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Tempo
No Rio e em Niterói, claro,
ocasionalmente nublado,
com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Possíveis chu-
vas no Norte do estado. Vi-
sibilidade moderada a boa.
Temperatura estável. Má-
xima e mínima de ontem:
28°, em Santa Cruz, e 14,7°,
em Jacarepaguá. Mapa e
tempo no mundo, Cidade,
página 5.
w

Loterias
Ó teste da Loteria Esporti-
vá foi cancelado e os sor-
teios da Loto e da Sena
foram adiados por causa da
greve dos funcionários da
Çaixa Econômica Federal.
Os apostadores da Esporti-
va devem procurar os re-
vendedores onde fizeram
as apostas para reaver o
dinheiro.

Tenente punido
A Polícia Militar do Espíri-
to Santo sabia desde junho
da exportação de 11 meno-
res para o Rio. O coman-
dante disse que o caso não
foi divulgado para resguar-
dar o nome da corporação
e que um tenente foi puni-
do com prisão de 10 dias.
(Página 12)

Brasília se coça

Milhares de pessoas nas ci-
dades-satélites e no Plano
Piloto foram atingidas por
um surto de sarna, que já
èhegou ao Lago Sul, onde
moram todos os ministros.
(Página 6)
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o acesso ao aeroporto — naãa encontrou. (Página 12)

Montoro ignora 
Governo devolverá

Covas e indica 1

Serra seu vice URP em SCtembrO

• Os profissionais que se
formam na Escola de Jorna-
lismo de Moscou são ins-
truídos a "trabalhar com
mãos limpas e explicar a
verdade", segundo o reitor
Yasen Zasursky, que, entre-
tanto, admite: isso nem sem-
pre é possível. (Página 8)

Motel usa Sarney
"O paraíso é aqui" era o
slogan do Motel Taiti, em
Natal. Preocupado em ino-
var, o dono do motel inspi-
rou-se na publicidade do
governo Sarney para lançar
a nova fase da casa: "Tudo
pelo sexual". (Página 12)

Hiroxima lembra

O nissei Mituyoshi Muraka-
mi não gosta de contar aos
amigos de Mogi das Cruzes
(SP) como foi o bombardeio
nuclear em Hiroxima, em
1945. Tinha 20 anos e estava
lá. A cidade japonesa lem-
bra hoje os 43 anos do holo-
causto. (Página 9)

Software
A Unisys busca parceiros
nacionais em acordos de
cooperação tecnológica pa-
ra criar programas que as-
segurem compatibilidade e
troca de informações entre
os micros nacionais e seus
computadores (Página 16)

Guerra à Máfia
A luta contra a Máfia na
Itália tem novo comandan-
te: o juiz Domenico Sica, 57
anos, especialista em in-
vestigações sobre terroris-
mo e primo de Che Gueva-
ra. O combate ao crime or-
ganizado na Sicília está em
crise, devido a desentendi-
mentos entre juizes e poli-
ciais. (Página 8)

Gil rejeitado
O PMDB baiano rejeitou o
compositor Gilberto Gil,
que não ganhou nem o lu-
gar de vice-prefeito na cha-
pa do radialista Fernando
José para a Prefeitura de
Salvador. (Página 4)

Dados no ar

O engenheiro paulista Ale-
xandre Frejes Neto inven-
tou um aparelho que trans-
mite para computadores
informações de bancos de
dados por ondas de rádio,
dispensando ligações tele-
fônicas. (Página 7)

Apesar do veto do senador Mário
Covas, o ex-governador Franco Monto-
ro escolheu o deputado José Serra para
seu vice, na chapa para Prefeitura pau-
lista. O grupo de Covas acusa Serra de
ter usado a máquina do governo para
eleger-se, em 1986. Ao lançar a candi-
datura pelo PSDB, Montoro declarou:
"A hipótese de candidatura à Presidên-
cia está afastada."

Em 40 anos de vida pública, Monto-
ro disputou 11 eleições, mas admitiu que
a de novembro "será uma campanha mais
difícil". Pela primeira vez, travará con-
fronto direto com Paulo Maluf, candidato
pelo PDS e seu maior adversário. Monto-
ro propôs que os candidatos firmem um
"pacto de civilidade", para manter
a campanha em alto nível. (Página 5)

O governo antecipará para setem-
bro a devolução de parte das URPs de
abril e maio que foram suspensas dos
salários do funcionalismo público.
O abono será proporcional à disponi-
bilidade do Tesouro, mas os técnicos
da área econômica fazem cálculos com
base na possibilidade de devolver o
equivalente a uma URP do trimestre
setembro/ outubro/ novembro, estima-
da em 21%.

As URPs suspensas deveriam ser
pagas apenas em janeiro, na data base do
funcionalismo público, de acordo com o
decreto lei assinado em abril. O governo,
porém, decidiu antecipar o pagamento
para reduzir a perda salarial cujo impacto
foi maior do que o esperado.

Sem isso, a perda chegaria a 61% no
final do ano. Como houve uma recupera-
ção das finanças públicas e o peso dos
salários caiu em relação a receita, a
antecipação se torna viável. Ao mesmo
tempo, o governo evita um desembolso
muito grande em janeiro, porque com a
inflação os valores de reposição seriam
muito mais altos.

¦ Mesmo sem receberem a URP sus-
pensa, motivo da greve que fizeram,
os funcionários da Caixa Econô-
mica Federal, lotados em Brasília,
decidiram voltar ao trabalho na se-
gunda-feira. No Rio, uma assembléia
está marcada para amanhã à tarde,
na porta da Catedral. (Página 13)

Acidente com

ase arei 
polui

água do Rio

A água de 11 municípios do Gran-
de Rio e do Vale do Paraíba está
ameaçada por 75 litros de ascarel —
substância tóxica e cancerígena, letal
quando ingerida na proporção de 8,6
miligramas por quilo de peso corporal
— despejados no Rio Paraíba pela
Thyssen Fundições S.A., de Barra do
Piraí, durante incêndio na empresa.

Considerado de "grandes 
propor-

ções" por técnicos da Feema — Funda-
ção Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente — e da Cedae, o acidente
mobilizou várias equipes do Serviço de
Poluição Ambiental da fundação que
fazem o controle no sistema Guandu,
de onde sai a água para o abastecimen-
to do Grande Rio.

"A 
população deve economizar

água", alerta o vice-presidente da Ce-
dae, Nélson Portugal, "porque é muito
provável que em todo o Grande Rio ela
falte durante horas, ou mesmo dias".
Em 1987, acidente em transformador
de Furnas, no Grajaú (Zona Norte do
Rio), contaminou 140 funcionários de
uma subestação.

De acordo com o presidente da
Feema, Carlos Alberto Muniz, a onda
poluidora do ascarel pode seguir o
curso do Paraíba — contaminando a
água de vários municípios — e desem-
bocar na praia de Atafona, em Campos
(Norte Fluminense), ou ser captada
pela Elevatória de Santa Cecília, que a
despejaria na Baía de Sepetiba.

Ativo por 30 anos, o óleo ascarel,
não-biodegradável, pode provocar cân-
cer, alterações no fígado e nos rins,

graves lesões de pele, alterações no
formato dos dentes, redução da libido e
anomalias em fetos. Ele é comercializa-
do com os nomes de Clorophen, Pyra-
Iene, Pyranol, Aroclor e Apirólio e

produz gases com dióxido e monóxido
de carbono. (Cidade, páginas 1 e 5)
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Slzenando
¦ A atriz Cristina Pereira mudou seus hábitos de consumo

desde que conheceu a Coisa, numa gravação do TV Pirata.

Agora, compartilha suas compras com o personagem.

COMIDA
¦ Há mais diferenças entre
as diversas versões do sal
(refinado, grosso, dietéti-
co, marinho) do que supõe

* o paladar dos não iniciados.
Para descobrir como o sal
é fundamental no requinte
dos pratos, um grupo de
gourmets foi convidado
a degustar menu espe-
ciai no restaurante Enotría.

<Frf//c>

¦ O temo, mais do que roupa
masculina, define um estilo de vi-
da. Conforme a maneira de usar,
define também a personalidade.
Para todos os gêneros, há novos
detalhes em acessórios e cortes.
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Alemães querem

julgar 
Rust de

novo em Bonn

A popularidade do piloto alemão-
ocidental Mathias Rust começou a decli-
nar. Pesquisas realizadas por jornais re-
velaram que 56% dos alemães-ocidentais
gostariam de vê-lo julgado novamente e
com seu brevê cassado. Os entrevistados
acharam pouco os 14 meses que o piloto
passou na prisão em Moscou por pousar
seu avião na Praça Vermelha.

O porta-voz do governo alemão
criticou o contrato milionário feito pe-
los pais de Rust com a revista Slerti, e
disse que o piloto, em lugar de fugir da
imprensa, deveria ter falado publica-
mente para desestimular imitadores. O
ministro das Relações Exteriores,
Hans-Dietrich Genscher, acha que Rust
não deve ser tratado como herói. (Pág. 8)
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Idéias

O Ser e Tempo, a obra máxima de
Martin Heidegger, esperou 61 anos

pela tradução brasileira. Mas não
poderia ter tido momento pior para
o desembarque nestas plagas, pois
sua publicação se dá simultaneamen-
te com a de Heidegger e o nazismo,
um livro arrasador, no qual o chileno
Victor Farias desvenda as íntimas e
duradouras relações do pensador
alemão com a cúpula do nacional-
socialismo. Em depoimento exclusi-
vo, Farias recorda como se deu con-
ta de que não só a vida de Heideg-
ger, mas também suas idéias, esta-
vam essencialmente comprometi-
das com a ideologia nazista; e reve-
la detalhes da pesquisa que o levou
aos muitos documentos comproba-
tórios da ligação do filósofo da
Floresta Negra com o hitlerismo.

¦ Depois de cinco anos fora dos
estúdios, Paulinho da Viola assinou
com a BMG-Ariola e prepara a
gravação de seu 16° disco solo. Aos
45 anos, sete filhos, o compositor se
sente solitário e inquieto.

m São raros os livros que chegam às
livrarias brasileiras com tiragem inicial
de 100 mil exemplares. A mais recen-
te exceção é o romance Acima de

qualquer suspeita, de Scott Turow,

que a Record distribuiu esta semana.

Transporte fica

mais caro no

fim de semana

O fim de semana do carioca começa
mais caro. Os ônibus sobem 17,68% e a
tarifa média passa de Cz$ 41 para Cz$ 48.
As passagens de Metrô sobem 10%, pas-
sando o tíquete unitário de Cz$ 50 para
Cz$ 55, o duplo de CzS 90 para CzS 100 e o
de 12 viagens de CzS 500 para CzS 550.

Amanhã serão reajustadas as tarifas
das barcas. A viagem até Niterói passa a
custar CzS 45. Até Paquetá, CzS 70 para
moradores e CzS 250 para turistas. O
bonde de Santa Teresa também aumenta,
de CzS 10 para CzS 12. Usar carro não
basta para fugir a aumentos: as vagas da
Coderte têm reajuste médio de 41%. No
Terminal Menezes Cortes, Centro, duas
horas custam CzS 350 e cada meia hoia
extra, mais CzS 150. (Cidade, página 4)
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Coluna do Castello

uso

0 governador

José Aparecido
sr. José Aparecido de
Oliveira deixa o go-

verno de Brasília sem ter se
feito compreender pela po-
pulação da cidade, que rea-
giu contra sua administra-
ção desde que ele feriu in-
teresses, logo depois de as-
sumir, com a construção de
alguns quilômetros de ci-
clovia destinada a recuperar para o
público terrenos marginais ao lago. Hoje a
ciclovia está assimilada à paisagem da cida-
de e deverá ser continuada pelas futuras
administrações. Também a ênfase dada a
projetos culturais na capital da República e
a construção de alguns monumentos não
silenciaram a má vontade contra o governo
alimentada por interesses políticos e de
outra, natureza que se articularam para
ocupar o poder na capital.

O governador teve sua parte de respon-
sabilidade nesse divórcio com a opinião da
cidade com sua intolerância por processos e
estilos de comportamento político e admi-
nistrativo, que haviam se enraizado ao lon-
go de numerosas administrações militares,
assim repelindo a tolerância anterior a ges-
tões que privilegiavam interesses de grupos
em detrimento da integridade do plano
básico de Brasília. A restauração do respei-
to a esse plano foi, por isso mesmo, um dos
pontos altos da passagem do sr. Aparecido
por Brasília. Ele reincorporou à cidade a
prevalência do Plano Piloto de Lúcio Costa
e das normas arquitetônicas instituídas pelo
Conselho de Urbanismo e Arquitetura co-
mandado por Oscar Niemeyer.

Fizeram-se correções para restaurar o
plano inicial e assegurar sua continuidade
como base para o desenvolvimento atual e
futuro de Brasília. Como desfecho dessa
operação, o governador conseguiu por es-
forço próprio sensibilizar a Unesco para
incluir Brasília na lista de monumentos
culturais da humanidade e assim compelir as
administrações futuras a resguardar as li-
nhas mestras da grande experiência de urba-
nizaçãó e da arquitetura brasileira neste
século. Obscureceu-se por outro lado que o
Panteão, o Museu de Arte e a Casa do
Cantador, erigida na Ceilândia, foram obras
realizadas com dinheiro de empresas e não
com as dotações da administração local.
Foram o Bradesco, o Banco do Brasil, o
Banco Nacional e outros que financiaram
essas obras que Brasília recebeu com inex-
plicável indiferença.

Essa ênfase no setor cultural de uma
cidade que, construída no Planalto Central,
carece ae integração com a modernidade do
país, não se deu à custa do empenho na
avaliação e encaminhamento de solução de
problemas básicos e estruturais de Brasília.
A despoluição do lago Paranoá e a amplia-
ção da rede de esgotos estão em pleno
andamento, financiadas pelo BID dentro
das normas habituais de estudo e aprovação
dos projetos. A barragem de São Bartolo-
meu, essencial para o futuro abastecimento
dágua, está projetada e estão em andamen-
to negociaçoes com o Banco Mundial, que
devera financiá-la. Há um plano de trans-
portes urbanos em curso e obras diversas
destinadas a minorar os problemas resultan-
tes do brutal déficit de habitações numa
cidade que se tornou meta prioritária das
migrações internas.

Há dezenas de obras outras no Plano
Piloto e nas cidades-satélites sem que se
resolva — e a solução do problema nao está
no alcance da administração local — a
questão básica dos desequilíbrios sociais e
econômicos resultantes aa implantação da
nova capital, ponto de partida aa incorpora-
ção de vasta região à economia do país. A
Israel Pinheiro tinha acudido a idéia de
fazer construir num círculo de 300 quilôme-
tros em torno de Brasília 60 outros núcleos
urbanos, que poderiam conter o impacto
das invasões populacionais que de lá para cá
só se têm acentuado no Distrito Federal.

Administrar essa cidade não é fácil,
pois além da extensa problemática o gover-
no deve conviver com uma população sele-
cionada de políticos, intelectuais e artistas
sempre exigentes na cobrança de soluções e
de diretrizes geralmente quiméricas. A elei-
ção do futuro governador da cidade e de
uma assembléia distrital será a oportunida-
de para que, em breve, a própna opinião
brasiliense assuma seus problemas e oriente
a solução deles em conformidade com as
aspirações da maioria. O governador José
Aparecido, numa hora de crise e de escassez
de recursos, fez o possível para administrar
com eficiência e probidade uma cidade-
problema cujo crescimento está a desafiar a
imaginação e a competência das gerações
que se sucederam à de Juscelino Kubits-
cnek, Israel Pinheiro, Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer e quantos deram o melhor de si

?ara 
realizar o sonho dos fundadores da

átria.
Crise do PMDB e outras

O ministro Almir Pazzianoto está dis-
posto a desligar-se do PMDB em protesto
contra a não-mclusão do seu nome na lista
de membros do diretório nacional. Pelo
menos foi isso que ele disse ao deputado
Ulysses Guimarães e ao presidente José
Sarney. O governador Orestes Quércia foi
ao Rio Grande do Sul conversar com o
governador Pedro Simon, que já recebeu
antes a visita do sr. Renato Archer. Há
preocupação com a posição do governador
gaúcho. Os governadores de São Paulo e
Minas estariam inclinados a tomar partido
pelo adiamento da convenção nacional do
PMDB.

O sr. Newton Cardoso, que esteve1 ontem com o presidente, manifestou sua
satisfação com a escolha do sr. José Apare-

| cido para o Ministério da Cultura, mas
, informou que tem reivindicações na reorga-
. nização ministerial.

Carlos Castello Branco

Prefeito esperto de Minas tem 
pensão

Câmàrã~é pródiga com

orçamento da pequena
e pobre Nova Módica

Carlos Cândido

BELO 
HORIZONTE — o prefeito de

Nova Módica — pequeno município minei-
ro do Vale do Rio Doce, com 1.181 quilômetros
quadrados e cerca de 7 mil habitantes, que não
tem médico nem dentista —, Leodi Alves, do
PMDB, conseguiu que a Câmara de Vereadores
aprovasse, por quatro votos a três, uma pensão
que o beneficiara quando deixar o cargo c equiva-
le à metade dos vencimentos do seu sucessor. A
pensão, que deverá ser recebida enquanto durar o
mandato do prefeito que sucedc-lo, mas benefi-
ciará também sua viúva ou seus filhos de até 18
anos ou até 21, caso seja estudante, não tem

Çrecedente 
em Minas, segundo o presidente do

ríbunal de Contas do estado, Maurício Brandi
Aleixo.

Aleixo informou que o Tribunal de Contas''certamente analisará a lei aprovada pela Câmara
de Nova Módica, quando examinar a prestação
de contas da prefeitura, no próximo ano", razão
pela qual negou-se a comentar seu mérito, "pois
seria um pré-julgamento do caso", que poderia
inclusive provocar seu impedimento no TC.

Mas foi claro ao lembrar que ontem mesmo o
Tribunal tinha considerado ilegal lei aprovada por
outra Câmara de Vereadores, a de Vespasiano.
na região metropolitana de Belo Horizonte, por-
que instituía aposentadoria para os vereadores,
após exercerem um mandato. "As leis não podem
beneficiar um grupo em detrimento da coletivida-
de", explicou, taxativo.

O prefeito de Nova Módica, entretanto,
argumenta: "Não considero nem ilegal nem imo-
ral a pensão." Ele conseguiu aprovar o benefício
no mês passado, aproveitando-se da falta à sessão
da Câmara de um vereador que lhe faz oposição.
Apesar de o PMDB ter seis aos nove vereadores,
apenas um deles apóia Leodi Alves, que faz
campanha, para sua sucessão, a favor do vice-

Massarani
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prefeito Valdito José Pessoa, do PDC. Por sinal,
dois vereadores que dão sustentação aos projetosdo prefeito são ao PDC, partido que vem rece-
bendo o apoio do governador Newton Cardoso
para abrigar dissidências pemedebistas. O outro
vereador da situação pertence ao PFL.

Fazendeiro, como o presidente da Câmara,
Paulino José Pessoa, do PMDB, e o candidato do
PMDB à sua sucessão, Sinval Neves Miranda,
Leodi Alves considera o salário do prefeito muito
pequeno — CzS 81 mil 710 até julho passado — e
que não precisa desse dinheiro. Argumentou
porém que a pensão que receberá ao deixar o
cargo não pagará o que fez pela cidade."Eu recuperei o crédito da Prefeitura", sa-
lientou enfático, negando-se entretanto a enume-
rar ou apresentar as obras que realizou e o
orçamento da prefeitura para este ano. Em Nova

Módica, os vereadores recebem CzS 12 mil 658
por mês e a maioria dos 103 funcionários munici-
pais ganha menos do que o mínimo, CzS 9 mil 450
conforme o prefeito.Na verdade, Leodi Alves ganhará muito mais
do que a metade de CzS 81 mil 710. A Assembléia
Legislativa mineira acaba de aprovar, como lem-
brou o presidente do Tribunal de Contas, Maurí-
cio Aleixo, a Lei Complementar 17, que vincula
os vencimentos dos prefeitos aos dos deputados.
Com isto, os prefeitos passarão a ter reajustes
mensais, como os deputados, de acordo com a
variação da OTN. E os prefeitos das cidades
menores, como é Nova Módica, não deverão
receber menos do que 30% dos CzS 1 milhão 400
mil que cada deputado estadual mineiro ganha
hoje. Mas o prefeito Leodi Alves diz que não se
preocupa com o fato.

Quaraí se revolta

com desfiguração

de seu monumento
PORTO ALEGRE — Em mais uma con-

fusão armada pelo prefeito de Quaraí, Carlos
Alberto Vieira (PMDB), o principal monu-
mento da cidade, comemorativo do centena-
rio deste município (a 634 quilômetros de
Porto Alegre), foi parcialmente destruído por
ordem do prefeito e não chegou a ser retirado
porque o presidente da Câmara Municipal,
vereador José Pedro Machado Lopes (PDS),
conseguiu sustar judicialmente a destruição.

Revoltados, os moradores olhavam on-
tem, na Praça General Osório, o que sobrou:
quatro módulos de cimento, um deles parcial-
mente destruído, que, junto a três hastes de
ferro (já retiradas), compunham uma alego-
ria à Salamandra do Jarau (nome de uma das
mais antigas lendas gaúchas), onde fora colo-
cada, em 1975, uma placa comemorativa ao
centenário do município. Pela lenda, a sala-
mandra (animal anfíbio semelhante a uma
lagartixa) volta à forma humana através 'do
amor de um sacristão.

As críticas foram tantas que o secretário
de Obras, Fernando Veloso, prometeu, em
entrevista à rádio local, colocar um busto /'ou
outra coisa mais bonita" em homenagem ao
ex-prefeito falecido Heráclides Santa Helena
(autor da idéia do monumento à Salamandra
do Jarau).

— Carlos Vieira tornou-se um persona-
gem nacional ao administrar a cidade de
dentro da cadeia pública, onde cumpria pena
por ter chamado um empreiteiro de ladrão.
Sofreu tentativa de impeachment pela Câma-
ra Municipal, mas, no dia de seu julgamento,
seu advogado, Glênio Lemos, provocou uma
confusão, dando tiros para todos os lados e
conseguindo cancelar, na prática, o julga-
mento e qualquer tentativa de cassação do
prefeito.

Ao assutrtir em 1986, Vieira colocou um
imenso outdoor comemorativo à sua vitória,
apoiado nas hastes de ferro do monumento,
para desolação do seu criador, o arquiteto
Nero Varalo. Anteontem, operários da pre-
feitura começaram a demolição do monu-
mento, por ordem de Vieira, que pretendia
abrir uma avenida cortando a praça. Alguns
populares se mobilizaram e o presidente da
Câmara Municipal, José Lopes, entrou com
mandado de segurança contra o prefeito e a
liminar foi concedida ontem de manhã pela
juíza Mirtes Blum. O prefeito já tinha viaja-
do para Porto Alegre.

Na ação, a Câmara Municipal exige do
prefeito Vieira a reconstituição de todo o
monumento, e a manutenção — em liminar
já concedida — do que restou: três blocos de
cimento inteiros e um parcialmente destruí-
do. Os operários já haviam retirado a placa
comemorativa e as três hastes de ferro, cada
qual representando um personagem da lenda:
Sanião (O Sacristão), Teinguá (A Salaman-
dra) e Blau (Um homem do campo).

A destruição parcial do monumento re-
voltou vários setores da cidade, e o presiden-
te municipal do PFL, Miguel Espadin, che-
gou a conclamar a população, pela rádio, a
impedir a destruição.

Mineira 
quer 

respeito dos

vereadores 
por 

seu 
painel

BELO HORIZONTE — A artista plástica
mineira Yara Tupynumbá entrou com ação na
Justiça exigindo que a Câmara Municipal desta
capital dê a destinação original ao seu painel
Guerra e paz — a liberdade conduz o povo,
pintado em 1975 para decorar o plenário da sede
do Legislativo. No mês passado, a Câmara
inaugurou sua nova sede, mas o painel — em
óleo sobre eucatex, com 7,5 metros de compri-
mento por 6,5 de altura — foi esquecido no
prédio antigo, que está sendo demolido, porque,
segundo o presidente da Câmara, Paulo Portu-
gal, do PMDB, ó novo plenário não tem espaço
para ele.

Não é a primeira vez que obras de arte
sofrem com o descaso das autoridades de Minas
— denunciou Yara Tupynambá, em cuja obra os
murais, geralmente com forte conteúdo político,
são destaque.

Yara lembrou que murais de Guignard e
Inimá de Paula já foram destruídos na Fundação
Clóvis Salgado, um outro painel, do espanhol
Angel Carretero pintado na Igreja de Santo
Agostinho, foi coberto por tinta de parede e que
ela mesma já teve obras apagadas no Projeto
Aquarela, que pretendia colorir muros de imó-
veis do centro de Belo Horizonte. "A própria
Câmara tinha também uma obra importante de
tapeçaria da artista Marlene Trindade, mostran-
do montanhas de Minas, e que desapareceu",
denunciou a artista.

Com a açáo, ajuizada anteontem na 3a Vara
Cível desta capital, Yara quer que seu painel
volte a ocupar um espaço público para o qual foi
pintado. A obra mostra cenas de desespero
provocadas pela guerra, dominadas em seguida
por uma figura de mulher representando a
liberdade. Atrás dela, estão representadas cenas
do que é possível fazer com liberdade: músicos
tocando, crianças brincando, um tribuno discur-
sando e uma mãe cuidando dos filhos. No antigo
prédio da Câmara, o painel ficava atrás da mesa
diretora, de frente para o plenário.

Eu não sou louco para destruir uma obra
de arte — reagiu ontem o presidente da Câmara,
Paulo Portugal. Candidato ao seu quinto man-
dato consecutivo, Portugal trocou o PDS pelo

Tupinambá luta pela sua obra

PMDB para realizar seu sonho de presidir a
Câmara e, há alguns meses, foi contra a vinda da
estátua do ex-beatle John Lennon para uma
praça de Belo Horizonte. Ele garante que o
painel já foi retirado do prédio em demolição e"está muito bem guardado no amoxarifado da
Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com
as recomendações técnicas para proteção de
obras de arte". Atribuiu a um lapso do arquiteto
responsável pelo projeto do novo prédio da
Câmara a falta de um local para instalar o
painel. \

— As paredes do novo plenário são revesti-
das de isopor e acarpetadas. Por baixo passa
toda a fiação elétrica e de som, não é possível
colocar o painel lá. Mas prometo que até a
próxima segunda-feira o problema estará resol-
vido. O painel ficará em local que agrade a
artista, seja na Câmara, seja na Assembléia
Legislativa ou onde ela quiser — garantiu o
presidente da Câmara.

Aníbal diz
»

que delegado

se precipitou:
BELO HORIZONTE — O ex-|

ministro do Planejamento Aníbal Teixei-!
ra reagiu ontem às declarações do secre-^
tário particular do presidente José Sar-!
ney, Jorge Murad, feitas à CPI da corrup- -
ção, de que levara ao presidente exposi-
ção de motivos para liberação de verbas'
sem o devido lastro orçamentário, afir-.
mando que o que houve foram transfc-'
rências de verbas de uma rubrica paraoutra dentro de orçamento total, sempre
com autorização expressa de Sarney.'
Aníbal afirmou que está havendo precipi-1
tação do delegado Alcioni Serafim Santa-!
na em acusá-lo de corrupção e "um
grande erro da imprensa em adotar a!
posição de um delegado de polícia" ."Ainda não fui julgado", argumentou o ,
ex-ministro.

Jorge Murad declarou anteontem em,
depoimento à CPI do senado, que apura1
atos de corrupção no governo federal,,
que em outubro de 1987, o então secreta- •
rio-geral do Ministério do Planejamento,'
Michal Gartcnkraut, o alertara para a'
liberação de verbas sem lastro orçamen-'
tário. "Murad repetiu a idéia do Michal,-
Idéia de quem não conhece o orça-]
mento".

Aníbal Teixeira, que é candidato a.
prefeito de Belo Horizonte pelo PMDB,
acusou Michal Gartcnkraut de "incompe-,
tência total" em matéria de orçamento. •
"Tanto que a equipe dele preparou, em
novembro, um ato modificando o orça-1
mento já aprovado pelo Congresso com ¦
11 irregularidades orçamentárias, três de-1
Ias inconstitucionais. E o Maílson (Màil-'
son da Nóbrega, ministro da Fazenda)
assinou", afirmou Aníbal. Disse que não
sabe se esse decreto está em vigor, mas
que o "presidente Sarney ficou de revo-'
gá-lo", garantiu.

Aníbal considerou precipitadas as'
afirmações do delegado da Polícia Fede-,
ral Alcioni Santana que reafirmou, ao'
concluir as investigações complementarcs
solicitadas pela Procuradoria-Geral da'
República no inquérito que apura inter-'
mediação de verbas públicas e, no qual,'
Aníbal Teixeira está indiciado, que o ex-!
ministro praticou crime de corrupção."Essas afirmações são precipitadas e fun-',
dadas em contradições do prefeito de
Valença, José Gomes Graciosa, e em,
perícia discutível do ponto de vista jurídi- •
co e técnico", defendeu-se Aníbal em,
nota distribuída à imprensa. •

Na nota, Aníbal afirma que no depoi-
mento do prefeito de Valença há "34'
contradições, falsos testemunhos e menti-'
ras afrontadoras, como a que a verba saiu
em 24 horas, quando foi em 40 dias". A'
verba liberada para obras de infra-'
estrutura foi de Cz$ 16 milhões e 50% 1
dela seriam destinados a intermediado-r
res. Em entrevista, o ex-ministro disse!
que José Graciosa "mentiu permanente-
mente" e é um homem "sem nenhum,
caráter e desajustado psicologicamente". •

O ex-ministro defendeu, entretanto, >
a liberação de CzS 16 milhões para uma •
obra posteriormente contratada por CzS
12,9 milhões, porque a praxe é "as verbas'
serem liberadas por estimativa" e que a'
diferença do dinheiro ficou para a prefei-'
tura de Valença.

José Varella — 24/3/87'

Congresso na Bahia lançará

união nacional de mulheres

SALVADOR — Mais de 1.200 ativistas de
todo o país, reunidas no Io Congresso Nacional
de Entidades Emancipacionistas de Mulheres,
decidiram deflagrar uma luta unitária pela parti-
cipação feminina nas administrações municipais,
pela construção de creches e garantia dos direi-
tos adquiridos no primeiro turno de votação da
Constituinte. Para viabilizar a luta, elas oficiali-
zam hoje a criação da União Brasileira de
Mulheres.

Entoando em coro o slogan Mulheres lutar,
seus direitos conquistar, a platéia feminina, reu-
nida no Centro de Convenções da Bahia, de-
monstrava a força das entidades emancipacionis-
tas, que começaram a surgir no Brasil em 1981.
Com a criação de uma entidade nacional, as
mulheres pretendem que sua luta tenha reflexos
em todo o país, além de organizar a participação
em questões políticas atuais.

A coordenadora do congresso e diretora da
revista Presença da mulher, Ana Maria Rocha,
afirma que a luta contra a discriminação da
mulher se estende a todo tipo de opressão, porisso, acredita, é preciso fortalecer as organiza-
ções emancipacionistas. Até amanhã, quandotermina o encontro, as participantes vão definir
um plano de lutas para interferir no segundo
turno de votação da Constituinte, tentando
assegurar a licença remunerada de 120 dias para
gestante e a licença-paternidade.

Com representantes de todos os estados, o
congresso está debatendo uma extensa lista de
temas, entre eles, o direito ao trabalho, a
participação política e a sexualidade, um dos
itens básicos da União Brasileira de Mulheres.
Participaram da abertura do congresso, ontem,
a presidente do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher. Jaqueline Pitanguy. e a deputada
constituinte do PC do B. Jandira Feghali.

Greve na ECT — Os empregados
dos Correios do Paraná aderiram à greve dos
carteiros de São Paulo e iniciaram ontem uma
paralisação por 48 horas. Em Curitiba, se-
gundo admitiu a assessoria da administração
regional da ECT (Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos) a paralisação chegou a
100% e o centro de distribuição que movi-
menta diariamente 300 mil unidades, entre
cartas e pacotes, parou totalmente. No inte-
rior, a adesão foi total nas cidades maiores.
Ao todo, são 340 agências no estado, 20 delas
em Curitiba, e 3.200 funcionários. No final da
tarde, cerca de 200 funcionários da capital
fizeram uma passeata pelas ruas do Centro e
ameaçaram iniciar na terça-feira uma greve
por tempo indeterminado. A greve de São
Paulo já entra no seu 26° dia.

Metrô goiano — O governador de
Goiás, Henrique Santillo. assinou ontem decre-
to declarando de utilidade pública para fins de
desapropriação de centenas de imóveis localiza-
dos nas áreas por onde deverá passar o metrô de
superfície de Goiânia. O
decreto prevê também a
instalação dos serviços e
dos projetos destinados à
obra. A Procuradoria-
Geral do Estado promove-
rã a execução das desapro-
priações dos terrenos urba-
nos. Parte da área pertence
à Rede Ferroviária Fede-
ral, parte ao estado e o
restante (450 mil m:) está
nas mãos de três proprietá-
rios particulares. Sn^tUlo

Universidade — Dois sindicalistas e
oito empresários concorrerão, no próximo
dia 18, à eleição para suprir duas vagas de
representantes da comunidade (classes pro-
fissional e empresarial) no Conselho Univer-
sitário da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). A UFMG, a primeira no
Brasil a abrir seu conselho à comunidade em
1972, tem atualmente, entre seus 59 membros
(reitor, vice-reitor, diretores e representantes
de cada unidade e representantes de profes-
sores, funcionários e alunos) quatro membros
da comunidade externa, das áreas profissio-
nal, empresarial, cultural e sindical-operária,
todos indicados por entidades de classe, e
posteriormente eleitos pelos demais mem-
bros do conselho.

Senador Carlos Chiarelli

Senado tentará

de novo ouvir

Sarney em CPI ;
PORTO ALEGRE — O senador ' -

Carlos Alberto Chiarelli (PFL-RS), rela- •
tor da CPI da Corrupção, anunciou que
será feita nova tentativa junto ao Palácio
do Planalto, na próxima semana, para '
que o presidente José Sarney responda ao
questionário de 67 perguntas sobre irre-
gularidades administrativas do seu gover- .
no. "Na primeira vez, o presidente não ,
nos deu resposta. Agora, após o depoi- •
mento do seu secretário particular (Jorge
Murad), seria de bom senso se respon- .
desse", comentou o senador.

Na opinião de Chiarelli, se o presi-
dente José Sarney persistir em não dar as '
informações pedidas pela CPI, aumenta-
rá "o direito de se presumir que há algo '
muito estranho acontecendo no seu go-
verno". Ele afirmou ainda que "causa '
estranheza" o fato de o ex-ministro do
Planejamento Anibal Teixeira, ao deixar "
o cargo, em janeiro de 87, ter "recebido !
fartos elogios do presidente". Principal-
mente porque, segundo Chiarelli. agora
se sabe que, em outubro, o presidente foi
informado por Murad sobre falhas de .
cobertura orçamentária nas liberações de •
recursos do ministério.

O questionário da CPI para Sarney •
aborda irregularidades na Seplan e no '
Ministério dos Transportes, nas negocia- •
ções da dívida externa e outros assuntos. '
Na segunda-feira, o ministro dos Trans- ¦
portes, José Reinaldo Tavares, falará à \
CPI sobre denúncias de compra irregular
de navios da Marinha Mercante.

Duas equipes estão trabalhando na
elaboração do relatório final da CPI: uma jem Brasília e outra em Porto Alegre. A .
primeira é constituída de assessores técni-
cos do próprio Senado e a outra, compos- ,
ta por juristas, economistas e administra- .
dores gaúchos, convidados pelo senador >
Carlos" Alberto Chiarelli. Os nomes da
segunda estão sendo mantidos em sigilo.

f
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Adolfo: evidencianao lemor

José Hugo é enterrado

com honras militares

BRASÍLIA — "Um grande brasilei-
ro, que deu exemplo de dedicação e
trabalho". Foi como o presidente Sarney
definiu o ministro da Indústria e Comer-
cio, José Hugo Castello Branco, ao dei-
xar o cemitério Campo da Esperança,
logo após o seu sepultamento. O minis-
tro, que morreu anteontem de câncer, foi
velado do Ministério da Justiça e teve
honras militares prestadas pelo Batalhão
de Guarda Presidencial.

Às 9h o cardeal-arcebispo de Brasí-
lia, D. José Freire Falcão, começou a
celebrar a missa de corpo presente diante
da família, do presidente Sarney e D.
Marly, e dos ministros. Poucos políticos
compareceram à missa, entre eles o sena-
dor Albano Franco (PMDB-SE) e o
deputado Roberto Cardoso Alves
(PMDB-SP). O presidente da Constituin-
te, deputado Ulysses Guimarães, só che-
gou após o fim da celebração, acompa-
nhado de sua mulher, D. Mora, que,
depois de uma queda há alguns meses,
anda com o auxílio de uma muleta.

O corpo do ministro foi levado até o
caminhão do Corpo de Bombeiros por
soldados do Exército, Marinha e Aero-
náutica. No Campo da Esperança, uma
companhia do Batalhão da Guarda Presi-
dencial prestou as honras militares: três

salvas de festim, continência e a execução
da Marcha Fúnebre, — enquanto o cai-
xão, sempre levado por soldados das três
forças, passava frente à tropa. No cortejo
a pé até o túmulo, D. Marly caminhou de
braço dado com o presidente e o depu-
tado Ulysses Guimarães.

A cerimônia foi rápida. D. José Frei-
re Falcão encomendou o corpo, os solda-
dos retiraram a bandeira brasileira do
caixão e a entregaram à viúva, D. Olen-
ka, e um corneteiro executou o toque de
silêncio. Pouco antes de o caixão baixar
ao túmulo, Sarney adiantou-se e tocou-o
por um instante.

Alguns ministros e políticos, como
Aureliano Chaves, o senador Marco Ma-
ciei e o governador de Minas, Newton
Cardoso, chegaram atrasados ao'cemité-
rio. Depois de meses sem se falarem, em
conseqüência de uma série de agressões
verbais em entrevistas, Newton Cardoso
e Aureliano Chaves trocaram rápidos
cumprimentos, de longe. Quando Sarney
se retirava após os cumprimentos á famí-
lia, o governador se aproximou do presi-
dene e os dois conversaram rapidamente.
Logo depois, Sarney convidava Newton
Cardoso a seguir 110 seu carro até o
Palácio da Alvorada.

Quem deu cinco

anos a Sarney

impede quorum
BRASÍLIA — Os parlamentares que

votaram a favor de cinco anos de manda-
to para o presidente José Sarney são os
maiores responsáveis pela falta de quó-
rum 110 segundo turno da Constituinte.
Levantamento realizado com base em
todas as verificações de quorum e nas
votações mais concorridas dos dias em
que houve sessão 110 segundo turno mos-
tram que 115 dos 559 constituintes com-
pareceram ao Congresso nesse período
apenas duas vezes, uma vez ou nenhuma.

Desse total, 93 votaram a favor dos
cinco anos de mandato para Sarney, e 22
foram partidários dos quatro anos para o
atual presidente. Em termos percentuais,
80,9% dos gazeteiros formaram na ban-
cada dos cinco e 19,1% na bancada dos
quatro.

Esses índices estão muito distantes
da divisão do plenário na votação do
mandato, quando 59,3% dos constituin-
tes ficaram com os cinco anos contra a
opinião de 40,1% dos deputados e sena-
dores. Ou seja, quem está ausente agora
de Brasília, paralisando os trabalhos do
segundo turno da Constituinte, são basi-
camente os parlamentares mais próximos
do Palácio do Planalto.

r Deputado denuncia movimento

para adiar nova Constituição
JL | ,|íc AntAnln Rihoirn — 17/6/87 ... ....

Tadeu Afonso

BRASÍLIA — O deputado Adolfo
de Oliveira (PL-RJ), relator-adjunto da
Constituinte, denunciou uma manobra
articulada pelo Palácio do Planalto e pelo
PFL para adiar para depois das eleições
municipais a promulgação da nova Cons-
tituição. Adolfo informou que muitos
constituintes o procuraram para lhe dizer
que estavam recebendo apelos e pressões
a fim de não darem quorum nas próximas
sessões. "Acho tudo isso profundamente
lamentável e impatriótico", afirmou. "A
nova Constituição não pode ficar ao sa-
bor desse tipo de apetite".

Segundo ele, a manobra tem, a curto
prazo, dois objetivos: impedir que as
eleições de novembro sejam disputadas
em dois turnos (o PFL teme ser esmaga-
do pelos demais partidos) e deixar para
1990 a entrada em vigor da reforma
tributária que beneficiará estados e muni-
cípios. A longo prazo, o objetivo é evitar
os dois turnos na eleição presidencial de
1989.

Estratégia — A denúncia de
Adolfo de Oliveira evidenciou o temor
que começou a tomar conta de setores
ponderáveis do PMDB e da esquerda
quando o presidente José Sarney foi à
televisão criticar a Constituinte, e o líder
do PFL, deputado José Lourenço, passou
a dizer que as votações do segundo turno
deveriam ser como as do primeiro, ou
seja, com a discussão de artigo por artigo
do projeto constitucional. Na quinta-
feira, o temor cresceu depois que o
quorum, que se mantinha em torno de
340 desde o começo da tarde, desabou

Adolfo: evidenciando temor

para menos de 270 em menos de meia
hora, o que provocou a suspensão dos
trabalhos. De acordo com o deputado
César Maia (PDT-RJ), muitos dos consti-
tuintes deixaram de votar, embora esti-
vessem em plenário, para provocar a falta
de quorum e o fim da sessão.

Adolfo esclareceu que um dos aspec-
tos da manobra seria de caráter político-
eleitoral. Se a futura Constituição não for
promulgada em tempo hábil, as eleições
de 15 de novembro serão em apenas um
turno. A Constituição atual não prevê os
dois turnos.

A estratégia do PFL para a campa-
nha deste ano, como muitos pefelistas

confirmam, é responsabilizar o PMDB
pelo fracasso dos sucessivos planos eco-
nômico-financeiros do governo federal.
Os pemedebistas já perceberam isso e
pretendem reagir, fazendo o deputado
Ulysses Guimarães subir aos palanques
com a nova Constituição debaixo do
braço. Alguns pefelistas, entre eles o
líder no Senado, Marcondes Gadelha,
dizem ter sido o próprio deputado José
Lourenço que revelou, desastradamente,
essa estratégia eleitoral, ao tentar respon-
der ao discurso de Ulysses na quarta-
feira, dizendo que a Constituição seria"de todos nós".

Receita — O deputado do Estado
do Rio, juntamente com um pefelista da
Bahia, também explicou como seria a
manobra para impedir a aplicação da
reforma tributária. Pelo projeto, ela co-
meça a vigorar cinco meses após a pro-
mulgação da Constituição, devendo os
estados e municípios receber as novas
receitas a partir do sexto mês. Ora, se a
Constituição for promulgada após as elei-
ções, em fins de novembro, a reforma
tributária só entrará em vigor em abril de
89, e os estados e municípios começarão a
sentir os primeiros resultados em maio.

Conforme os dois parlamentares, é
exatamente no primeiro semestre que o
governo federal recolhe a maior parte de
sua receita; no segundo semestre, ela é
insignificante. Outro fato contribuiria pa-
ra o emperramento da reforma: com a
nova Constituição federal, os estados e
municípios dificimente terminariam antes
do fim de 89 a adaptação de suas consti-
tuições e leis orgânicas. Assim, não have-
ria mecanismos para o recebimento dos
novos tributos.

Governo e PFL não acertam o passo
Interessados, desde o começo da

Constituinte, em garantir a qualquer
custo os cinco anos de mandato para o
presidente José Sarney, o governo e o
PFL têm sido incapazes de coordenar a
manobra denunciada por Adolfo de Oli-
veira. Assim, enquanto os ministros da
área econômica elaboram o orçamento
de 89 já adaptado à reforma tributária
que virá, com a perda de receitas da
União, ministros como Prisco Viana (Ha-
bitação), João Alves (Interior) e José
Reinaldo (Transportes) continuam ad-
vertindo os parlamentares de que, com a
nova distribuição de receitas, não haverá
dinheiro para as obras que pedem.

Um senador do PFL reconhece que,
além de José Lourenço, o ministro Antô-
nio Carlos Magalhães trabalha contra a
nova distribuição de receitas. Os dois, na
verdade, estão preocupados com o refor-
ço que haverá no orçamento do governa-
dor Waldir Pires, seu velho adversário na
política baiana. Na opinião do senador,
não é a média do Palácio do Planalto que
deseja atrasar a Constituinte, embora
Sarney não tem o mínimo interesse em
que ela ande rápido.

Pressões — O ministro João Al-
ves negou qualquer articulação contra a
reforma tributária: "O presidente diz que
a União vai ficar enfraquecida com a

nova Constituição, mas a maior preocu-
pação é com a transferência de recusos do
PIS/Pasep e do Finsocial para a Previdên-
cia Social. Programas sociais importan-
tes, como o da merenda escolar e do
leite, serão afetados. Mas a Constituinte
já está tão avançada que não é fácil
feverter o processo."

Já o ministro José Reinaldo foi seco:"Desconheço totalmente o assunto. Nego
isso peremptoriamente."

Se os ministros desmentem as pres-
sões, um deputado pefelista que sempre
batalhou pela reforma tributária confir-
ma que elas existem desde a instalação da
Constituinte, e deduz que o Planalto
comanda o processo. Segundo ele, quem
mais pressiona os constituintes é o minis-
tro Prisco Viana, dono do cofre da Caixa
Econômica Federal. Ele sempre diz aos
parlamentares que o dinheiro não será
tão fácil em 89.

Para esse deputado, o erro do gover-
no é confundir poder político — repre-
sentado pela romaria de governadores a
Brasília para implorar recursos federais
— com autoridade política, que é mais
uma força moral. Ele cita o exemplo da
rainha da Inglaterra que, para ter autori-
dade, não precisa distribuir verbas. Habi-
tuado à política do interior, onde tem
suas bases, o deputado diz que, muitas

vezes, prestígio não se obtém com dinhei-
ro. E ensina que chegar às bases num
avião da FAB pode dar muito mais força
e voto.

Pequenos — Se a reforma tribu-
tária não consegue unir o Planalto e o
PFL, muito menos os dois turnos nas
eleições de novembro. Se o deputado
José Lourenço quer evitá-los, o líder do
partido no Senado, Marcondes Gadelha,
e o deputado Benito Gama reconhecem
que isso será difícil.

Benito admite que, ao responder ao
discurso de Ulysses na quarta-feira, Lou-
renço desvendou a estratégia do PFL e
deixou o PMDB em estado de alerta. Já
Gadelha acha que os dois turnos só
favorecem os pequenos partidos. "Por-
tanto, se' prejudicam o PFL, também
atrapalham o PMDB." Para ele, os pe-
quenos partidos é que, no segundo turno,
vão poder impor condições ou negociar
seu apoio aos candidatos.

O senador também não teme a res-
posta pemedebista aos ataques do PFL,
que apontará o fracasso dos planos eco-
nômicos. A seu ver, a Constituição deve-
rá ser promulgada em meados de outu-
bro, quando será muito tarde para que o
deputado Ulysses Guimarães saia em
campanha com ela debaixo do braço.

Chapa do PMDB tem radialista

e economista no lugar de Gil

SALVADOR — Causou surpresa
geral a chapa do PMDB à sucessão muni-
cipal, anunciada pelo prefeito Mário Ker-
tesz: para prefeito, o radialista Fernando
José e, para vice, o economista Waldir
Régis, ex-delegado regional do Trabalho.
Ambos nunca concorreram a cargos eleti-
vos. A definição dos nomes só aconteceu
três horas antes do fim do prazo para o
registro da chapa.

Fernando José, 45 anos, tem como
patrono de sua candidatura o empresário
Pedro Irujo, dono da cadeia de rádio e
televisão em que ele apresenta dois pro-
gramas de grande audiência. O radialista
só se filiou ao PMDB na prorrogação do
prazo legal, exatamente no dia do aniver-
sário de Irujo, data não escolhida por
acaso. E, ontem, durante o lançamento
da chapa, o filho do empresário, depu-
tado Luís Pedro Irujo, que estava com-
pletando 31 anos, comentou que recebera
um presente especial.

Nos últimos dias, assessores de Mário
Kertesz davam como certa a composição
Gilberto Gil — Fernando José. Os dois,
inclusive, declararam que aceitariam en-
cabeçar a chapa ou ocupar o lugar de
vice. Essa possibilidade foi negada, en-
tretanto, por Pedro Irujo: "Afirmei di-
versas vezes ao governador Waldir Pires
que só aceitaria a indicação de Fernando
José para prefeito, nunca para vice".
Ontem, alguns jornais de Salvador infor-
maram que Mário Kertesz anunciaria, às
8h30min, o vice de Gil. Ninguém imagi-
nava que o compositor ficasse fora da
sucessão. E muito menos, que o vice
escolhido fosse Waldir Régis, vice-
presidente do PMDB baiano. Após o
anúncio dos candidatos, vários pemede-
bistas descontentes se retiraram da sala.

Fernando José

Rejeitado no

partido mas

Io na pesquisa

Cabo 
eleitoral do governador Waldir

Pires na vitória por um milhão e
meio de votos sobre Josaphat Marinho,
em 86, o radialista Fernando José lidera-
va há mais de um ano as pesquisas de
opinião como candidato a sucessor do
prefeito Mário Kertesz. Era rejeitado
pela ala histórica do PMDB. Aos 44 anos,
radialista há 26, tem um dos programas
de maior audiência na Bahia — Balanço
Geral, toda manhã na Rádio Sociedade
da Bahia e à noite na TV Itapoã.

Ele mata a cobra e mostra o pau, de
acordoo com seu slogan, ao invadir su-
permercados para fiscalizar pesos, preços
e a qualidade dos produtos, como fazia
nos tempos do Plano Cruzado. Também
cai em buracos para mostrar a falta de
calçamento das ruas. Bem visto por Wal-
dir Pires, impressionado por sua perfor-
mance nas pesquisas, esbarrava na resis-
tência do prefeito Mário Kertesz, que
preferia o cantor e compositor Gilberto
Gil. Fernando José não se importava com
a resistência do partido: "Ô povo não
está satisfeito a ponto de eleger qualquer
candidato do partido", dizia. "Respaldo

popular é fundamental é eu tenho esse
respaldo".

Compositor diz que não fará campanha
"Cada macaco no seu galho." A

expressão foi usada por Gilberto Gil ao
anunciar que não participará da campa-
nha de Fernando José à Prefeitura de
Salvador, mas garantiu que votará nele.

Tido até o fim da noite de quinta-
feira como o candidato do PMDB, por
quase todos os setores do partido, Gil
disse que o governador Waldir Pires é
quem pode explicar melhor o veto ao seu
nome e, em segundo lugar, o prefeito
Mário Kertesz. Ressaltou, entretanto,
que não se sentia "pessoalmente" traído."O que foi traído foi um projeto, um
símbolo de renovação política."

Mesmo afastado da campanha do
PMDB, o compositor disse que o seu
projeto "de fazer política com P maiúscu-
lo" vai continuar. Mas não esclareceu se
pretende tentar novamente concorrer a
algum cargo eletivo. "Isso o povo é que
dirá", afirmou Gil, acrescentando que,
agora, uma de suas preocupações é o
disco que pretende gravar até o fim do
ano.

A frase de Gilberto Gil para justificar
seu afastamento da campanha ("Cada
macaco no seu galho") foi pronunciada
há dias na Assembléia Legislativa, pelo

deputado Gerbaldo Avena, cunhado do
governador Waldir Pires, ao se pronun-
ciar contra a candidatura do compositor.
A indicação de Fernando José, contudo,
não agradou aos adeptos do governador.
A maioria deles já anunciou a disposição
de apoiar o candidato Virgildásio Senna
(PSDB). Na Assembléia Legislativa, são
12 os deputados pemedebistas — inclusi-
ve o cunhado de Waldir— rompidos com
a candidatura do partido, enquanto na
Câmara Municipal há também 12 verea-
dores que não vão apoiar Fernando José.

Convenção do PDT escolhe Elquisson

O ex-deputado federal Elquisson
Soares foi indicado candidato à Prefeitu-
ra de Salvador, pela convenção do PDT,
realizada na Câmara Municipal. Até o
fim da noite, o nome do vice não havia

.sido definido — a escolha estava entre o
vereador João Dantas e o procurador-
geral do município, Saul Quadros.

Considerado "inimigo público n° 1
do ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, Elquisson é o presi-
dente regional do PDT e, mesmo quando
seu nome já havia sido lançado pelas
demais lideranças pedetistas, procurou
formalizar uma coligação com o PMDB,

para que os dois partidos se fortificassem
contra o candidato do PFL, Manoel Cas-
tro (PFL-PJ-PTB-PL).

Com o anúncio da chapa do PMDB
— Fernando José e Waldir Régis —
Elquisson Soares afastou qualquer possi-
bilidade de aliança, comunicando sua
decisão ao prefeito Mário Kertesz. Para
ele, a aliança PDT-PMDB se viabilizaria
facilmente se o candidato indicado por
Kertesz fosse Gilberto Gil, "que tem uma
longa história na luta contra a ditadura
militar".

A partir de hoje, segundo o candida-
to do PDT, a cidade vai ser "invadida"

pelo slogan de sua candidatura "Salvadon
levado a sério". Ele não esconde, porém,
o receio de que a divisão das forças
progressistas favoreça o pefelista Manoel
Castro.

O temor de Elquisson se justifica: o
PMDB não conseguiu o apoio de nenhum
partido de esquerda. O PCB e o PC do B
juntaram-se ao PSDB, formando a Fren-
te Salvador, em torno da candidatura do
deputado federal Virgildásio Senna. O
PSB e o PT vão disputar as eleições com
candidatos proóprios. A deputada fede-
ral Abgail Feitosa sai pelo PSB, e o
arquiteto Zezeu Ribeiro pelo PT.

|—| Recife amanheceu ontem cheia de'— cartazes dos candidatos do PMDB e
do PFL de Pernambuco, que, antecipan-
do-se à determinação da Justiça Eleitoral
que só permite a propaganda eleitoral a
partir de segunda-feira, jogaram nas ruas
a campanha para a eleição municipal. O
nome do candidato do PMDB. Marcos

Cunha, ocupou quase todo o espaço do
out-door, enquanto o candidato do PFL,
Joaquim Francisco, preferiu colocar seu
próprio retrato com os dizeres Voltei
Recife. Eufórico com o resultado de
pesquisas apontando Joaquim Francisco
com o dobro da preferência dada a Mar¦

eus Cunha, o PFL foi aconselhado por
seu presidente, senador Marco Maciel, a
continuar trabalhando duro junto ao elei-
torado. Do lado adversário, o prefeito da
capital, Jarbas Vasconcellos, anima os
militantes pemedebistas dizendo que em
120 dias o PMDB consegue reverter a

tendência
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Pimenta afirma

que derrotará

Newton no voto

BELO HORIZONTE — Ao ser lan-
çado candidato a prefeito desta capital
pela convenção do PSDB, o deputado
Pimenta da Veiga prometeu derrotar o
governador Newton Cardoso, na eleição
de novembro. "O Newton não tem voto
em Belo Horizonte, nem na elite, nem na
periferia. Ele perdeu aqui nas últimas
eleições e vai perder agora", disse Pimen-
ta, que será apoiado por uma coligação
formada pelo PSDB, PC do B. PCB,
PDT, PL, PV e PSB.

Segundo deputado federal mais vota-
do pelo PMDB, em 1986. Pimenta en-
frentará agora nas urnas o deputado
federal Álvaro Antônio (PMDB), candi-
dato do governador Newton Cardoso. O
candidato a vice do PSDB é o engenheiro
Eduardo Azeredo, superintendente da
Datamec em Minas e filho do falecido
deputado Renato Azeredo.

PT 
faz festa para 

31

candidatos a 
prefeito

SÃO PAULO — Numa prévia da
estratégia eleitoral deste ano, o PT
montou uma festa, ontem, para o
lançamento nacional de 31 candida-
tos a prefeitos do partido, 22 deles
concorrentes nas capitais, e anun-
ciou sua disposição de usar a campa-
nha municipal para iniciar, agora, a
campanha à Presidência do depu-
tado Luiz Inácio Lula da Silva. "Va-
mos aproveitar" — observou o pró-
prio Lula — "para fazer a campanha
para a presidência da República, é
claro, sem esquercer a importância
das eleições municipais".

Pela primeira vez, desde sua fun-
dação, há oito anos, o PT aceitou
fazer coligações. Na capital paulista,
com os partidos comunistas, com o
PV em Cuiabá, com o PSB em

Fortaleza e o PS em São Luís. "Nes-
sa campanha — adiantou o candida-
to petista à sucessão do presidente
Sarney — "nós vamos partir para o
confronto com a Nova República,
porque seria imprudência antecipar,
para este ano, o confronto com o ex-
governador Leonel Brizola".

Com 905 candidatos a vereador
em todo o país, 400 deles só no
estado de São Paulo, o PT não teme
ganhar a eleição para depois perder
os futuros prefeitos, como aconteceu
em Fortaleza, com Maria Luiza Fon-
tenele e em Diadema (SP), com
Gilson Menezes. "A gente elege e
depois perde — conforma-se Lula —
"porque não existe regulamento no
PT para obrigar alguém a ficar no
partido".

Newton acha que

convenção pode

rachar partido

BRASÍLIA — O governador de Mi-
nas, Newton Cardoso, pediu ao presiden-
te do PMDB, Ulysses Guimarães, o adia-
mento da convenção nacional do partido,
marcada para o dia 21. Newton sugeriu
que a convenção seja realizada somente
depois das eleições municipais de 15 de
novembro. "Antes das eleições, as diver-
gências poderiam rachar o PMDB", dis-
se. Ele não vê possibilidade de acordo
entre as duas chapas e considera normal a
disputa.

Em resposta, Ulysses disse que pes-
soalmente é contrário ao adiamento, mas
não fará objeção se a Executiva Nacional
optar por essa solução. Para o adiamen-
to. explicou Ulysses, é preciso que al-
guém apresente o pedido oficialmente.
Duas chapas estão inscritas para a con-
venção. Uma, do deputado Ulysses Gui-
marães e dos governadores; a outra, do
governo, constituída pela ala conserva-
dora.

í
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Deputado acusa manobra

pOTcl 
âdíâr nova Carta, honra militar

José Hugo é

enterrado com

Tadeu Afonso

Brasília — O deputado Adol-
fo de Oliveira (PL-RJ), relator-
adjunto da Constituinte, denunciou
uma manobra articulada pelo Palá-" cio do Planalto e pelo PFL para adiar™ 
para depois das eleições municipais a
promulgação da no-a Constituição.
Adolfo inque muitos constituintes o
procuraram para lhe dizer que esta-

,, vam recebendo apelos e pressões a
fim de não darem quorum nas próxi-

f>< mas sessões: "Acho tudo isso pro-
fundamente lamentável e impatrióti-
co", afirmou. "A nova Constituição
não pode ficar ao sabor desse tipo de
apetite".

Segundo ele, a manobra tem, a
curto prazo, dois objetivos: impedir
que as eleições de novembro sejam
disputadas em dois turnos (o PFL
teme ser esmagado pelos demais par-
tidos) e deixar para 1990 a entrada
cm vigor da reforma tributária que
beneficiará estados e municípios. A
longo prazo, o objetivo é evitar os
dois turnos na eleição presidencial
de 1989.

Estratégia — A denúncia de
Adolfo de Oliveira evidenciou o te-
mor que começou a tomar conta de
setores ponderáveis do PMDB e da
esquerda quando o presidente José
Sarney foi à televisão criticar a Cons-
tituinte, e o líder do PFL, deputado
José Lourenço, passou a dizer que as
votações do segundo turno deveriam
ser como as do primeiro, ou seja,
com a discussão de artigo por artigo
do projeto constitucional. Na quinta-
feira, o temor cresceu depois que o
quorum, que se mantinha em torno
de 340 desde o começo da tarde,
desabou para menos de 270 em me-
nos de meia hora, o que provocou a
suspensão dos trabalhos. De acordo
com o deputado César Maia (PDT-
RJ), muitos dos constituintes deixa-
ram de votar, embora estivessem em
plenário, para provocar a falta de
quorum e o fim da sessão.

Adolfo esclareceu que um dos

aspectos da manobra seria de caráter
político-elcitoral. Se a futura Consti-
tuição não for promulgada em tempo
hábil, as eleições de 15 de novembro
serão em apenas um turno. A Cons-
tituição atual não prevê os dois
turnos.

A estratégia do PFL para a cam-
panha deste ano, como muitos pefe-
listas confirmam, é responsabilizar o
PMDB pelo fracasso dos sucessivos
planos econômico-financeiros do go-
verno federal. Os pemedebistas já
perceberam isso e pretendem reagir,
fazendo o deputado Ulysses Guima-
rães subir aos palanques com a nova
Constituição debaixo do braço. Al-
guns pefelistas, entre eles o líder no
Senado, Marcondes Gadelha, dizem
ter sido o próprio deputado José
Lourenço que revelou, desastrada-
mente, essa estratégia eleitoral, ao
tentar responder ao discurso de
Ulysses na quarta-feira, dizendo que
a Constituição seria "de todos nós".

Receita — O deputado do Es-
tado do Rio, juntamente com um
pefelista da Bahia, também explicou
como seria a manobra para impedir a
aplicação da reforma tributária. Pelo
projeto, ela começa a vigorar cinco
meses após a promulgação da Cons-
tituição, devendo os estados e muni-
cípios receber as novas receitas a
partir do sexto mês. Ora, se a Cons-
tituição for promulgada após as elei-
ções, em fins de novembro, a refor-
ma tributária só entrará em vigor em
abril de 89, e os estados e municípios
começarão a sentir os primeiros re-
sultados em maio.

Conforme os dois parlamenta-
res, é exatamente no primeiro se-
mestre que'o governo federal reco-
lhe a maior parte de sua receita; no
segundo semestre, ela é insignifican-
te. Outro fato contribuiria para o
emperramento da reforma: com a
nova Constituição federal, os esta-
dos e municípios dificilmente termi-
nariam antes do fim de 89 a adapta-
ção de suas constituições e leis orgâ-
nicas. Assim, não haveria mecanis-
mos para o recebimento dos novos
tributos.

BRASÍLIA — "Um grande brasilei-
ro, que deu exemplo de dedicação e
trabalho". Foi como o presidente Sarney
definiu o ministro da Indústria e Comer-
cio, José Hugo Castello Branco, ao dei-
xar o cemitério Campo da Esperança,
logo após o seu sepultamento. O minis-
tro, que morreu anteontem de câncer, foi
velado do Ministério da Justiça e teve
honras militares prestadas pelo Batalhão
de Guarda Presidencial.

As 9h o cardeal-arcebispo de Brasí-
lia, D. José Freire Falcão, começou a
celebrar a missa de corpo presente diante
da família, do presidente Sarney e D.
Marly, e dos ministros. Poucos políticos
compareceram à missa, entre eles o sena-
dor Albano Franco (PMDB-SE) e o
deputado Roberto Cardoso Alves
(PMDB-SP). O presidente da Constituin-
te, deputado Ulysses Guimarães, só che-
gou após o fim da celebração, acompa-
nhado de sua mulher, D. Mora, que,
depois de uma queda há alguns meses,
anda com o auxílio de uma muleta.

O corpo do ministro foi levado até o
caminhão do Corpo de Bombeiros por
soldados do Exército, Marinha e Aero-
náutica. No Campo da Esperança, uma
companhia do Batalhão da Guarda Presi-
dencial prestou as honras militares: três
salvas de festim, continência e a execução
da Marcha Fúnebre, — enquanto o cai-
xão, sempre levado por soldados das três
forças, passava frente à tropa. No cortejo
a pé até o túmulo, D. Marly caminhou de
braço dado com o presidente e o depu-
tado Ulysses Guimarães.

A cerimônia foi rápida. D. José Frei-
re Falcão encomendou o corpo, os solda-
dos retiraram a bandeira brasileira do
caixão e a entregaram à viúva, D. Olen-
ka, e um corneteiro executou o toque de
silêncio. Pouco antes de o caixão baixar
ao túmulo, Sarney adiantou-se e tocou-o
por um instante.

Alguns ministros e políticos, como
Aureliano Chaves, o senador Marco Ma-
ciei e o governador de Minas, Newton
Cardoso, chegaram atrasados ao cemité-
rio. Depois de meses sem se falarem, em
conseqüência de uma série de agressões
verbais em entrevistas, Newton Cardoso
e Aureliano Chaves trocaram rápidos
cumprimentos, de longe. Quando Sarney
se retirava após os cumprimentos á famí-
lia, o governador se aproximou do presi-
dene e os dois conversaram rapidamente.
Logo depois, Sarney convidava Newton
Cardoso a seguir no seu carro até o
Palácio da Alvorada.

Interessados, desde o começo da
Constituinte, em garantir a qualquercusto os cinco anos de mandato para o
presidente José Sarney, o governo e o
PFL têm sido incapazes de coordenar a
manobra denunciada por Adolfo Olivei-
ra. Assim, enquanto os ministros da área
econômica elaboram o orçamento de 89
já adaptado à reforma tributária que virá,
com a perda de receitas da União, minis-
tros como Prisco Viana (Habitação),
João Alves (Interior) e José Reinaldo
(Transportes) continuam advertindo os
parlamentares que, com a nova distribui-
ção de receitas, não haverá dinheiro para
as obras que peUm senador do PFL
reconhece que, além de José Lourenço, o
ministro Antônio Carlos Magalhães tra-
balha contra a nova distribuição de recei-
tas. Os dois, na verdade, estão preocupa-
dos com o esforço que haverá no orça-
mento do governador Waldir Pires, seu
velho adversário na política baiana. Na
opinião do senador, não é a média do
Palácio do Planalto que deseja atrasar a
Constituinte, embora Sarney não tenha o
mínimo interesse em que ela ande rápido.

Pressões — O ministro João Al-
ves negou qualquer articulação contra a
reforma tributária: "O presidente diz que
a União vai ficar enfraquecida com a
nova Constituição, mas a maior preocu-
pação é com a transferência de recursos
do PIS/Pasep e do Finsocial para a Previ-
dência Social. Programas sociais impor-
tantes, como o da merenda escolar e do
leite, serão afetados. Mas a Constituinte
já está tão avançada que não é fácil
reverter o processo."

Já o ministro José Reinaldo foi seco:"Desconheço totalmente o assunto. Nego
isso peremptoriamente."

Se os ministros desmentem as pres-sões, um deputado pefelista que sempre
batalhou pela reforma tributária confir-
ma que elas existem desde a instalação da
Constituinte e deduz que o Planalto co-
manda o processo. Segundo ele, quemmais pressiona os constituintes é o minis-
tro Prisco Viana, dono do cofre da Caixa
Econômica Federal. Ele sempre diz aos
parlamentares que o dinheiro não será
tão fácil em 89.

Para esse deputado, o erro do gover-

Luís Antônio Ribeiro — 17/6/87
"'»É

Adolfo: evidenciando temor

no é confundir poder político — repre-
sentado pela romaria de governadores a
Brasília para implorar recursos federais
— com autoridade política, que é mais
uma força moral. Ele cita o exemplo da
rainha da Inglaterra, que, para ter autori-
dade, não precisa distribuir verbas. Habi-
tuado à política do interior, onde tem
suas bases, o deputado diz que, muitas"
vezes, prestígio não se obtém com dinhei-
ro. E ensina que chegar às bases num
avião da FAB pode dar muito mais força
e voto.

Pequenos — Se a reforma tribu-
tária não consegue unir o Planalto e o
PFL, muito menos os dois turnos nas
eleições de novembro. Se o deputado
José Lourenço quer evitá-los, o líder do
partido no Senado, Marcondes Gadelha,
e o deputado Benito Gama reconhecem
que isso será difícil.

Benito admite que, ao responder ao
discurso de Ulysses, na quarta-feira, Lou-
renço desvendou a estratégia do PFL e
deixou o PMDB em estado de alerta. Já
Gadelha acha que os dois turnos só
favorecem os pequenos partidos. "Por-
tanto, se prejudicam o PFL, também
atrapalham o PMDB." Para ele, os pe-
quenos partidos é que, no segundo turno,
vão poder impor condições ou negociar
seu apoio aos candidatos.
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indicados a seguir:
Licitação: Concorrência pública nacional
Habilitação e abertura das propostas:
22.08.88
Horário: 08:00 horas
Local: Rod. AL 101 Norte KM 05 —
Jacarecica — Maceió — AL

Os Editais completos e as demais
informações encontram-se a disposição
dos interessados na Seção de Material da
EMATER-AL no endereço acima no horá-
rio comercial.

Maceió, 05 de agosto de 1988
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Chapa do PMDB tem radialista

e economista no lugar de Gil
SALVADOR — Causou surpresa

geral a chapa do PMDB à sucessão muni-
cipal, anunciada pelo prefeito Mário Ker-
tesz: para prefeito, o radialista Fernando
José e, para vice, o economista Waldir
Régis, ex-delcgado regional do Trabalho.
Ambos nunca concorreram a cargos eleti-
vos. A definição dos nomes só aconteceu
três horas antes do fim do prazo para o
registro da chapa.

Fernando José, 45 anos, tem como
patrono de sua candidatura o empresário
Pedro Irujo, dono da cadeia de rádio e
televisão em que ele apresenta dois pro-
gramas de grande audiência. O radialista
só se filiou ao PMDB na prorrogação do
prazo legal, exatamente no dia do aniver-
sário de Irujo, data não escolhida por
acaso. E, ontem, durante o lançamento
da chapa, o filho do empresário, depu-
tado Luís Pedro Irujo, que estava com-
pletando 31 anos, comentou que recebera
um presente especial.

Nos últimos dias, assessores de Mário
Kertesz davam como certa a composição
Gilberto Gil — Fernando José. Os dois,
inclusive, declararam que aceitariam en-
cabeçar a chapa ou ocupar o lugar de
vice. Essa possibilidade foi negada, en-
tretanto, por Pedro Irujo: "Afirmei di-
versas vezes ao governador Waldir Pires
que só aceitaria a indicação de Fernando
José para prefeito, nunca para vice".
Ontem, alguns jornais de Salvador infor-
maram que Mário Kertesz anunciaria, às
8h30min, o vice de Gil. Ninguém imagi-
nava que o compositor ficasse fora da
sucessão. E muito menos, que o vice
escolhido fosse Waldir Régis, vice-
presidente do PMDB baiano. Após o
anúncio dos candidatos, vários pemede-
bistas descontentes se retiraram da saía.

Fernando José

Rejeitado no

partido mas

Io na pesquisa

Cabo 
eleitoral do governador Waldir

Pires na vitória por um milhão e
meio de votos sobre Josaphat Marinho,
em 86, o radialista Fernando José lidera-
va há mais de um ano as pesquisas de
opinião como candidato a sucessor do
prefeito Mário Kertesz. Era rejeitado
pela ala histórica do PMDB. Aos 44 anos,
radialista há 26, tem um dos programas
de maior audiência na Bahia — Balanço
Geral, toda manhã na Rádio Sociedade
da Bahia e à noite na TV Itapoã.

Ele mata a cobra e mostra o pau, de
acordoo com seu slogan, ao invadir su-
permercados para fiscalizar pesos, preços
e a qualidade dos produtos, como fazia
nos tempos do Plano Cruzado. Também
cai em buracos para mostrar a falta de
calçamento das ruas. Bem visto por Wal-
dir Pires, impressionado por sua perfor-
mance nas pesquisas, esbarrava na resis-
tência do prefeito Mário Kertesz, que
preferia o cantor e compositor Gilberto
Gil. Fernando José não se importava com
a resistência do partido: "0 povo não
está satisfeito a ponto de eleger qualquer
candidato do partido", dizia. "Respaldo

popular é fundamental é eu tenho esse
respaldo".

Salvador — Gildo-Lima
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Fernando José: estréia

Compositor diz que não fará campanha
"Cada macaco no seu galho." A

expressão foi usada por Gilberto Gil ao
anunciar que não participará da campa-
nha de Fernando José à Prefeitura de
Salvador, mas garantiu que votará nele.

Tido até o fim da noite de quinta-
feira como o candidato do PMDB, por
quase todos os setores do partido, Gil
disse que o governador Waldir Pires é
quem pode explicar melhor o veto ao seu
nome e, em segundo lugar, o prefeito
Mário Kertesz. Ressaltou, entretanto,
que não se sentia "pessoalmente" traído."O que foi traído foi um projeto, um
símbolo de renovação política."

Mesmo afastado da campanha do
PMDB, o compositor disse que o seu
projeto "de fazer política com P maiúscu-
lo" vai continuar. Mas não esclareceu se
pretende tentar novamente concorrer a
algum cargo eletivo. "Isso o povo é quedirá", afirmou Gil, acrescentando que,
agora, uma de suas preocupações é o
disco que pretende gravar até o fim do
ano.

A frase de Gilberto Gil para justificar
seu afastamento da campanha ("Cada
macaco no seu galho") toi pronunciada
há dias na Assembléia Legislativa, pelo

deputado Gerbaldo Avena, cunhado do
governador Waldir Pires, ao se pronun-
ciar contra a candidatura do compositor.
A indicação de Fernando José, contudo,
não agradou aos adeptos do governador.
A maioria deles já anunciou a disposição
de apoiar o candidato Virgildásio Senna
(PSDB). Na Assembléia Legislativa, são
12 os deputados pemedebistas — inclusi-
ve o cunhado de Waldir — rompidos com
a candidatura do partido, enquanto na
Câmara Municipal há também 12 verea-
dores que não vão apoiar Fernando José.

Governo e PFL se confundem Novos nomes do

governo saem na

segunda-feira
BRASÍLIA — O presidente José

Sarney divulgará na próxima segunda-
feira os nomes dos novos ministros da
Indústria e do Comércio, da Reforma
Agrária, da Ciência e Tecnologia e do
governador do Distrito Federal. O anún-
cio oficial, que deveria ter ocorrido on-
tem, foi adiado por mais dois dias porqueSarney, como explicou o porta-voz do
Planalto, Carlos Henrique, "ainda está
amadurecendo sua decisão, depois de játer feito consultas a alguns aliados poli-ticos".

Carlos Henrique garantiu que o go-verno não pretende extinguir ministérios,
e adiantou que, durante todo o dia dé
ontem, Sarney foi surpreendido por vá-
rios lobbies de candidatos às vagas minis-
teriais. Os boatos no Palácio do Planalto
davam conta de que o nome mais cotado
para governar Brasília era o do senador
Alexandre Costa (PFL-MA). À tarde, os
jornalistas credenciados receberam a in-
formação extra-oficial de que o senador
estaria reunido com Sarney no Palácio da
Alvorada. A notícia, contudo, foi des-
mentida pelo porta-voz do presidente.

Brossard — O nome de Alexan-
dre Costa foi lembrado anteontem, du-"
rante o velório do ministro José Hugo
Castelo Branco. Um ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, amigo pessoal de
Sarney, já dava como certa a ida de Costa
para o Palácio do Burity. O ministro do
Supremo Tribunal Federal, Oscar Cor-
rêa, também recebido pelo presidente no
Alvorada, foi lembrado por um assessor
do Planalto como provável substituto de
Paulo Brossard no Ministério da Justiça.

A onda de boatos envolveu ainda o
nome do ministro Ronaldo Costa Couto:
ele teria sido convidado por Sarney pararetornar ao governo do Distrito Federal.
Carlos Henrique, mais uma vez, desmen-
tiu:"0 presidente Sarney quer que o
ministro Costa Couto fique onde está, ou
seja, no Gabinete Civil".

Sarney passará o fim de semana em
seu sítio, no Pericumã, onde deverá con-
cluir o processo de escolha dos novos
ministros.

Quem deu cinco

anos a Sarney

impede quorum
BRASÍLIA — Os parlamentares quevotaram a favor de cinco anos de manda-

to para o presidente José Sarney são os
maiores responsáveis pela falta de quó-rum no segundo turno da Constituinte.
Levantamento realizado com base em
todas as verificações de quórum e nas
votações mais concorridas dos dias em
que houve sessão no segundo turno mos-
tram que 115 dos 559 constituintes com-
pareceram ao Congresso nesse período
apenas duas vezes, uma vez ou nenhuma.

Desse total, 93 votaram a favor dos
cinco anos de mandato para Sarney, e 22
foram partidários dos quatro anos para o
atual presidente. Em termos percentuais,
80,9% dos gazeteiros formaram na ban-
cda dos cinco « 19,1% na bancada dos
quatro. Na votação do mandato de Sar-
ney, 59,3% dos constituintes ficaram com
os cinco anos, contra 40,1% dos depu-
lados e senadores.

Convenção do PDT escolhe Elquisson

O ex-deputado federal Elquisson
Soares foi indicado candidato à Prcfeitu-
ra de Salvador, pela convenção do PDT,
realizada na Câmara Municipal. Até o
fim da noite, o nome do vice não havia
sido definido — a escolha estava entre o
vereador João Dantas e o procurador-
geral do município, Saul Quadros.

Considerado "inimigo público n° 1
do ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, Elquisson é o presi-
dente regional do PDT e, mesmo quando
seu nome já havia sido lançado pelas
demais lideranças pedetistas, procurou
formalizar uma coligação com o PMDB,

para que os dois partidos se fortificassem
contra o candidato do PFL, Manoel Cas-
tro (PFL-PJ-PTB-PL).

Com o anúncio da chapa do PMDB— Fernando José e Waldir Régis —.
Elquisson Soares afastou qualquer possi-bilidade de aliança, comunicando sua
decisão ao prefeito Mário Kertesz. Para
ele, a aliança PDT-PMDB se viabilizaria
facilmente se o candidato indicado porKertesz fosse Gilberto Gil, "que tem uma
longa história na luta contra a ditadura
militar".

A partir de hoje, segundo o candida-
to do PDT, a cidade vai ser "invadida"

pelo slogan de sua candidatura "Salvador*
levado a sério". Ele não esconde, porém,o receio de que a divisão das forças
progressistas favoreça o pefelista Manoel
Castro.

O temor de Elquisson se justifica: o
PMDB não conseguiu o apoio de nenhum
partido de esquerda. O PCB e o PC do B
juntaram-se ao PSDB, formando a Fren-
te Salvador, em torno da candidatura do
deputado federal Virgildásio Senna. O
PSB e o PT vão disputar as eleições com
candidatos proóprios. A deputada fede-
ral Abgail Feitosa sai pelo PSB, e o
arquiteto Zezeu Ribeiro pelo PT.

Foto de Nalanael Guedes - 5'8/88

| | Recife amanheceu ontem cheia de— cartazes dos candidatos do PMDB e
do PFL de Pernambuco, que, antecipan-
do-se à determinação da Justiça Eleitoral
que só permite a propaganda eleitoral a
partir de segunda-feira, jogaram nas ruas
a campanha para a eleição municipal. O
nome do candidato do PMDB, Marcos

Cunha, ocupou quase todo o espaço do
out-door, enquanto o candidato do PFL,
Joaquim Francisco, preferiu colocar seu
próprio retrato com os dizeres Voltei
Recife. Eufórico com o resultado de
pesquisas apontando Joaquim Francisco
com o dobro da preferência dada a Mar-

PT 
faz festa para 

31

candidatos a 
prefeito

SÃO PAULO — Numa prévia da
estratégia eleitoral deste ano, o PT
montou uma festa, ontem, para o
lançamento nacional de 31 candida-
tos a prefeitos do partido, 22 deles
concorrentes nas capitais, e anun-
ciou sua disposição de usar a campa-
nha municipal para iniciar, agora, a
campanha à Presidência do depu-
tado Luiz Inácio Lula da Silva. "Va-
mos aproveitar" — observou o pró-
prio Lula — "para fazer a campanha
para a presidência da República, é
claro, sem esquercer a importância
das eleições municipais".

Pela primeira vez, desde sua fun-
dação, há oito anos, o PT aceitou
fazer coligações. Na capital paulista,
com os partidos comunistas, com o
PV em Cuiabá, com o PSB em

Fortaleza e o PS em São Luís. "Nes-
sa campanha — adiantou o candida-
to petista à sucessão do presidente
Sarney — "nós vamos partir para o
confronto com a Nova República,
porque seria imprudência antecipar,
para este ano, o confronto com o ex-
governador Leonel Brizola".

Com 905 candidatos a vereador
em todo o país, 400 deles só no
estado de São Paulo, o PT não teme
ganhar a eleição para depois perder
os futuros prefeitos, como aconteceu
em Fortaleza, com Maria Luiza Fon-
tenele e em Diadema (SP), com
Gilson Menezes. "A gente elege e
depois perde — conforma-se Lula —
"porque não existe regulamento no
PT para obrigar alguém a ficar no
partido".

eus Cunha, o PFL foi aconselhado por
seu presidente, senador Marco Maciel, a
continuar trabalhando duro junto ao elei-
torado. Do lado adversário, o prefeito da
capital, Jarbas Vasconcellos, anima os
militantes pemedebistas dizendo que em
120 dias o PMDB consegue reverter a

tendência

Newton acha que

convenção pode

rachar partido

BRASÍLIA — O governador de Mi-
nas, Newton Cardoso, pediu ao presiden-
te do PMDB, Ulysses Guimarães, o adia-
mento da convenção nacional do partido,
marcada para o dia 21. Newton sugeriu
que a convenção seja realizada somente
depois das eleições municipais de 15 de
novembro. "Antes das eleições, as diver-
gências poderiam rachar o PMDB", dis-
se. Ele não vê possibilidade de acordo
entre as duas chapas e considera normal adisputa.

Em resposta, Ulysses disse que pes-
soalmente é contrário ao adiamento, mas
não fará objeção se a Executiva Nacional
optar por essa solução. Para o adiamen-
to, explicou Ulysses, é preciso que al-
guém apresente o pedido oficialmente.
Duas chapas estão inscritas para a con-
vençào. Uma, do deputado Ulysses Gui-
marães e dos governadores: a outra, do
governo, constituída pela ala conserva-
dora.
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£Montoro escolhe Serra como vice 
para prefeitura

SÃO PAULO — Pragmático, ren-
dendo-se às pressões dos correligioná-
rios, o ex-governador Franco Montoro
arquivou o sonho de concorrer à Presi-¦ydência da República e, aos 72 anos,

«fpiificializou sua candidatura à Prefeitura
|g de São Paulo, pela coligação Tucanos-'Seriedade e Democracia, constituída pelo

seu PSDB e outros três partidos: PV,
|| PTR e PSC."Sou candidato a prefeito de São
m Paulo. A hipótese da candidatura à Presi-

^dência está afastada", anunciou Monto-
C.. ro, ao lado de seu companheiro de chapa,
jfcdeòiitado José Serra, cm entrevista num
4'»ic seus escritórios no bairro do Ibirapue-
%»*ra. Nenhuma outra grande estrela do
§|Í8SpB paulista compareceu.
PM» Apesar de bem disposto e falante,
fí^Montoro não manteve o habitual otimis-

Reconheceu que "esta será uma
gycVtMK*1»
éà

campanha mais difícil, certamente uma
eleição mais dura que a de 1982" (aúltima das 11 que disputou cm 40 anos de
vida pública, quando foi eleito governa-dor). Ele terá pela frente seu maior
adversário político, o ex-deputado Paulo
Maluf, candidato a prefeito pelo PDS e
até agora líder nas pesquisas de opinião
pública.

Pacto — Por isso, Montoro propôsum "pacto de civilidade" a todos os
concorrentes, para que a campanha se
desenvolva "em termos elevados, em
torno de programas, de debates objeti-
vos, e não de retaliações ou ataques
pessoais, incompatíveis com a vontade da
população e com o nosso grau de civili-
zação".

A escolha do deputado José Serra
para candidato a vice-prefeito — uma

Sâo Paulo — Cláudio Rossl/Angular

LHE'TUCANO

Montoro e Serra: juntos mesmo com o veto de Covas

decisão pessoal de Montoro, sem a qualele não concorreria — provocou a primei-ra fratura no PSDB de São Paulo, tão
congestionado de caciques quanto era o
PMDB, berço da maioria dos tucanos
paulistas.

O presidente nacional do PSDB, se-
nador Mário Covas, vetou Serra porqueos integrantes de seu grupo consideram o
deputado "um perigo com máquina nas
mãos" e o acusam de ter atropelado
companheiros para se eleger com grandevotação, cm 1986, pelo PMDB.

Covas foi o único membro da direção
do PSDB paulista que não compareceu à
reunião em que foi fechada a chapa, na
madrugada de ontem, na casa de Serra.
Ontem, às primeiras horas da manhã, em
companhia do senador Fernando Henri-
que Cardoso, Covas viajou para o lança-
mento oficial do partido em Alagoas.

Chupando uma pastilha de hortelâ —
ele é asmático — que jogou discretamen-
te embaixo da mesa ao começar a entre-
vista, Montoro anunciou a candidatura
na presença de pouquíssimos covistas,
divulgando, também, a chapa de 99 can-
didatos a vereador, a maioria desconheci-
dos. Na pequena sala do escritório do
Ibirapuera, tão logo Montoro iniciou seu
rápido discurso, despencou às suas cos-
tas, quase atingindo-lhe a cabeça, uma
grande faixa com a frase: "Dá-lhe tu-
cano".

O Partido da Juventude apresentou
ao Tribunal Superior Eleitoral pedido de
destituição de sua executiva em São Pau-
Io e desligamento do deputado Arnaldo
Faria de Sá, escolhido anteontem como
vice na chapa do ex-deputado Paulo Ma-
luf, do PDS.
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Hoje, o Brasil está entre as 10 nações

mais desenvolvidas do mundo no campo das tele-

comunicações.

Nos últimos3anos, foram implantados 2,1

milhões de novos telefones, totalizando 13,3milhões

de aparelhos instalados em todo o Brasil.

Nos últimos 3 anos, o Ministério

das Comunicações, através da Telebtàs, dobrou o

número de telefones públicos em todo o Pais.

Agora são 190 mil.

Nos últimos 3 anos, mais2.800localida-

des passaram a ser interligadas ao Sistema Telebrás.

Hoje, mais de 11 mil municípios, distritos, vilasepo-

voados têm acesso ao telefone.

Nos últimos 3 anos, foram interligadas aos

sistemas D Dl e D DD mais450localidades, totalizan-

do 4 mil em condições de fazer ligações diretas para

Wpaíses.

Nos últimos 3 anos, o número de termi-

naisde telex foi duplicado. Hoje, são mais de 100 mil

aparelhos instalados.

Nos últimos 3 anos, foram instaladas

7.930unidades postais, sendo3.230na área urbana

e4.700na área rural. Os Correios apresentam o mais

alto grau de eficiência de sua história, entregando

mais de 95 % de sua correspondência no dia seguin-

te à postagem.

Hoje, a maior parte dos produtos e equipa-

mentos gue o setor de comunicações utiliza é produ-

zida no Pais, com índices de nacionalização gue che-

gama Mo.

0 grande responsável por isso é o Centro

de Pesguisae Desenvolvimento ÍCPgDIda Telebrás,

em Campinas-São Paulo, gue é o maior da América

Latina e um dos cinco mais avançados do mundo.

Este é o Brasil das comunicacões. Um/

Brasil moderno. Avançado. Tecnológico.

Empresas como a Telebrás e Correios e Te-

légrafos dão verdadeiros exemplos de como uma es-

tataipode ser rentável, eficiente e contribuir decisiva-

mente para o desenvolvimento do País.

E o Ministério das Comunicações não vai

parar por aí. A sua grande meta é continuar demo-

cratizando e interiorizando, cada vez mais, as com u-

nicações. levando suas conquistas a todo o Brasil.

A todos os brasileiros.

MMSTÊiO DAS COMUNICACÕES

GOVERNO JOSÉ SARNEY

TUDO PELO SOCIAL
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Informe JB

Depois 
de anunciar, semana pas-

sada, que o Brasil iria retaliar
os Estados Unidos, o chanceler
Abreu Sodré voltou-se ontem con-
tra a Nicarágua.

Ainda sob os efeitos do entu-
siasmo provocado pela longa con-
versa que tivera com o secretário de
Estado americano, George Shultz,
Sodré esqueceu-se, momentanea-
mente, dos esforços brasileiros para
ajudar na solução conjunta dos con-
flitos da América Central e dis-
parou:— Quem está divergindo dos
outros quatro (Costa Rica, Hondu-
ras, Guatemala e El Salvador) é a
Nicarágua. Portanto, espero que a
Nicarágua compreenda que ela pre-
cisa se entender com os outros qua-
tro para aí se chegar a um processo
de paz.

?
Antes que o Itamaraty em pescr

levasse as mãos à cabeça, Sodré
esclareceu que manifestava apenas
uma posição pessoal 

— em tudo e
Mor tudo coincidente com n <
Ihultz.

de

O sonho acabou
Da atriz Fernanda Montenegro, so-

bre o chega-pra-lá que Gilberto Gil
levou do PMDB na disputa pela candi-
datura à Prefeitura de Salvador:

— Ele foi salvo e nós ganhamos com
isso. Como político, Gil iria buscar a
utopia, pois o artista realiza a utopia na
sua atividade. E não conseguiria: o
mundo político é muito mesquinho,
inescrupuloso e pouco criativo.
Pela culatra

Não deu certo como estratégia elei-
toral o casamento do deputado Álvaro
Valle, do PL.

Em 30 dias, ele perdeu 7 preciosos
pontos no Ibope dos candidatos a pre-
feito do Rio.

?
O primeiro lugar é do candidato do"

PDT, Marcelo Alencar, cujo índice está
estacionário.
Fumaça

Agora é oficial.
No primeiro semestre, os brasileiros

deixaram de fumar 900 milhões de ci-
garros.

O consumo caiu, de janeiro a junho,
1,2% em relação ao mesmo período do

•ano passado.
Sobe

O PC do B, que flertava com o PSB
e o PV, está prestes a fechar com o
PSDB, apoiando o candidato tucano
Artur da Távola à Prefeitura do Rio.
Desce

Com isso, enfraquece a candidatura'
Jó Resende (PSB), que tem como vice o
ex-deputado verde Lizt Vieira: é que a
Frente Rio fica praticamnete restrita
aos dois partidos.
Muuuuu...

Será amanhã, na Avenida 28 de
Setembro, em Vila Isabel, às 5h30, a
excêntrica passeata de 150 vacas.

Vão atuar num comercial de divul-
gação do consumo do leite produzido
no Estado do Rio, feito pela Denison
Propaganda.
Pressão

Há uma forte corrente dentro do
PMDB tentando convencer o ex-
presidente do Inamps Hésio Cordeiro a
se candidatar a vereador pelo Rio de
Janeiro.
Saldo

O diretor da Cacex, Namir Salek,
não acredita que o saldo da balança
comercial brasileira alcance 18 bilhões
de dólares, como se especula em algu-
mas áreas.

Para ele, um superávit de 15 bilhões
— 2 bi a mais do que o previsto no início
do ano — já é de bom tamanho.
Festa

O PSD, partido do primeiro-
ministro Cavaco Silva que faz a maioria
no Congresso português, aprovou sozi-
nho aumento de 24% para os salários

dos deputados, de 27% para os dos
ministros e de 25% para o do presidente
da República.

Bem na surdina.
?

Deve ser terrível viver num país
onde há políticos que só pensam em
legislar em causa própria!
Rebu

A exoneração de José Airamir Padi-
lha de Castro do cargo de diretor-geral
do Departamento de Higiene e Vigilân-
cia Sanitária, publicada no Diário Ofi-
ciai de quinta-feira, provocou grande
rebu no Partido Sanitarista.

Padilha foi exonerado por remane-
jamento na unificação do sistema de
Saúde e o secretário José Noronha
pretendia reaproveitá-lò em outro
cargo.

Na frente
O PFL de Pernambuco está eufó-

rico.
Pesquisa realizada na última semana

de julho para o partido registra os
seguintes percentuais de preferencia pe-
los candidatos a prefeito de Recife:
Joaquim Francisco (PFL), 49%, João
Coelho (PDT), 21%, e Marcus Cunha
(PMDB), 17%.

Uma semana antes, pesquisa feita
pelo Ibope para o PMDB mostrava
resultado semelhante: Joaquim Francis-
co, 45%, João Coelho, 24%, e Marcus
Cunha, 15%.

Os pefelistas, porém, estão evitando
comemorar com antecipação. Em 1986,
o candidato ao Senado Roberto Maga-
lhães estava eleito pelas pesquisas até o
dia do pleito e acabou amargando uma
derrota.
Aço

A velha Companhia Siderúrgica Na-
cional deverá finalmente fechar o ano
com lucro operacional — de 200 mi-
lhões a 220 milhões de dólares.

Isto, naturalmente, se o governo
continuar corrigindo o preço do aço de
acordo com a inflação.

Aliás, a manutenção de uma política
realista de preços é fundamental para
que possa ser deslanchado o processo
de privatização do setor.
Deu bandeira

Os militares de Brasília precisam de
um treinamento melhor para as cerimô-
nias fúnebres oficiais.

Ontem, no velório do ministro José
Hugo Castelo Branco, dois sargentos,
um da Marinha e outro da FAB, coloca-
ram a bandeira brasileira de forma
errada sobre o caixão.

Resultado: a bandeira quase roçava
o chão, atrapalhando os soldados encar-
regados de transportar o caixão.

Foi necessária uma ordem direta do
chefe do Gabinete Militar, general Bay-
ma Denis, para que a bandeira fosse,
finalmente, colocada de forma correta,
quando o caixão já estava no caminhão
do Corpo de Bombeiros.

Em tempo: a bandeira deve ser
estendida ao comprido, cobrindo todo o
caixão. Uma pista para o aperfeiçoa-
mento do cerimonial pode ser o filme
Jardins de Pedra, que mostra como são
enterrados os soldados e oficiais da
Forças Armadas dos EUA.
Ciúme

O deputado Pimenta da Veiga foi à
convenção do PSDB que o lançou can-
didato à Prefeitura de Belo Horizonte,
na tarde de ontem, acompanhado da
mulher, Elizabeth.

O público feminino na convenção
ficou enciumado.

Aliás, Pimenta da Veiga e o candi-
dato do PT, Virgílio Guimarães, estão
sendo apontados como os principais
concorrentes aos votos femininos da
capital mineira.
Diferenças

O alemão Carl Heinz Narjas, vice-
presidente do Centro Econômico Euro-
peu, passou pelo Rio tão discretamente
que até a tradicional fila de hora e meia
para carimbar a entrada no país em seu
passaporte ele enfrentou.

O segundo homem do Mercado Co-
mum Europeu vinha da Argentina, on-
de foi recebido com pompa e circuns-
tância.

O Fusca branco UV-4712
foi arrombado quinta-feira,
por volta das 23h30, na Rua
José Linhares, Leblon. Co-
mo não conseguiu levar o
carro, o ladrão se contentou
com uma jaqueta que estava
no banco traseiro e um paco-
tinho de bicabornato, no por-
ta-luvas. Se cheirou, deve es-
tar até agora alucinado de
ódio.

Assim caminha a peres-tróika é a edição especial do
semanário Voz da Unidade
que vai hoje para as bancas
com a relação, inédita no
Brasil, dos integrantes do co-
mitê central do Partido Co-
munista da URSS assassina-
dos por Stalin.

Até às 15h30 de ontem,
primeiro dia de luto oficial
pela morte do ex-ministro
mineiro José Hugo Castelo
Branco, a bandeira nacional
não havia sido sequer hasteà-
da no mastro do Palácio dos
Despachos, em Belo Hori-
zonte.

O projeto de Educação Bá-
sica para a Baixada Flumi-

Lance-Livre
nense, da Fundação Educar
junto aos movimentos popu-
lares da localidade, e que
atinge oito mil adultos, é um
dos fortes candidatos ao Prê-
mio de Educação da Unesco.
O resultado sai este mês em
Paris.

Fornecer o currículo do
candidato à Prefeitura de
Salvador pelo PMDB foi a
maior dificuldade enfrentada
por sua assessoria. O radia-
lista Fernando José nunca
exerceu cargo público ou po-
lítico e sua formação escolar
se limita a um curso médio de
contabilidade não concluído.

O vídeo de Fata Morgana,
a ópera eletrônica de Jocy de
Oliveira realizada ano passa-
do no MAM, será exibido
hoje, às 21h30, na TV E, com
transmissão simultânea pela
Rádio MEC FM.

A deputada estadual Luiza
Erundina vai ser apoiada pe-
lo PCB e pelo PC do B em
sua candidatura à Prefeitura
de São Paulo, pelo PT.

A ABI inaugura segunda-
feira, ãs 18h, a exposição de

artesanato da Coréia do Nor-
te, primeiro passo para um
futuro intercâmbio cultural
com o Brasil.

As bilheterias do 13° baile
Parece que foi hontem, hoje,
às 23h, no Hotel Nacional,
no Rio, estarão abertas a
partir das 21h.

O grande vencedor do de-
bate dos prefeitáveis do Rio
na TV Bandeirantes foi o can-
didato a vereador Ricardo
Rotemberg, do PDT. Colocou
estrategicamente um cartaz
de sua campanha bem visível
das câmaras da emissora.

Márcia Rodrigues leva ao
ar hoje mais uma vez seu
Som Latino, às 21h, na Rádio
JB AM.

O compositor Aniceto, do
Império Serrano, será home-
nageado amanhã, no Circo
Voador, com o show Aniceto
no lugar certo. Pelo título de
patrono do Projeto Recrian-
ça, passa a receber um sála-
rio. Vários artistas estarão
presentes.

Para que serve o Ministé-
rio da Administração?
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A Mãe de Deus teve festa de papel picado

Chegada de santa une no

Sul fiéis, políticos e

os papagaios de pirata
PORTO ALEGRE — A chegada da imagem de Nossa

Senhora Mãe de Deus à capital gaúcha, trazida da Itália pelo
bispo da cidade, Dom Cláudio Colling, transformou-se numa
mistura de festa política e religiosa, não faltando os chamados
papagaios de pirata, às voltas com os governadores Pedro Simon,
Orestes Quércia e o prefeito Alceu Collares, saindo em todas as
fotos e aparecendo em todas as tevês. Sem falar nas devotas,
sempre rezando e entoando hinos religiosos.

Do lado de fora da sala VIP do Aeroporto Salgado Filho,
estava o caminhão do Corpo de Bombeiros — que levaria a
imagem até a Igreja de Nossa Senhora da Conceição — e,
próximo a ele, uma bandinha de alunos do Instituto Vicente
Palotti, que, de vez em quando, tocava marchas para saudar a
chegada da imagem.

A espera de uma hora pela chegada da imagem transfigurou
a recepção. No princípio, eram apenas religiosos, devotos e
alunos que esperavam Nossa Senhora Mãe de Deus, mas o ato foi
se modificando à medida que chegavam os políticos, como o
prefeito Alceu Collares, alguns candidatos à Câmara Municipal,
deputados e, por fim, os governadores Pedro Simon e Orestes
Quércia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Os presentes saudaram a santa com aplausos em sua
chegada, às 13h. Dom Cláudio Colling, arcebispo de Porto
Alegre, que a trouxe da Itália, contou que a imagem vai fazer
parte do santuário para quase 200 mil pessoas no Morro da
Glória, na Zona Sul da capital, que será construído pela
arquidiocese. Depois de dizer que a Nossa Senhora já tinha feito
um milagre, curando Paulo Marsiaj de Oliveira, o doador do
terreno para a construção do santuário, que estava acamado
quando o arcebispo deixou o Brasil para trazer a imagem —, o
prefeito Alceu Collares acrescentou que ela tinha feito um outro
milagre: Orestes Quércia tinha acabado de dizer que colaboraria
com algum recurso para a construção do santuário.

Fichas — As fichas telefônicas estão com seus dias
contados. Antes da virada do século os mais de 500 mil telefones
públicos estarão funcionando com cartões magnéticos semelhan-
tes aos que hoje são utilizados pela rede bancária informatizada,
informa a Telebrás. Ainda este ano a Telebrás vai iniciar uma fase
de testes de campo com o objetivo de verificar o comportamento
dos novos equipamentos ativados por cartão e selecionar a
tecnologia que mais se adapta às características brasileiras.

Queimadas — A Frente Ecológica do Movimento
Verde de Goiás está organizando, para quinta-feira da próxima
semana, um simpósio para discutir a conveniência de se fazer
queimadas controladas no cerrado, uma questão antiga trazida
mais uma vez à tona pelo incêndio que destruiu 65% do Parque
Nacional das Emas e matou grande quantidade de animais.

Borges critica falta de

diálogo com os estados

BRASÍLIA — O ministro da Saúde,
Borges da Silveira, no encontro de ontem
com técnicos de li estados para avaliar o
aumento do número de casos de meningite
no país, fez críticas ao sistema de comuni-
cações entre seu Ministério e as secretarias
estaduais de Saúde e disse que acha "um
absurdo" que o Ministério não disponha de
informatização na apuração estatística da
doença. Borges recomendou aos técnicos
que fizessem "coação" sobre os hospitais
particulares que não enviarem dados e
revelou que 60% dos casos de meningite
registrados não são diagnosticados, impôs-
sibilitando a identificação do tipo de me-
ningite."Vamos fazer o quê com as secretarias
estaduais? Não há punições previstas",
desabafou Borges, diante da notícia de que
a representante de São Paulo mais uma vez
não dispunha dos dados completos sobre a
doença no estado.

Borges informou que está tendo difi-
culdades para convencer os ministros Maíl-
son da Nóbrega e João Batista de Abreu,
da Fazenda e do Planejamento, da necessi-
dade de liberação de recursos da ordem de
Cz$ 1,2 bilhão para executar um projeto
para recuperação e montagem do sistema
de laboratórios do país. Por outro lado,
serão destinados Cz$ 200 milhões para
aparelhar o Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo. O Ministério entrará com 62% das
verbas, ficando os outros 38% com a
secretaria do estado.

Estiveram presentes técnicos dos 11
estados mais atingidos, mas houve desin-
formação na hora de explicar através de
estatísticas o problema da meningite no
país. Já foram registrados 839 casos de
meningite no país — quatro casos por dia

Maternidade que
cria bichos em

Goiás é fechada
GOIÂNIA — O hospital e maternida-

de Santa Fé, que funciona junto com um
museu de animais empalhados, uma resi-
dência e viveiros repletos de bichos vivos,
que vão de ratos a uma cobra sucuri, foi
interditado quinta-feira pela Delegacia de
Vigilância Sanitária. O centr cirúrgico foi
fechado e o hospital, proibido de efetuar
novas internações. A Vigilância Sanitária
permitiu a permanência na maternidade de
seis pacientes em recuperação.

O dono do hospital, médico José Hida-
si Filho, que está com a sua licença cassada
por 30 dias pelo Conselho Federal de
Medicina, disse que pretende reabrir as
portas do estabelecimento até quinta-feira
que vem. Informou estar cumprindo o que
a Vigilância Sanitária determinou: apenas
alguns consertos em paredes rachadas no
centro cirúrgico.

O médico é candidato a vereador pelo
PMDB, o partido do governador do esta-
do. Mesmo assim, atribui a cassação de sua
licença e a interdição do hospital a pèrse-
guições políticas. Disse que algumas pes-
soas, médicos principalmente, não toleram
a çua opção pelos pobres: "Só porque
atendo pessoas humildes, de sandália ha-
vaiana, cobrando o que a mulher pode
pagar, vivem me perseguindo", disse o
médico, que é credenciado pelo Inamps e
conta ter um fichário com o nome de 40 mil
pacientes, resultado de 11 anos de prática
de medicina. Ele nega que pratique abor-
tos: "Isto é uma mentira. Ninguém pode
provar. Ninguém pode me chamar de
aborteiro. Sou contra qualquer ato de ma-
tar, mesmo que uma simples rolinha".

Ele não parece constrangido, no entan-
to, com a atividade de empalhar animais.
No andar de cima do centro cirúrgico,
estão 10 mil pássaros abatidos por seu pai,
José Hidasi.

Proibido de receber novos pacientes
para internação, o hospital continua com o
seu atendimento clínico, segundo Hidasi
Filho. Ele disse que esse atendimento ago-
ra está todo a cargo da médica Solenita
Wanderley Hidasi, sua mulher. Explicou
que, mesmo depois de vencido os 30 dias
ae sua suspensão, ficará afastado da medi-
cina até a eleição de 15 de novembro.

—, sendo 80% do tipo B, para o qual não
há vacina.

São Paulo não apresentou dados, mas
os técnicos calculam que o número de casos
já chega a 300. Nos demais 10 estados que
mandaram representantes ao encontro fo-
ram registrados ao todo 748 casos, ficando
o Rio de Janeiro em segundo lugar (após
São Paulo), com 251 casos até 3 agosto —
mais de um caso por dia — e uma taxa de
18% de óbitos. A maior taxa de letalidade
da doença está em Santa Catarina, com
35,7% de mortes por meningite meningo-
cócica.

Os números referentes às mortes são:
Espírito Santo, 10 óbitos; Amazonas; duas
mortes; Pernambuco, 10 mortes; e Paraná,
11 óbitos. Vários estados não conseguiram
apresentar o número total de óbitos ocorri-
dos até agora. (Veja número total de casos
no quadro.) Nád}a Sorala
A Meningite no BràsiT
Registrados 1.048 casos em 1988

SfioPauto 300 (*)
Rio de Janeiro 251
Sta. Catarlna 175
Parana 57
Ceard 55
Pernambuco 49
Serglpe 47
Espfrlto Santo 45
Golda 

40

Dist. Federal 20
Amazonaa 09

Fonte: Mlnist6rto da Saudo (* )estimattva

Brasília sofre ;

de coceira com

surto de sarna;
BRASÍLIA — A população de Brasí-

lia está enfrentando um surto de sarna que
se espalhou pela cidade nos últimos 30 dias
e já atingiu milhares de pessoas, dèsde
habitantes das cidades-satélites a morado-
res de áreas nobres, como o Lago Sul, ònde
moram todos os ministros e está concentra-
da uma das maiores rendas per capitq do
país. A Secretaria de Saúde ainda ;nãodispõe de números sobre a doença, jnas
confirma que a incidência é crescente.."No momento estamos ainda vivendo
uma fase endêmica da doença, mas tudo
leva a crer que nas próximas semanas
chegaremos a uma verdadeira epidemia de
escabiose (o outro nome da doença) em
Brasília", alerta a médica Maria de Lour-
des Teixeira, coordenadora de Saúdtí do
Sesi — Serviço Social da Indústria. Há dois
dias, Maria de Lourdes ordenou a intérdi-
çáo de duas das sedes do Sesi no Distrito
Federal — a do Setor de Indústria e
Abastecimento e a da cidade-satélite do
Gama. Mais de 50 funcionários do Sesi
estavam com a afecção e os locais onde
trabalhavam está sendo desinfectado.

Os focos da doença estão espalhados,
porém, por todo o Distrito Federal.. No
mês passado, a Universidade de Brasília
(UnB) também interditou, para desinfec-
ção, as salas do Programa Infanto-Juvenil
(PIJ), ique funciona no campus universitá-
rio, depois de ficar constatado que 20
crianças estavam com a doença. Na empre-
sa Sófrango, maior abatedouro de aves do
Centro-Oeste, dezenas de empregados fo-
ram licenciados nas últimas semanas para
tratar da doença, que é altamente conta-
giosa, em casa."Na época da seca, o parasita da sarna
— o sarcoptes scabiei — se propaga com
maior facilidade, o que faz com que anual-
mente nos defrontemos com esse problema
aqui em Brasília", explica a diretora de
Assistência ao Educando da Fundação
Educacional do Distrito Federal, Jaci Ma-
rine Giongo. Segundo ela, já foram consta-
tados centenas de casos de escabiose entre
a população estudantil, principalmente nas
cidades-satélites. "Os índices são grandes,
mas ainda não chegam a ser alarmantes.
Há, no entanto, o perigo de que com a
volta às aulas esses números aumentem."
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-Droga 
da biotecnologia dá

certo como anticoagulante

Sizenando

BOSTON — Uma nova droga anticoa-
-— gulante obtida por engenharia genética, o
U*TPA, mostrou-se capaz de dissolver os
— coágulos sangüíneos no sistema circulatório

humano, que podem causar até a morte,
.' com muito maior rapidez e segurança que o

Urokinase, remédio mais usado para isso
até agora, informou o doutor Samuel Go-

- lhaber, do Brigham and Women Hospital,
de Boston.

"I,;j Em artigo publicado no British Medicai
Journal, ele diz que a nova droga, aplicada
em 45 pacientes, conseguiu dissolver os

„„„ coágulos em 84% dos casos ao fim de duas
^"-horas. Em pacientes tratados com Urokina-

se, ao cabo de 24 horas só 48% dos coágulos
haviam-se dissolvido.

' A droga TPA, sigla em inglês para
ativador plasminogênico de tecido, é uma
versão de uma proteína natural, a plasmina

.oo/(que dissolve os coágulos sangüíneos), con-
! .seguida através de engenharia genética que
1 'vem sendo testada para tratamento de ata-
! 'ques cardíacos e como anticoagulante. No
j ; Brasil, começou a ser testada no ano passa-
i . do em 20 centros cardiológicos. Os coágulos
i sangüíneos provocam todo ano, nos Esta-
í :dos Unidos, cerca de 300 mil internações

em hospitais, 30 mil das quais resultam em
morte imediata.

O TPA é mais um produto da biotecno-
logia, ciência que é também um multibilio-
nário (em dólares) negócio que usa os genes
humanos para fabricar novas drogas e ou-
tros produtos. A Associação de Fabricantes
Farmacêuticos dos Estados Unidos já rela-
ciona mais de 100 novos remédios assim
obtidos, em uso ou em desenvolviijien-
to.Outros setores tentam criar meios de
tornar as colheitas imunes às geadas e
bactérias que destruam detritos perigosos.

A indústria americana investe em bio-
tecnologia 2 bilhões de dólares por ano, aos
quais vêm juntar-se outros 2 bilhões 700 mil
do governo federal. Tudo começou em
princípios da década de 70, quando cientis-
tas descobriram como combinar pedaços de
material genético para criar novos organis-
mos com qualidades especiais.

Uma bactéria comum, com a inserção
de um gene humano, pode tornar-se uma
fábrica para produzir interferon, uma pro-
teína que reforça as defesas imunológicas
do organismo, ou o hormônio do crescimen-
to, necessário para combater o nanismo. As
drogas produzidas são na verdade proteínas
naturais humanas.

Beatriz

Duplicando um gene

As bactérias podem ser usadas como minúsculas fábricas para duplicar
valiosas proteínas produzidas por genes humanos. Os cientistas combinam
ADN humano com ADN de bactéria. Esse material genético recombinado, ou
ADN recombinante, é posto de volta na bactéria.

/

I
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ADN
Bacterial

V
/

O ADN é dividido por produ-
tos químicos que reconhecem
seqüências especificas no
código genético. Um pedaço
de ADN humano, por exem-
pio, pode ser responsável pe-
Ia produção de um produto
quimico terapêutico como o
interferon.

/ r 
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O ADN recombinante é posto na bactéria. A bactéria produz a droga desejada.

z-Navio da USPnt.tiH

sfPólo por faltapiM»' ts
• ^ SÁO PAULO — Por falta de verba para
!'"'"sua revisão, o navio Professor Besnard, da

Universidade de Sáo Pauio, que durante seis
I." anos levou cientistas da USP ao Pólo Sul, não

.vai à Antártica no próximo ano. "Seriam
. necessários CzS 10 milhões, e a USP não tem

— esse dinheiro", diz Antonio Guimarães Ferri, f§|"""diretor do Instituto Oceanográfico da Univer- ;íá|l""'sidade, departamento encarregado das via- |k«
gens, e também um dos membros da comissão

mir.de orçamento da USP. |§
Ferri tentou conseguir a verba necessária Éll

«m-para a revisão do Professor Besnard junto ao |jjj
;' Conselho Interministerial de Recursos do Mar
C°?'(CIRMR), mas não obteve resposta positiva.' '"Eles mantêm uma programação de trabalho e

não tinham verba disponível para esse gasto",-" explicou. "Já pedi ao governo federal, náo
tenho mais a quem apelar". Para ele, a única'""^solução estaria na existência de uma lei Sarney

totalmente voltada para a ciência. "Não sou
¦ contra a cultura, mas não entendo chamarem
uma lei de cultural se ela não ampara também

Ü--S ciência", diz. "A lei Sarney deveria ser mais
ampla. Se amparasse também a ciência, eu

«««-teria agora como recorrer às empresas".
f O Professor Besnard foi construído há 20
Hlanos, na Noruega, especialmente para a USP.
fcXpurante esse tempo, fez diversos trabalhos ,
J"""tomo levantamento da plataforma continental' 

para a Petrobrás, coleta de dados oceanográfi-
.cos para a Marinha e estudos de estoques de
camarão e sardinha nas costas brasileiras.

A não ida do Professor Besnard à Antárti-' ca compromete um dos projetos que a USP
pretende promover ali: a instalação, na esta-

nao vai ao

de verba
02/01/88— Rogério Montenegro
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O Besnard precisa de revisão

ção brasileira, de um laboratório de química,
que segundo Ferri deve ter seus aparelhos
comprados dentro de um rnês e meio. Esse
equipamento só poderia ser instalado no verão
antártico se se encontrasse outra fórmula para
enviar os cientistas.

A longo prazo, a USP pretende comprar
um navio inglês modelo Charles Darwin, que
custa 25 milhões de dólares. O projeto já
recebeu sinal verde do governo estadual, mas
ainda náo tem reserva de fundos.

Bebida protege coração

da mulher mas aumenta

possibilidade de câncer

CHICAGO — As mulheres podem beneficiar-se mais do
efeito saudável do álcool sobre o coração do que sofrer seus
efeitos nocivos contraindo câncer no seio. Mas cada uma tem
de levar em consideração seu histórico médico ao decidir-se
por um trago, diz o doutor William Castelli, cardiologista que
dirige há quatro décadas um grupo de estudos sobre o
coração, na cidade de Framingham, no Massachusetts.

Dois estudos independentes publicados esta semana
dizem que a bebida com moderação pode ajudar as mulheres a
evitar ataques cardíacos, embora também possa aumentar o
risco de câncer no seio. Segundo Castelli, enquanto se prevê
que uma em cada 25 mulheres morrerá de câncer no seio, uma
em cada duas pode morrer de uma enfermidade cardíaca ou
dos vasos sangüíneos.

Uma equipe da Universidade de Harvard que estudou
quase 90 mil mulheres disse quinta-feira, no New England
Journal of Medicine, que o consumo de três a nove doses de
bebidas alcóolicas por semana está relacionado com cerca de'40% menos de doença cardíaca grave. Quanto à relação
âlcool-câncer no seio, médicos da Escola de Saúde Pública de
Harvard analisaram os estudos realizados desde 1982.

Concluíram que o álcool parece estar relacionado com
um maior risco de câncer no seio, e que esse risco vai
crescendo com o maior consumo de álcool. A equipe admitiu,
porém, que suas constatações não são prova conclusiva de que
o consumo de álcool causa o câncer do seio. Fatores desconhe-
cidos podem ser responsáveis pelo aumento do risco.

Comunicação por computador

Ondas de rádio
dispensam telefone
na transmissão

SÂO 
PAULO — Sc depender de um

inventor paulista, a transmissão de in-
formações para computadores via telefone
está com seus dias contados: a partir de
agora, qualquer empresa ou pessoa que
possua um simples computador da linha PC
— ou somente uma impressora — e necessite
receber diariamente informações variadas,
como o acompanhamento do pregão das
bolsas de valores ou da saltitante cotação do
dólar, poderá se utilizar de um pequeno
aparelho capaz de transmitir as informações
desejadas por ondas radiofônicas. É o siste-
ma de transmissão de dados por ondas sub-
portadoras, desenvolvido pelo engenheiro
eletrônico Alexandre Fejes Neto, o mesmo
que em maio deste ano realizou a primeira
transmissão de um programa de rádio para
deficientes auditivos, com imagens pelo ví-
deo do computador, simultâneas ao som.

Este novo sistema de transmissão de
informações pode representar uma economia
considerável nos gastos das empresas que
hoje se utilizam do acesso ao banco de dados
de várias instituições por via telefônica, além
de dispensar a própria existência do compu-
tador (para o receptor dos dados) e aposen-
tar de vez os cabos coaxiais (fios que interli-
gam uma rede de computadores dentro de
uma mesma empresa). "Só a IBM gastou, há
pouco tempo, 9 mil quilômetros de cabo
coaxial para instalar mais uma rede de
computadores", lembra o pesquisador."Se
essas máquinas tivessem o meu equipamen-
to, esta compra não seria necessária",
afirma.

Pelo sistema desenvolvido por Alexan-
dre — um ex-gerente administrativo de 32
anos que resolveu abandonar a carreira em-
presarial para se dedicar as pesquisas na área
de rádio — as informações mais solicitadas
pelas empresas poderiam ser transmitidas

n::-Wy

através de vários boletins diários, em sinais
emitidos por uma pequena emissora de rá-
dio. Através de ondas chamadas subportado-
ras (que transitam por um terceiro e quase
desconhecido canal de rádio), esses dados
seriam transformados em sinais radiofônicos,
que, por sua vez, podem ser captados por
quem tiver o aparelho receptor desenvolvido
por Alexandre. Isso sem qualquer interfe-
rência nos outros tipos de ondas de rádio que
viajam pelo espaço.

Decodificador — "O aparelho que
decodifica as ondas é ligado ao computador
ou à impressora adaptada para receber ás
informações", explica Alexandre. Do tama-
nho de um porta-jóias feminino, este apare-
lho capta os sinais através de uma antena e
possui um sofisticado decodificador de si-
nais. "Se uma empresa concorrente ou qual-
quer pessoa roubar o receptor, mudamos o
decodificador em algumas horas, pois exis-
tem milhares de senhas que podemos usar",
afirma o engenheiro eletrônico formado pela
respeitada Escola Politécnica da USP (Uni-
versidade de São Paulo).

O sistema de transmissão de dados por
ondas subportadoras não é a única "loucura
doméstica" catalogada no currículo desta
espécie de Professor Pardal brasileiro. Há
praticamente três anos, Alexandre vem de-
senvolvendo em seu pequeno misto de escri-
tório com laboratório numa casa dos jardins,
em São Paulo, uma gama fantástica de novas
invenções, desde o programa de rádio para
deficientes auditivos (no ar na Rádio Univer-
sidade de São Paulo desde maio) até b
inédito programa radiofônico com tradução
simultânea para japonês, que irá ao ar pelá
primeira vez no dia 28 de agosto. Como no
programa para surdos, o texto em japonês
aparecerá no vídeo do computador.

Depois da estréia do programa cm por-
tuguês/japonês, Alexandre pretende empla-
car com o Nova Terra, um programa ecológi-
co que transmite, simultaneamente ao som,
mapas e informações gráficas, pelo compu-
tador, como subsídio às informações. "Idéias
não faltam", diz ele.

São Paulo — Ariovaldo Santos
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Alexandre está sempre inventando novidades no computador

J. M. SILVA, FINAL DE INVERNO

LIQUIDA
DE POR

SANTA RITATINTOE BRANCO $0,0(1 549,00
CONCHA YTOROTINTOE BRANCO 8Ç0,00 620,00
MESSIAS VERDE BRANCO 1.2t0,0Í 799,00
ACACIO VERDE BRANCO 1.2S0,qp 799,00
CALAMARES VERDE BRANCO 1.3(B,db 799,00
UEBFRAUMILCH ALEMÃO 1.300,00 990,00
ZELLER SCHWARZE KATZ 1.490,00 1.150,00
PIESPORT MICHELSBERG 1.50òfiO 1.290,00
KROVER NACKTARSCH 1.500/00 1.149,00
MOSELBLUMCHEM 1.50(100 1.149,00
COTES DURHONE 1.70ffl00 1.300,00
BLANC DE BLANCS 1.650»0 1.200,00
BEAUJOLA1S 1.7SMX) 1.500,00
CHATEAUNEUF DU PAPE 5.600, DO 3.900,00
CHAMPAGNEPOMMERYBRUT1/2 7.000,90 3.900,00
MARQUES DE MONISTROL BRANCO 510,00 299,00
ALMADÉN OURO TINTO BRANCO 1.2p0,qp 790,00
ALMADÉN RESERVA BRANCA EO.ffl) 470,00
CAVED'ANTIBES 380,00 390,00
PETERCOOLER 120,00 70,00

Hfljl /\ Teatro Infantil

^Xeissoai.

1 Kodak \

LAB#™»c^

CENTR0: Av. Re. Wilson, 210/4° Jf
Tels.: 220-4476 e 220-4276 JW |||

Jos ao publico infantil. ¦
Maria Clara Machado ®

representa o que ha de me-

2.690,00
450,00

1.590,00
1.590,00
1.250,00
6.700,00

450,00
350,00

OFERTA ESPECIAL
DE. POR

HIGHLANDQUEENLTO \l00,l
VODKA MOSKOWA LTO l\(W,i
VODKA RUSSA STOLICHNAYA 500 ML 2,
VODKA RUSSA MOSKOVSKAYA 500 ML 2
CHAMPAGNE M. CHANDON BRUT 1.7!
SALMON NOROEGUES KG 8.9
CHATEAU CHANDON BRANCO  7i
WEINZELLER jfeo.i

TODOS OS PEDIDOS ESTÃO SUJEITOS À CON-
FIRMAÇÂO DE ESTOQUE
VENDEMOS TAMBÉM CAIXA SORTIDA DE TO-
DOS OS PRODUTOS DESTA LISTA.EM NOSSA LOJA TEMOS OUTRAS VARIEDA-
DES ALÉM DOS PRODUTOS DESTA LISTA

õeó /tela.

RUA BUENOS AIRES, 25
Telex n° 36862 JMST BR

253-5883

A Coca-Cola cada vez
mais investe no Teatro lnfan-
til. E agora entra em cena
com um novo projeto muito
especial:
O Projeto Coca-Cola de
Teatro Infantil.

Com esse projeto, além
de continuar patrocinandoa montagem de pevas inte-
ligentes e criativas dirigi-
das à criança brasileira, a
Coca-Cola lança o " Prêmio
Coca-Cola de Teatro lnfan-
til" e o "Festival Maria Cia-
ra Machado".

O Festival Maria Clara
Machado foi escolhido poruma razão evidente: prestarhomenagem à nossa autora
mais consagrada pelo suces-
so de seus trabalhos dirigi-

dos ao público infantil.
Maria Clara Machado

representa o que há de me-
lhor para o teatro infantil
brasileiro e suas peças são
conhecidas internacional-
mente.

O Festival vai apresentar
quatro importantes peças
que serão encenadas de
ígosto a novembro: O Gato

de Botas, Maroquinhas Fru-
Fru, Camaleão na Lua e O
Diamante do Grão Mogol.

O "Prêmio Coca-Cola
de Teatro Infantil" é uma
iniciativa impar: partir de
uma empresa privada um
prêmio que significa o reco-
nhecimento do trabalho dos
melhores do teatro infantil.
As categorias premiadas se-
rão:' Autor, Diretor, Ator,
Atriz, Cenógrafo, Figurinis-
ta, Produtor e Categoria Es-
pecial.

Uma comissão formada
por críticos e educadores jul-
gará todas as peças em car-
Ta/, em 1988, no Rio de Ja-
neiro, destacando o melhor
em cada categoria.

Os premiados receberão,
além de um troféu, o equiva-
lente a 150 0TN's.

Cada vez mais ativida-
des artísticas e culturais vêm
ganhando destaque com o
apoio da Coca-Cola. Porque
a Coca-Cola sabe que o im-
portante é isso ai.

Projeto CocaCola
do Teatro Infantil.

9
CüoKolaéts&oai!
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Rust irritou o povo e a mídia alemães
it

ÃJemães acham pouco

M meses de detenção

gara o piloto Rust
~~BONN— Pesquisas de opinião divulgadas na Alemanha

Ocidental revelaram que a maioria dos entrevistados achou
pouco os 14 meses que o jovem piloto Mathias Rust passou na
pqsão de Moscou, depois de descer com seu avião Cessna na
Praça Vermelha em maio do ano passado. O ministro das
Relações Exteriores alemão-ocidental, Hans Dietrich Gens-
cher, afirmou que Rust não deve ser tratado como herói.

,.., As pesquisas mostraram que a maioria dos alemães quer
que Rust seja julgado em seu próprio país. Os entrevistados
também manifestaram bastante irritação pelo fato de o jovem
piloto ter vendido sua história com exclusividade para a revista
Stêm. Ao retornar à Alemanha na terça-feira, Rust ignorou
mais de 200 jornalistas que estavam no aeroporto de Frankfurt,
cáíisando frustração e irritação em toda a mídia.

Segundo a pesquisa do jornal Bonn Express, 54% dos
alemães entrevistados acham que ele deve ser julgado novamen-
te. Outra pesquisa efetuada pelo jornal Bild foi mais favorável:
s<£38% pediram um novo julgamento, enquanto 52% concor-
dam que o breve de Rust deve ser cassado. Somente 11% dos
alemães ouvidos pelo Bonn Express acreditam que o piloto
pousou seu avião na Praça Vermelha numa missão de paz.

- Mina de ouro— O jornal Neue Press, em editorial,
córffentou que Rust deve estar morrendo de rir ao constatar que
seu arriscado vôo se transformou numa mina de ouro. O Neue
FrJSs, referindo-se aos falsos diários de Hitler publicados pela
Stern, afirmou ironicamente que a revista, em vez de publicar
Mjún kampf (Minha lula), agora decidiu divulgar Meu vôo de
paz.

JZ O Bonn Express, cuja manchete foi "Rust corre atrás do
dinheiro", informou que a família do piloto reagiu com garga-
lhadas à oferta de 226 mil dólares feita por uma revista
concorrente da Stern para também ter direito à história que
provocou um expurgo na cúpula das Forças Armadas soviéticas.

" Rust conseguiu voltar para a casa dos pais incógnito,
iludindo um batalhão de repórteres que tomou de assalto o
subúrbio de Wedel, em Hamburgo, onde a família mora.
SejgÚndo um fotógrafo, o piloto atravessou correndo um jardim
da casa vizinha, pulou a cerca e entrou em casa.*O 

governo alemão criticou indiretamente a comercializa-
ção da história de Rust. O porta-voz do governo, Norbert
Sçfíãefer, afirmou que não é correto emitir informações através
de uma só publicação, no caso a revista Stern. Schafer acrescen-
tou,ainda que teria sido desejável que Rust se expresasse
claramente e em público, de modo que seu vôo até Moscou não
seja imitado.

Jf* O ministro das Relações Exteriores, Hans Dietrich Gens-
cliêr, comentou que Rust deve demonstrar ter merecido o
irfdulto e valorizar o ato de clemência das autoridades soviéti-
cas, que encurtaram sua pena de quatro anos de prisão.
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.

ABANDONO DE EMPREGO

Antônio Carlos Dias, CTPS n? 95564,
Série 059. Reiteramos seu compareci-
mento ao setor de pessoal da Refinaria
Duque de Caxias, no prazo de 48 ho-
ras, sob pena de abandono de empre-
go, conforme a lei.

tf**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

E SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE
PATRIMÔNIO E FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTRATOS E SERVIÇOS

L EDITAIS DE TOMADA DE PREÇOS
ÜT Devidamente autorizado, faço público
2$je se acha aberta licitação, sob a modalida-
••úe de Tomada de Preços, para a contratação
^de fornecimento de alimentação preparada,
!$ara diversas Unidades desta Universidade.
L. Os interessados, poderão obter o Edital•tia Divisão de Contratos e Serviços — Prédio
Sa Reitoria — 8o andar — sala 814, Cidade
^Universitária, das 8:30 horas às 12:00 horas
«e das 13:30 horas às 17:00 horas.

Maiores esclarecimentos também pelo
^telefone 290-2112 Ramais — 2322 e 2324,
¦fio mesmo horário.
"TOMADA DE PREÇOSDATA E HORA DA REALIZAÇÃO

TP 01/88 25.08.88 ds 9:00 horas
TP 02/88 25.08.88 ds 10:00 horas
TP 03/88 25.08.88 &s 11:00 horas
TP 04/88 26.08.88 as 9:00 horas
TP 05/88 26.08.88 as 10:00 horas
TP 06/88 26.08 88 as 11:00 horas
TP 07/88 26.08.88 as 12:00 horas

^ Rio de Janeiro, 05 de agosto de 1988.
ORIWALDO PINTO COELHO^DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTRATOS

E SERVIÇOS

Ligachev critica importação de

fórmulas ocidentais pela URSS
APP.Mncrni i

MOSCOU — O n° 2 na hierarquia
do Kremlin e ideólogo do Partido Comu-
nista, Yegor Ligachev, desafiou aberta-
mente a pereslroika do líder Mikhail
Gorbachcv ao afirmar que as fórmulas de
organização da economia ocidental são
totalmente inaceitáveis na União Sovié-
tica.

Num discurso dirigido a burocratas
do partido na cidade de Gorky, Ligachev
condenou a escalada de greves e manifes-
tações, sobretudo na Armênia, afirman-
do que eram movimentos ilegais.

O principal rival de Gorbachev, visto
pelos reformistas como foco de resistên-
cia às reformas amplas, está praticamente
tomando conta do dia-a-dia do Kremlin
durante um aparente período de férias do
líder soviético.

Um analista descreveu o discurso de
Ligachev como "um claro desafio aos
rumos da perestroika. Nos últimos dois
dias, Ligachev apareceu com muita fre-
qüência nos noticiários noturnos da TV
soviética.

Sobre as reformas na União Soviéti-
ca, Ligachev declarou: "É preciso aen-
tender que copiar o modelo de mercado
ocidental, baseado na propriedade priva-
da, é totalmente inaceitável para uma
administração socialista."

AFP-Moscou, 28/6/88J
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jigacnev: desafie
O ideólogo do PC disse também que

os produtores rurais devem usar todos os
meios disponíveis para aumentar a pro-
dução, mas não fez nenhuma referência
ao processo de descoletivização do cam-
po patrocinado por Gorbachev.

As referências de Ligachev à política
externa do Kremlin contrariam as postu-
ras de Gorbachev e do chanceler Eduard

Shevardnadze no sentido de evitar confli-
tos em torno do velho estilo da "luta de
classes". "Baseamos nossas relações in-
ternacionais na luta de classes e qualqueroutra representação só irá confundir o
povo soviético e nossos aliados no exte-
rior", afirmou ele.

Sobre os "problemas humanos co-
muns", enfatizados por Gorbachev e
Shevardnadze, como a guerra nuclear e a
preservação do meio ambiente, Ligachev
afirmou que "agir conjuntamente na pro-
cura de soluções aos problemas comuns
não significa artificializar a luta pela li-
bertação social e nacional" dos povos.

r~| ANCARA — O secretário america-
no de Defesa, Frank Carlucci, afir-

mou que a perestroika do líder soviético
Mikhail Gorbachev ainda não chegou às
Forças Armadas da URSS. Depois de
uma visita de quatro dias à União Sovié-
tica, Carlucci declarou na capital da
Turquia que existe uma abertura no que
se refere a mostrar o material bélico
mais avançado do país, mas sustentou
que a estratégia militar de Moscou é
ofensiva e que, nos aspectos fundamen-
tais, houve poucas mudanças.

A ponta de lança da 
"perestroika"

Nasce em Moscou

um jornalismo
de 

"mãos 
limpas"

Alex Rodríguez
El País

BARCELONA 
— Na Faculdade

de Jornalismo de Moscou, os
estudantes aprendem agora a "fazer o
trabalho com mãos limpas, a explicar a
verdade". É o que garante seu reitor
há 23 anos, Yasen Zasursky, 58 anos.
Firmemente plantado neste cargo há
quatro secretários-gerais do PCUS, ele
viu morrerem Leonid Brejnev, Yuri
Andropov e Constantin Chernenko, e
viu nascerem, das mãos de Mikhail
Gorbachev, a perestroika e a glasnost.

Depois de estudar inglês e literatu-
ra americana, trabalhar na editora da
Faculdade de Jornalismo e como pro-
fessor de história do jornalismo, Za-
sursky tornou-se seu reitor aos 35 anos.
Neste posto, viu como as reformas
tecnológicas empreendidas por Brej-
nev na indústria e na agricultura nunca

chegaram aos meios de comunicação, e
como Gorbachev converteu os mass
media (ele costuma recorrer à expres-
são inglesa) em ponta de lança da
perestroika e da glasnost.

Zasursky, que participou de um
congresso internacional em Barcelona,
recorda que a direção do Pravda não
aceitou as conclusões de uma conferên-
cia sobre renovação tecnológica reali-
zada em Moscou em 1970. Considera-
ram impossível produzir um grande
diário como o Pravda em off-set. "Re-
solveram então comprar linotipos na
Alemanha Oriental — os últimos Iino-
tipos, pois ninguém mais os fabrica",
recorda Zasursky.

Depois de rememorar em tom de
anedota este episódio da era Brejnev,
o reitor soviético praticamente passa
ao largo dos i landatos de Andropov e
Chernenko. Deste último, nem fala,
como se se tratasse de um interregno."Andropov teve uma vida muito curta,
caiu doente e morreu", diz. Para a
imprensa soviética, a mudança chega
com Gorbachev. Os meios de comuni-
cação transformam-se gradativamente
em "instrumento de controle público.

denúncia da corrupção e crítica da má
administração das empresas". A credi-
bilidade dessas publicações aumentou
espantosamente junto ao público: "Al-
gumas revistas tiveram sua circulação
multiplicada por 2,5", frisa.

Criada em 1947, "para injetar san-
gue novo nos jornalistas, depois da
guerra", a Faculdade de Jornalismo de
Moscou — uma das 24 hoje existentes
no país — parece estar recuperando
esta finalidade, com Gorbachev. "Al-
guns profissionais estão procurando
ensinar a nossos alunos como fafcer o
trabalho com mãos limpas, como expli-
car a verdade", afirma.

Zasursky, que costuma publicar
artigos sobre política americana na re-
vista Literatumaya Gazeta, reconhece
no entanto que este empenho nem
sempre surte os efeitos desejados. "A
prática não complementa o ensino dos
profissionais porque os dirigentes da
indústria e a burocracia impedem que
trabalhem como deveriam trabalhar."
Ele está certo, de qualquer maneira, de
que os 1.500 alunos que anualmente
concluem estudos em sua faculdade"querem trabalhar bem"

Bomba do IRA

fere britânicos

em Düsseldorf
DÜSSELDORF, Alemanha Ociden-

tal — Três soldados britânicos e uma
empregada civil alemã ficaram levemente
feridos cm conseqüência da explosão de
uma bomba que lançou pelos ares os
telhados de dois prédios e destruiu jane-
Ias no quartel de Roy, subúrbio de Ratin-
gen, norte de Düsseldorf. Os investigado-
res alemães acreditam que o atentado foi
cometido pelo Exércico Republicano Ir-
landês (IRA).

O IRA tem intensificado nas últimas
semanas seus ataques contra alvos milita-
res britânicos, aparentemente em retalia-
ção por perdas de guerrilheiros em con-
frontos armados e para marcar a aproxi-
mação do 20° aniversário do início da
violência na província britânica da Irlan-
da do Norte. A 13 de julho, nove solda-
dos foram feridos em Duisburg, Alemã-
nha; na segunda-feira passada, um outro
morreu, no primeiro atentado em territó-
rio inglês (contra um quartel em Lon-
dres) desde 1984.

O ministro britânico para a Irlanda
do Norte. Tom King, chegou a Belfast
para reunião de urgência com os respon-
sáveis locais pela segurança, após o assas-
sinato de seis civis, pelo IRA. em menos
de uma semana. As vítimas mais recentes
foram dois operários sexagenários metra-
lhados na noite de quinta-feira na cidade
de Belleek, junto à fronteira com a
República da Irlanda, por trabalharem
em obras na delegacia policial local.

Cannes — AP
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I—I Um fotógrafo francês surpreen-
deu Michèle e Jean Claude Du-

valier, oBaby Doe, ontem, numa de
suas raras aparições em público, na
platéia doshow de Júlio Iglesias, em
Cannes. O ex-ditador do Haiti quase
nunca sai da mansão Mohamedia,
em Mougins. nos Alpes Marítimos
franceses, onde vive desde 1986,
quando fugiu do Haiti num avião da
força aérea americana. O governo
haitiano acusa-o de ter desviado 600
milhões de dólares do país, entre
1957 e 1986. A justiça francesa tem

Itália nomeia juiz que

é primo do 
"Che99 

para

a luta contra a máfia

Araújo Netto
Correspondente

sido displicente com o ex/7/oprovisó-
rio do casal. Graças a hábeis e caros
advogados, os processos contra eles
correm lentamente. Para escapar dos
controles bancários, os Duvalier
compram tudo à vista. Encomendam
pratos finos no restaurante Moulin
de Mougins. em Michelin, vestidos
dagriffe Givenchy e jóias do joalhei-
ro Boucheron. hábitos antigos. Pro-
tegidos por quatro guarda-costas, as-
sistem muito à TV por cabo, casa.

Vão indo muito bem.

.. aHgy[

Sica: surpreendido

ROMA — O governo ita-
liano escolheu e nomeou on-
tem o magistrado romano Do-
menico Sica, conhecido como
superjuiz do terrorismo, para
exercer as funções de alto co-
missário da luta à mafia de
Palermo, com a esperança de
aplacar a indignação e o des-
crédito da opinião pública, de-
terminados pelas demissões de
nove dos juizes que mais se
destacaram no combate ao cri-
me organizado da Cosa Nostra.

O novo candidato ao cal-
vário é um romano de 57 anos,
de barbas grisalhas e fartas, que nos últimos 20 anos tornou-se a.
presença mais assídua nas cenas dos atentados terroristas, nas
investigações e instrução de quase todos os processos contra aS''
diversas organizações e os inúmeros protagonistas do terrorismo
político. Casado, pai de duas filhas, nas raras vezes em que fald"
de si, recorda sempre que sua mãe é argentina e prima de
Ernesto Che Guevara.

Ninguém mais do que o próprio juiz Sica parece ter sido,
surpreendido pelo conviie-desafio que o governo italiano deci-
diu fazer-lhe num momento difícil, em que se tornou urgente a
necessidade de um gesto e de um ato capazes de recuperar a
credibilidade do Estado e de evitar que a máfia sinta-se mais"
forte do que já é, inclusive comemorando como sua vitória as <
demissões do grupo de magistrados do Tribunal de Palermo
liderados pelo juiz Giovanni Falcone, que denunciaram os atos-
de sabotagem que vêm sofrendo para continuar sua luta
antimáfia.

Perigo — Domenico Sica diz que aceitou a incumbência
por espírito de serviço. Juiz, filho de juiz, ele se considera um
daqueles italianos que se sentem com o dever de servir à
sociedade e ao Estado. Não parece assustar-se com o fato de lhe
terem confiado uma função que é a mais perigosa, até mortal,„
quando exercida corretamente, ou o caminho mais curto parauma prematura aposentadoria (física e moral), quando por.,,muito apego à vida e à saúde esquece-se da existência da máfia..-

Em Palermo, o superjuiz do terrorismo decidirá qual será
o modelo que o inspirará. Se será um alto-comissário antimáfia
como o general Cario Alberto Dalla Chiesa ou como os três
outros, dóceis e anônimos servidores públicos, que sucederam o
general dos carabinieri que, em 1982, um outro governo italiano,.
mandou ao calvário de Palermo, onde ao fim de cem dias de
batalhas combatidas sem aliados e sem recursos foi assassinado,
na companhia de sua jovem mulher, por três pistoleiros da Cosa
Nostra.

Bandidos seqüestram

industrial na Calábria
ARDORE, Itália — Bandidos da Calábria, desafiando

centenas de policiais fortemente armados, seqüestraram Alber^.
to Minervini, de 58 anos, empresário de cerâmica no subúrbio
napolitano de Portici, e seu neto, de 15 anos, também chamado ,
Alberto Minervini, que passavam férias na região montanhosa -
onde os raptores do menino Marco Fiora, de 8 anos, ainda estão
supostamente refugiados. Minervini e seu neto foram seqüestra-
dos quando passavam de carro por uma estrada próxima da .
cidade de Ardore, onde sua família estava de férias há uma
semana.

Marisa, filha de Minervini, comunicou o seqüestro à;
polícia de madrugada. Ela ia de carro com amigos para a,.
pequena cidade de Ardore quando descobriu o carro do pai, um/.
Fiat-500 de cor vermelha, parado no acostamento da estrada,,
com as luzes acesas e a porta esquerda aberta.

A polícia disse não ter a menor dúvida de que Minervini e 
~

seu neto foram seqüestrados. Ardore fica no sopé das monta;
nhas Aspromonte, a cerca de oito quilômetros das colinas de
Cimina, o vilarejo onde os seqüestradores libertaram na terça-
feira o menino Marco Fiora. Marco foi aprisionado na mesma..
região montanhosa, chamada de Bota da Itália, durante 17"
meses.

Desde a libertação de Marco, na terça-feira, mais de 200''
carabinieri, apoiados por helicópteros e cães, estão vasculhando"
as florestas das montanhas Aspromonte à procura dos seqües- '
tradores de Marco.

Num outro caso, a estilista de moda e ex-modelo, condessa
Marta Marzotto, mulher de um dos mais ricos empresários da 1
Itália, escapou de uma tentativa de seqüestro quando seis
homens armados invadiram sua residência de verão, em Porto '
Rotondo. A condessa não estava em casa.

Filme de Scorsese tem

sua estréia antecipada 
"

em clima de polêmica
NOVA IORQUE — Djyujaaçfio

Universal Pictures decidiu an-
tecipar para o dia 12 deste mês
a estréia nacional, nos Estados
Unidos, do filme A última ten-
tação de Cristo, de Martin
Scorsese, "para que os espec-
tadores possam tirar conclu-
sões baseadas em fatos concre-
tos e não em erros", segundo o
presidente da empresa, Tom
Pollock.

O filme, cuja estréia esta-
va prevista para o fim de se-
tembro, vem provocando, an-
tes de ser visto, a sensação
programada por seus realiza-
dores. Baseado no romance homônimo do escritor grego Nicos
Kazantsakis, ele tem uma cena onírica na qual Jesus faz amor
com Maria Madalena.

Não era preciso muito mais para deixar indignados os,,
líderes religiosos que costumam cair neste tipo de armadilha.1
Vários deles, sobretudo de igrejas protestantes, têm organizado.,
manifestações e piquetes junto aos estúdios da Universal, em
Los Angeles, e até em frente à residência, em Beverly Hills, do
produtor Lew Wasserman — que, para complicar o caso, ou
jogar pimenta na programada fervura, é judeu.

Outro episódio da bem arquitetada campanha de promo-'
ção do filme: Franco Zefirelli, cineasta/encenador italiano.'!'
negou em Roma que esteja decidido a impedir a participação de
seu filme O jovem Toscanini no próximo Festival de Veneza, só'
porque lá estará o de Scorsese. Zefirelli garantiu que foi mal
interpretado e que. se concorda, como católico, com a Igreja
americana, nas reservas que faz à produção da Universal, como
cineasta deseja boa sorte ao colega.

¦film.

Ipigpwj
Scorsese: polêmico .
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ALUGOOOLL
NOSSO TIME NÃO DEIXA O PROPRIETÁRIO PERDER.

Confie seu Imóvel a Júlio Bogoricin Júlio Bogorlcin Administradora não praticaAdministradora. Seu aluguel vai ser líquido o amadorisma Fazemos parte de um grupo com mais
e certo, dentro do tempo regulamentar. de 30 anos de tradição no mercado imobiliário

 e filiais em 7 estados. Graças a isso você
a I ocacáo com garantia de aluauel
corremos atras de bons inquilinos,

redigimos contratos com todas
as regras e ainda temos nosso

Jurídico para brigar no tapetão.

pode manter seu Imóvel numa cidade
e receber o aluguel em outra.
Confie seu imóvel a um grande time.
Seu inquilino vai ser freguês
de caaerninha
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Campanha eleitoral

esquenta nos EUA

mas nível é baixo

Rosental Calmon Alves
Correspondente

• WASHINGTON — Pela primeira vez em muitas décadas,
os americanos estão vendo a campanha presidencial esquentar
em plenas férias de verão, rompendo assim a tradição de uma
trégua entre as primárias e o vale-tudo na busca de votos. Mas
também é fato novo que o baixo nível dos argumentos comece
tíjb cedo. As declarações de Michael Dukakis e de seu médico
pessoal, que o atende há 17 anos, não foram suficientes para
açabar com os rumores sobre a saúde do candidato democrata
nem para interromper a exploração política de uma mera
suspeita, sem provas, de que ele tenha se submetido a tratamen-
to psiquiátrico durante um período de depressão.

Deprimido — Os rumores sobre a saúde física c
mental de Dukakis foram sistematicamente espalhados em
Washington e em outras partes do país por setores de extrema
direita. Um comentarista conhecido por suas posições conserva-
doras afirmou que o candidato democrata ficou mesmo muito
deprimido em duas ocasiões: quando um dos seus irmãos
morreu e quando ele perdeu uma eleição em Massachusetts.

Um colunista do Washington Times alegou, por sua vez,
que Dukakis teria a próstata inchada, sofrerá algum dia de
doença venérea e se submetera a tratamento psiquiátrico. Na
principal manchete de primeira página, na edição de ontem,
esse jornal de propriedade do controvertido reverendo Moon
insiste na mesma tecla, ao anunciar escandalosamente que uma
parenta do candidato confirmou as sessões psiquiátricas.

No texto da matéria, a cunhada de Dukakis diz apenas
que, arrasado com a derrota nas primárias para sua primeira
reeleição como governador, em 1978, ele "pode ler tido, na
base da amizade, como de um amigo a
outro", uma conversa com o psiquiatra
Donald Lipsitt.

Que assuntos pessoais desse tipo
sejam usados para derrubar políticos
nas campanhas presidenciais america-
nàs. não chega a ser nenhuma novida-
de. A história está cheia de exemplos.
O mais notório de todos ocorreu em
1972, quando o candidato a vice, Tho-
mas Eagleton, teve de ser retirado da
chapa de George MacGovern quando a
oposição divulgou que ele fora submeti- 
do a tratamento psiquiátrico. Michael Dukakis

O vale-tudo de uma

guerra sem tréguas
A novidade é que esse tipo de tática esteja sendo aplicado

tão cedo. Tradicionalmente, a campanha de verdade para a
eleição de 8 de novembro só começa depois do Dia do
Trabalho, que é comemorado pelos americanos na primeira
segunda-feira de setembro. Entre as convenções e esse dia, os
candidatos costumam descansar dos esforços das primárias.
Este ano, porém, Dukakis saiu da convenção de Atlanta direto
para a campanha, e deixou claro que não haveria trégua. E os
ataques mais duros também estão surgindo precocemente.

Os republicanos em nenhum momento entraram, clara-
mente, no jogo de baixo nível das acusações pessoais. Mas
depois que o presidente Ronald Reagan fez a brincadeira (de
mau gosto) dc chamá-lo de "inválido , Dukakis saiu a público
para garantir que goza dc boa saúde. EEm nome da privacidade,
ele se nega a divulgar toda sua ficha médica, deixando margem a
certas especulações, mas autorizou seu médico, Gerald Pltkin, a
fazer declarações á imprensa negando qualquer tratamento
psiquiátrico e assegurando que nunca sofreu nenhum problema
grave de saúde.

Ataques — Embora não pareçam interessados em
enveredar pelo caminho das denúncias sobre a doença do rival,
os republicanos estão partindo para ataques bastante duros mais
cedo do que se esperava. A agressividade retórica foi a púnica
forma que os estrategistas da campanha de George Bush
encontraram para frear a crescente popularidade dc Dukakis.
qvie adquiriu um ritmo ainda mais acelerado depois da bem-
sucedida convenção de Atlanta. Ontem mesmo, o vice-
presidente acusou Dukakis de ser extremamente liberal c de
chegar a defender o "desarmamento unilateral".

Diante de um grupo de veteranos militares de origem
hispânica, do Texas, o vice-presidente disse, ontem, que
Dukakis defende posições que "são a rejeição do papel dos.
Estados Unidos como líder mundial e um repúdio à doutrina de
Truman e à visão de Kenncdy". Estes apelos à necessidade de
um forte aparato militar e ao nacionalismo em geral deverão ser
a linha-mestra da campanha republicana daqui para a frente. E
serão reforçados com a firme entrada do presidente Ronald
Reagan na campanha, depois que ele abrir a convenção do
partido, no dia 15 próximo, em Nova Orleans. (R.C.A.)

|—| O presidente Reagan aceitou ontem a renúncia do
— secretário do Tesouro, James Baker, e propôs para
substituí-lo o banqueiro de Wall Street Nicholas Brady.
Baker vai chefiar a campanha presidencial do vice-presidente

' George Bush, mas só deixará o cargo no dia 17. Ao anunciar
a renúncia, tendo Baker e Brasy ao seu lado, Reagan
lamentou a partida do responsável pelo sucesso das políticas

. econômicas de seu governo, mas assegurou que Brady era o
' homem indicado para mantê-las inalteradas nos últimos seis

meses dc seu mandato.

Locadora Hertz paga

US$ 22,5 milhões por

fraude contra cliente
NOVA IORQUE — A justiça federal condenou a locadora

de automóveis Hertz, a maior do mundo, ao pagamento dc 22
milhões 500 mil dólares de indenizações a clientes e companhias
de seguros. Durante vários anos, a empresa aproveitou aciden-
tes envolvendo seus carros alugados para cobrar preços extorsi-
vos por peças que comprava com grandes descontos e por
serviços não executados.

A Hertz admitiu a culpa e fez um acordo judicial,
concordando que causou prejuízos de 13 milhões 700 mil
dólares a clientes e seguradoras entre 1978 e 1985. O total será
depositado num fundo especial. A Hertz também foi condenada
a pagar uma multa de 6 milhões 850 mil dólares, a maior
aplicada até hoje contra uma empresa americana por fraude
contra o consumidor.
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MAIOR CLUBE DE FERIAS

DA AMÉRICA LATINA

COMUNICADO
Informamos ao Quadro de Associados que

o Clube ENCHANTED VALLEY (Vale Encantado)
ficará fechado para reforma à partir desta data
(6/8/88). .

A DIRETORIA

Hiroxima luta 
pela paz 

contra a apatia

Cidade lembra

43° aniversário

do holocausto

HIROXIMA 
— Quarenta e três

anos depois de ter sido vítima do
primeiro bombardeio atômico do mun-
do. Hiroxima não está apaziguada com
seu legado de Cidade Internacional da
Pa:. Òs quarenta grupos pacifistas da
cidade brigam entre si e os programas
educativos da prefeitura sobre a tragé-
dia são recebidos com uma apatia cada
vez maior pela população.

Hoje, Hiroxima esta novamente
sob o foco do mundo no 43° aniversário
do primeiro ataque atômico. Mais de
100 mil pessoas morreram naquele 6 de
agosto de 1945, por causa do calor
intenso, da explosão ou da radiação
emanadapela bomba, jogada pelos Es-
tados Unidos nos últimos dias da 2a
Guerra Mundial. Outros 170 mil morre-
ram vítimas dos seus efeitos posterio-
res, segundo as estatísticas da prefei-
tura.

A cidade tem um sobrevivente do
ataque como prefeito, uma avenida da
Paz, um parque da Paz, um lago da Paz
e um sino da Paz. O prefeito Takeshi
Araki protesta religiosamente contra
cada teste nuclear realizado no mundo.
O orçamento de 3 milhões de dólares da prefeitu-
ra para atividades pacifistas garante a manutenção
dos monumentos às vítimas da bomba e a tradicio-
nal cerimônia anual do aniversário do bombar-
deio, no parque da Paz.

iife

Hiroxima — AFP
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Pacifistas desfilam em Hiroxima

Mas muitos habitantes de Hiroxima são indi-
ferentes ao papel da cidade como símbolo da paz.
Walter Enloe, diretor da Escola Internacional de
Hiroxima, diz que uma turma recente de alunos
pediatras, entre os quais um sobrevivente do

ataque, " eram completamente apáticos" à tradi-
ção da cidade. "Eles estão interessados em beise-
boi, na revista Playboy, em fumar e beber. Estão
ocupados com aquilo que todos estão ocupados
hoje no Japão: sua nova prosperidade"

Jeanne Chappell ensinou inglês a uma turma
de crianças filhas de sobreviventes da bomba que
não sabiam que Hiroxima tinha sido a capital
militar do Japão ocidental. "Os estudantes da
minha turma estavam muito interessados no que
poderia ser feito sobre o apartheid na África do
Sul, mas não sabiam muito sobre Hiroxima",
disse Chappell.

Enloe afirma que a cidade vive no passado. O
interesse oficial da prefeitura é preservar a memó-
ria histórica da tragédia. Os problemas do futuro
passam-lhe ao largo. "Se a cidade desse um
décimo do seu orçamento para a paz aos grupos
pacifistas, muita coisa poderia ser feita", afirma o
professor americano.

Entretanto, há rivalidade entre os grupos não-
governamentais desde que a cidade virou um
símbolo da paz. Em geral, os pacifistas promovem
programas educacionais, fóruns onde sobreviven-
tes da bomba contam suas estórias e concursos de
oratória e trabalhos escritos sobre paz e desarma-
mento. Mas eles se criticam mutuamente e menos-
prezam os os trabalhos uns dos outros.

A militância pacifista oficial de Hiroxima é
sustentada exclusivamente pela prefeitura. O go-
verno do Japão não dá nenhuma ajuda. Lawrence
Wigg, ativista do desarmamento, ressalta que o
compromisso da cidade, apesar dos seus limites, é
simbolicamente importante para o mundo:"Quando o prefeito manda mais um telegrama de
protesto contra testes nucleares no mundo, muita
gente diz 'e daí?'. Mas alguma coisa é melhor do
que nada".

Nissei paulista 
estava lá no dia da bomba

Lutsa de Oliveira

SÂO 
PAULO — Há exatamente 43 anos, um

objeto bonito e brilhante caindo do céu
chamou a atenção do jovem Nissei Mituyoshi
Murakami. Ele tinha 20 anos e servia no Batalhão
Ferroviário do Exército japonês em Hiroshima.
Passava um pouco das oito horas da manhã, e
Murakami estava no meio de um treinamento
militar de montagem de trilhos, quando, com o
braço na testa, parou o trabalho para observar o
objeto luminoso que despencava. Não teve muito
tempo. Em poucos segundos, tinha sido queimado
e simultaneamente atirado sobre os trilhos por um
vento que passou a soprar com terrível força, e
desmaiou. Hoje, aos 63 anos, Murakami é o chefe
de uma seita religiosa japonesa, a Tenerikyo
Minossato, em Mogi das Cruzes, e guarda poucas
seqüelas visíveis do que ocorreu naquele dia: a
explosão da bomba atômica lançada pelos Estados
Unidos sobre Hiroshima, em 6 dc agosto de 1945.

Bem humorado, Murakami mostra no peito e
no pescoço, sem timidez, as cicatrizes das queima-
duras c a calvície que ganhou com a bomba, e fala
pouco do sofrimento por que passou.

Milton Mituyoshi Murakami nasceu em Ava-
ré, a 258 quilômetros de São Paulo, em 1925.
Filho de imigrantes japoneses, aos 11 anos deixou
o pai em Avaré e, com os cinco irmãos e a mãe,
voltou para o Japão, instalando-se na pequena
cidade"de Yamagushi Ken, a 60 quilômetros de
Hiroshima. Como não sabia falar bem o japonês,
seguiu o conselho de um tio e foi trabalhar como
barbeiro para conversar com os clientes. Obriga-
do a prestar serviço militar aos 19 anos, foi treinar

no Batalhão Ferroviário de Hiroshima em abril de
1945.

Quatro meses depois, veio a bomba america-
na e o treinamento foi interrompido. Depois de
oito dias num abrigo. Murakami pegou um trem
para a cidade onde morava sua mãe. Mas, como
Yamagushi Ken havia sofrido um bombardeio
aéreo convencional, foi obrigado a descer e cami-
nhar 200 quilômetros até chegar à cidade. "Quan-
do minha mãe me viu todo queimado, levou um
susto e foi buscar banha de cavalo", lembra.

Rogério Montenegro

Murakami: religiosidade

Usada como remédio, a gordufa do cavalo foi a
responsável pela cicatrização das feridas. Em
1947, depois de tentar retornar ao trabalho de
barbeiro e ser recusado pela clientela — "nin-
guém chegava perto de mim por causa das marcas
no rosto" —, Murakami decidiu voltar ao Brasil.
Queria procurar o pai, Seiguematsu Murakami,
que havia ficado em Avaré. Para vir sem pagar,
deixou a nacionalidade brasileira de lado e casou-
se com Kyio, hoje com 61 anos, para "formar
família e vir como imigrante".

O retorno ao Brasil, porém, acabou adiado.
Kyio teve quatro filhos e ficou tuberculosa. Con-
vertido à religião Tenrykyo Minossato, Murakami
voltou para procurar o pai e se instalou com a
família em Mogi das Cruzes.

Durante 14 anos, ele trabalhou numa fazen-
da. Mas problemas na coluna e um câncer no
estômago fizeram com que abandonasse a lavoura
c fosse morar em Mogi das Cruzes. Hoje, ele
comanda os rituais da igreja com a ajuda de Kyio
e está construindo vagarosamente um templo."Os filhos dão comida para a gente viver", conta.

Murakami tem oito filhos. Vive com três
deles e recebe uma mesada dos mais velhos. Seu
pai, que, segundo ele, "deve ter hoje 88 anos",
nunca foi encontrado. "Perdi o contato com ele
quando fui para o Japão", diz. Apesar da impro-
habilidade de tornar a vê-lo, Murakami não
desistiu ainda de tentar encontrá-lo. Para quem
sobreviveu a Hiroshima, os dois grandes sonhos
de Murakami — rever o pai e concluir um templo
cuja construção se arrasta há anos — são encara-
dos quase como um direito adquirido. Depois da
bomba, ele esqueceu o significado da palavra
impossível.

Irã-COntraS — O julgamento do ex-
tenente-coronel Oliver North, principal implicado
no escândalo Irã-contras, foi adiado de 20 de
setembro para depois das eleições presidenciais
americanas, o que beneficia o candidato republica-
no George Bush. O juiz federal Gerhard Gesell
aceitou as alegações dos advogados de North de que
era impossível aprontar todos os detalhes do julga-
mento em menos de 40 dias.
Kennedy — O senador democrata america-
no Edward Kennedy, ao inaugurar em Washington
o Comitê de Apoio a Eleições Livres no Chile,
afirmou que o plebiscito de outubro, quando os
chilenos dirão sim ou não ao candidato presidencial
único escolhido pela junta militar, "representa um
passo muito modesto para a democracia" naquele
país. Kennedy e o senador republicano Richard
Lugar presidem o comitê e vão tentar supervisionar
o plebiscito, cuja data ainda não foi anunciada. Em
Caracas, o Partido Humanista chileno denunciou
"uma flagrante manipulação" do processo eleitoral
por parte do governo.

Nazista — Anton Maloth, identificado
como antigo guarda da prisão nazista de Theresiens-
tadt, na Tcheco-Eslováquia e condenado por crimes
de guerra, foi preso na Itália, com documentos
irregulares. Maloth, dc 76 anos, estava desapareci-
do há 40 anos, quando foi condenado à morte pela
tortura e morte de judeus tchecos.
Sangue — Um médico paquistanês e outras
nove pessoas foram acusadas de fraudar o serviço
de saúde pública americano em mais de 3 milhões
600 mil dólares com a compra de grandes quantida-
des de sangue de viciados em drogas e doentes com
hepatite. O grupo pagava 10 dólares por 20 frascos
de sangue coletado cm centros e clínicas ilegais c
depois cobrava fraudulentamente 2 mil dólares do
serviço de saúde pública, alegando supostos testes
de laboratório. Outras cinco pessoas já tinham sido
indiciadas em maio.
Tratado — Angola, Cuba e África do Sul,
com a mediação dos Estados Unidos, anunciaram
ontem em Genebra um acordo de princípio sobre
uma séire de medidas para a assinatura de um
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Urn apartamento novinho,
com vista para o mar, qua-
tro vagas na garagem, pis-
cina, hidromassagem e an-
tena parabólica, ou um
Classicarinho j 13
Vindo de você ele vai ficar
tão feliz com um quanto
com o outro
Para anunciar no Classicari-
nho ligue Jornal do Brasil,
580-5522 Para comprar o

apartamento de seu pai li-
gue Consultan, 259-0332
Afinal de contas, o que va-
le é a intenção

CONSULTAN

Av. Eptacio Pessoa, 874
Tels.: (021) 259-0332 259-4449
Av. Sernambetiba. 3.800 - Ij. C
Tel.: (021) 399-1090

000^Uma campanha
de Pais e Amor

(S) MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
"PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

AGROPECUÁRIA NA REGIÃO CENTRO-SUL DO
BRASIL - PROCENSULII "

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -
BID

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N9 03/88
- DRM

AVISO

A Empresa Brasileira do Pesquisa Agropecuária -
EMBRAPA, torna público que íls 09:00 horas, do dia 20
do setembro cie I988, em seu edilfcio sede, situado no
SAIN - Av. W3 Norte (linal) - Parque Rural, Brasília - DF,
em sessão pública, realizará Concorrência Pública Inter-
nacional para o fornecimento de equipamentos de comu-
nicação e divulgação (áudio-visual), concorrência que
será regida polo" Decrelo-Lei 2.300, do 21 de novembro
de I986. no que coubor.

Inlormações poderão ser prestadas atra vós do tele-
lone 272-4241 - R-127 e as cópias do Edital poderão ser
obtidas no Departamento de Recursos Materiais - DRM,
sala N- 02, Divisão dc Compras, 3" andar, no endereço
acima, mediante o recolhimento da importância de Cz$
5.000,00 (cinco mil cruzados).

Poderão participar firmas nacionais e as estrangeiras
oriundas de países membros do BID e somente serão ad-
quiridos bens originários dos mesmos países.

Brasília, DF, 1- de agosto de 1988

AROLDO FIGUEIREDO
Presidente da Comissão de Licitação
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tratado de paz para a Namíbia (África do Sudoes-
te). Um comunicado conjunto com detalhes sobre
os quatro dias de conversações será divulgado da 8,
simultaneamente, nas capitais dos países envol-
vidos.
Secretário — A julgar pelas primeiras
reações de senadores democratas e republicanos, o
ex-governador da Pensilvânia, ex-procurador-geral
e ex-promotor federal Richard Thornburgh (foto),
não encontrará oposição no Senado à sua indicação
para a Secretaria de Justi-
ça. O senador Edward
Kennedy saudou-o como
um "funcionário público
com excelente folha de ser-
viço". Thornburgh, 56, foi
indicado para substituir o
atual ministro da Justiça,
Edwin Meese, que depois
de investigado pelo promo-
tor especial, James McKay,
vai renunciar em meados
deste mês.
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Coluna do Casteilo
A astúcia política no JB.
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Veríssimo

Desvios da História

Em 
seminário promovido pela Unicamp —"Bra-

sil, século XXI" —, o embaixador do Brasil nos
Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira, acaba
de enfatizar um tema da nossa época a que os
brasileiros e seus políticos dão atenção apenas
superficial: o da formação de grandes blocos econô-
micos, que vêm se substituir à era dos contatos
bilaterais.

A formação desses blocos já não é segredo para
ninguém: Estados Unidos, Canadá e México for-
mam um deles, com o que parece uma irresistível
atração do México para o binômio superintegrado
EUA/Canadá; a Europa trabalha na integração via
CEE, que já tem em 1992 uma data histórica de
consolidação, e que vai atraindo a África, por força
de antigos laços coloniais; Japão, sudeste da Ásia e

países de grande potencialidade como a China e a
índia tendem a formar um terceiro bloco, compon-
do-se ainda um quarto com a União Soviética e seus
satélites da Europa Oriental (por mais que esse
último bloco possa ser sacudido eventualmente por
questões políticas estimuladas pela 

"nova era" do
Kremlim).

E o Brasil, para onde vai? Compartilha a
indefinição que é a de toda a América do Sul. "A

região e o Brasil não passam de um apêndice",
declarou o embaixador brasileiro, "e estão acen-
tuando sua vocação periférica": de periféricos pode-
ríamos passar, em não muito tempo, à condição de
marginais do cenário internacional.

É uma vocação que certos círculos parecem até
estimular — os "nacionalistas ortodoxos" que con-
seguiram marcar presença no futuro texto constitu-
cional, tão cheio de restrições à presença do capital
estrangeiro. Esse tipo de nacionalismo é uma ver-
tente antiga no nosso debate cultural, nos antípodas
dos que defendem um universalismo incondicional.

Pode ter sido uma discussão interessante em
outros tempos, quando o Brasil era um país pequeno
sob diversos aspectos, e temia muito a influência
desvirtuadora de culturas estrangeiras — atitude
também adotada, há alguns séculos, pela China e
pelo Japão.

Acontece que o preço, desta vez, pode ser
muito alto. A formação dos blocos mencionados
acima corresponde a uma dinamização peculiar das
trocas entre nações—trocas econômicas, culturais e
até políticas. Cada um daqueles blocos tempera o
conceito antigo de nação com o conceito moderno
da integração e de uma emulação positiva (que não
implica, obviamente, na desaparição de característi-
cas nacionais). Portugal não vai deixar de ser
Portugal por integrar-se na Comunidade Européia.
Será apenas obrigado a pensar um pouco além das
suas próprias idiossincrasias, e a respirar em sintonia
com a civilização moderna.

Vamos, por aqui, simplesmente abrir mão
dessa sintonia? As dimensões e a auto-suficiência do
Brasil, presentes em todo discurso patriótico, criam
a tentação de um isolamento que pode ter conse-

qüências trágicas. Estamos num momento de grande
aceleração do relacionamento mento de tensões
entre blocos, e com o fim do mundo bipolarizado
dos anos 50). Escolherá o Brasil exatamente este
momento para retrair-se sobre si mesmo, cultivando
um ressentimento indefinível contra tudo o que é
estrangeiro?

O perigo é mais do que real — e extremamente
visível. Pode ser lido em diversos artigos do texto
constitucional — e, mais ainda, em condicionamen-
tos que continuam a integrar a nossa psicologia. O
confronto com outros povos traz sempre um desafio
específico. É como sair de casa quando se é adoles-
cente: é preciso enfrentar situações inesperadas,
fazer uso, às vezes, do máximo de energia disponível
para superar sucessivos obstáculos.

É infinitamente mais cômodo descansar no
discurso das "riquezas nacionais". Por esse discurso,
o Brasil poderia simplesmente ignorar o que se passa
lá fora, já que dispomos, aqui dentro, de tudo o que
nos seria necessário.

É cômodo; mas é a negação da história moder-
na; e se os "jovens tigres" do sudeste asiático
crescem a uma velocidade surpreendente, é exata-
mente porque aceitaram o desafio do campo aberto,
do confronto com outras economias e outras
culturas.

Na América do Sul, há uma conversa bastante
literária a respeito da "integração latino-
americana". Para o nacionalismo tradicional, essa
integração seria a resposta do Brasil à formação dos
grandes blocos internacionais.

Com tudo o que possa haver de louvável na
"integração continental", é preciso não deixar que a
literatura substitua os fatos. Crescer e competir
saudavelmente, para o Brasil, significa relacionar-se
com países que estejam pelo menos no nosso
próprio nível — e isso é impossível em termos
"latino-americanos", se se excetua parcialmente
países como a Argentina e o Uruguai. O Uruguai
tem limitações quantitativas bastante evidentes. A
Argentina, que enfrenta problemas parecidos aos
dos brasileiros — hipertrofia do Estado, presença do
populismo na vida política, instabilidade institucio-
nal —f é um parceiro viável; mas essa aproximação
não vai render frutos sem que numerosos obstáculos
sejam superados, e sem que se dê tempo ao tempo.

Nesse ínterim, enquanto o "mundo exterior"
acelera o seu passado o Brasil e os brasileiros terão
de pensar muito seriamente sobre o que pretendem
da vida. Se o marginalismo nos satisfaz, teremos de
estar preparados para pagar, um dia, o preço das
decepções que inevitavelmente virão — e que serão
muito duras para o orgulho nacional. Se não aceita-
mos essa marginalidade, será preciso começar a ver
o "mundo exterior" com outros olhos — no mínimo,
com maior dose de conhecimento, e com muito
menos preconceitos que atualmente. E essa conver-
são não pode demorar muito: o bonde da história
não fica esperando pelos retardatários.
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Cartas

Conexões Externas

Chegou 
ao Brasil o Secretário de Estado norte-

americano George Shultz, com uma variada
pauta de assuntos para discutir com o Governo
brasileiro. Pontos de confrontação entre os dois
países têm sido explorados, ultimamente, num con-
texto que imediatamente sugere a presença de brios
nacionais feridos. Também nesse contexto, há rea-
ções impulsivas de alguns personagens no exercício
de funções públicas, como se através dessas reações
se obtivesse alguma espécie de desagravo para
supostas ofensas ou pressões consideradas exces-
sivas.

É mais do que hora de começar a tratar esses
assuntos de outra maneira. O Brasil cresceu bastan-
te, nos últimos anos, e à medida que cresce e
aumenta sua cota de participação no mercado inter-
nacional, deve estar preparado para um jogo que
pode eventualmente ser pesado. Mas em nada disso
está envolvida a soberania nacional, ou o orgulho
patriótico.

Manda a lucidez de raciocínio que se tenha

também em vista o fato de estarem tanto o governo
brasileiro como o norte-americano em períodos
finais de mandato — o dos EUA reduzido a meses
de duração. A página vai virar no contexto das
relações bilaterais, seja qual for o resultado das
futuras eleições; e várias páginas estão sendo viradas
em termos de história contemporânea, em países
como a URSS ou a China.

Seria de todo interessante que os brasileiros —
investidos ou não em funções públicas — aproveitas-
sem essa curva da história para passar a limpo os
seus critérios e julgamentos. Por incrível que possa
parecer, há ainda mentalidades que continuam a
reagir ao sabor da problemática dos anos 50 (quando
não de épocas ainda mais antigas). Nessa recusa da
modernidade e da atualização reside um dos nossos
mais sérios problemas. As relações com os EUA são
um exemplo permanente de horizontes turvos por
falta de definições claras e sobretudo atuais. É hora
de passar tudo isso pelo crivo do pragmatismo e da
racionalidade.

Feira de Palpites
"D ouço se pergunta em quanto a instabilidade das

regras do jogo econômico contribui para reace-
lerar a inflação. No entanto, é óbvio que as econo-
mias com menores taxas inflacionárias são exata-
mente aquelas nas quais as regras são estáveis, e
todos os agentes podem, portanto, planejar suas
atividades ou participar dos mercados sem terem
que mudar de estratégia da noite para o dia.

A lógica elementar induz, portanto, a descartar
a necessidade de novos choques, quaisquer que
sejam seus rótulos e títulos. O ministro da Fazenda
está no caminho certo ao propor racionalidade no
combate à inflação, em lugar da esperança de que
determinada mágica, ou um conjunto de mágicas,
possa da noite para o dia desacelerar preços, custos,
salários.

Deve-se partir do princípio de que a economia
brasileira não é nem nunca foi uma coisa abstrata,
mas o produto da ação do governo, das empresas
nacionais e estrangeiras, dos consumidores e da ação
política. Enquanto as empresas lutarem pelo lucro
garantido, sem risco, os sindicatos pressionarem por
salários sem compromisso com produtividade, e os
políticos passarem leis populistas, só teremos infla-
ção, e mais inflação.

É preciso um mínimo de consenso na sociedade
sobre o que é possível em termos distributivistas, e
sobre o papel que o governo e suas empresas devem
desempenhar na economia. É preciso desmistificar

as vantagens do isolamento, que implicaria recusar
um acordo com os credores externos e o retorno do
investimento do capital estrangeiro.

O acerto encaminhado pelo ministro Maílson
da Nóbrega com os bancos estrangeiros, que obteve
a adesão de 90% deles, é um passo importante para
a normalização das relações externas do país, em um
contexto que já inclui mecanismos de conversão de
dívida em capital testados em leilões realizados nas
Bolsas de Valores do Rio, de São Paulo e Minas.

Altas taxas inflacionárias provocam palpites de
todos os tipos sobre como conter a inflação, mas
deixam de lado o óbvio, que é o esquecimento dos
efeitos passageiros do tabelamento, já experimenta-
dos neste país e em países vizinhos.

• Derrubar a inflação requer suor, e um trabalho
do dia-a-dia, com o convencimento de que as taxas
podem cair pouco a pouco, e se isso ocorrer o
trabalho de longo prazo de ajuste de todos os
agentes e fatores econômicos será mais fácil. A volta
da credibilidade na ação do governo decorre da
consistência de suas propostas, da continuidade, e
da elementar realidade de que a economia de um
país com as dimensões do Brasil não pode ser
dirigida como uma lancha voadeira. O controle da
inflação depende de prazo longo e tem que ser uma
conquista de cada dia. Isso se tornará mais fácil se
não ocorrer em meio a uma feira de palpites.

Pena de morte
O prezado leitor Guilherme Aragão

incorreu em equívoco (acredito que de
boa fé) ao declarar, em carta de 24/7, que'a Igreja não permitirá" a adoção da pena
de morte em nosso país. A Igreja Católica
sempre aceitou tacitamecnte a pena de
morte, desde que exarada por sentença de
magistrado e se destine a punir crimes
gravíssimos. Além disso é preciso enten-
der a pena capital não como uma vingan-
ça, mas como legítima defesa da socieda-
de; assim sendo, o sentenciado deve ser
tratado, até o fim, com toda a dignidade,
recebendo inclusive assistência religiosa,
já que o seu crime será pago com a própria
vida. Miguel Carqueja — Rio de Janeiro.
Mediocridade

Desde o golpe de estado que resultou
na proçlamação da República, a política
brasileira é uma atividade repleta de gente
medíocre. Os vários períodos de arbítrio
pelos quais passamos desde então em
nada contribuíram para a formação de
uma classe política realmente merecedora
de respeito. É bem verdade que há exce-
ções, hoje como ontem. (...)

Desde que me tornei eleitor, sempre
procurei votar em homens públicos em
quem pudesse confiar, coisa que nunca foi
fácil. Nem posso dizer que tenha acertado
sempre. Durante muito tempo em lugar
de tentar encontrar um candidato bom, o
que se me afigurava impossível, procurava
votar no "menos pior". Nesse .período
todo, houve uma única exceção, a do
deputado Álvaro Valie. Não o conheço
pessoalmente, mas voto nele desde que se
candidatou pela primeira vez a um cargo
público e ele jamais me decepcionou co-
mo homem público. Não me interessa a
vida particular do deputado, e nem me
preocupo em saber se as notícias veicula-
das pela imprensa (arghh!) são verdadei-
ras ou não. A vida particular de um
homem pertence somente a ele. (...).
Edmond Jorge — Rio de Janeiro.
Concurso fraudado

O JB publicou matéria com os vence-
dores do concurso infantil de desenho
Bandeira da paz (Cad. Cidade, 25/6/88).
que premiou duas crianças brasileiras com
viagem à Assembléia Internacional de
Crianças Bandeira da Paz, em Sófia. Bul-
gária.

Ocorre que na parte de Desenho, o
concurso foi fraudado. O trabalho vence-
dor foi uma fotomontagem e colagem de
uma professora (!) sobre esculturas em
massa de modelar de um aluno. E só ler a
matéria do JB e comprovar isso. A Funda-
ção Nacional do Livro Infantil e Juvenil
não soube, portanto, distinguir desenho
(de criança) de escultura (de adulto!) e
promoveu um resultado escandaloso.
Com isso, desrespeitou centenas de crian-
ças que fizeram seus desenhos dentro dos
limites da faixa etária de nove a 12 anos e,
principalmente, que respeitaram o regula-
mento. (...). Jorge de Aquino Filho — Rio
de Janeiro.

Perdão de dívidas
A Constituição no primeiro turno deci-

diu que os pequenos empresários e mi-
croempresários devem ter o perdão de
suas dívidas... Até aí concordo com restri-
ções, todavia sugiro que os constituintes
ou o próprio governo estudem uma ma-
neira de que os mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação também sejam
beneficiados com algum perdão de suas
dívidas com o próprio sistema. Com esta
medida podemos amenizar este problema
social mais grave de que as dívidas dos
empresários. Porque a habitação é pri-
mordial e assim agindo nossos represen-
tantes e governo diminuiriam o número de
famílias que diariamente são obrigadas a
deixar suas casas em virtude de execução
judicial, encostando-se nas casas de pa-
rentes, amigos, dividindo muitas vezes a
própria família ou ainda morar embaixo
de pontes e viadutos. Sérgio Leite Vieira
— Teresópolis (RJ).
Coincidência

A propósito da notícia veiculada por
esse jornal, em 3/8/88, na primeira página,
sobre o Io SG da Reserva Remunerada
Arlindo de C. Rodrigues, cabem as se-
guintes considerações: em nenhum mo-
mento o referido militar foi considerado
morto; em nenhum momento ele deixou
dc receber o que lhe era devido, com
exceção do mês de julho, em que recebeu
importância inferior em Cz$ 31.350,02 aos
seus proventos, importância esta já depo-
sitada em sua conta-corrente; o militar
paga duas pensões alimentícias, por deci-
são judicial, a duas ex-esposas, que foram
descontadas normalmente de seus proven-
tos e pagas às suas beneficiárias; o SG
RRm Arlindo foi recebido tanto na Paga-
doria de Inativos e Pensionistas, como na
Diretoria de Finanças da Marinha, quan-
do lhe foram prestadas todas as informa-
ções pertinentes.

A explicação para o bilhete de paga-
mento de abril apresentar líquido zero
decorre de haver sido pagamento do mili-
tar feito por um sistema paralelo, denomi-
nado Conta de Pagamentos Imediatos
que, aliás, permitiu que ele recebesse com
cinco dias de antecedência os meses de
março e abril. L. Brígido

Finalmente, cabe esclarecer que os
fatos anormais ocorridos com o pagamen-
to dos proventos do SG em questão foram
motivados por uma coincidência, qual
seja, a de ter falecido um outro militar
cujo número de matrícula tinha os seis
primeiros dígitos e os primeiros nomes
iguais, o que levou a um engano nos
comandos efetuados no sistema de proces-
samento eletrônico de dados que gera o
pagamento da Marinha. Tal engano foi
percebido pela própria rotina de verifica-
ção do sistema, sem qualquer participação
do militar queixoso. Alberto dc Oliveira
Freitas, Capitáo-de-Mar-e-Guerra (IM),
Diretor — Pagadoria de inativos e pensio-
nistas da Marinha — Rio de Janeiro.

Arpoador
Transmito minha incontida satisfação

pela matéria de denúncia das negociações
sobre o terreno do Arpoador, provocando
a imediata intervenção do Ministro das
Comunicações, em respeito a um exem-
plar exercício do poder da imprensa em
favor da ordem e da moralidade, esten-
dendo os méritos ao jornalista Peter Ma-
theson que vez por outra reafirma a sua
competência e imparcialidade nas maté-
rias que assina nesse jornal. Ademar Albu-
querque — Rio de Janeiro.

Exército
Novamente revemos o passado e che-

gamos ao presente sabedores que o Exér-
cito que estimamos não é o lobo mau
como muitos preconizam, até mesmo pelo
fato observado nos contracheques dos
militares do mês de julho último, acresci-
do de uma magra URP e da seguinte
mensagem: "Pessoal da reserva: o reco-
nhecimento para quem fez o Exército de
hoje". (...) Por que o Exército, uma vez
que reconhece os valores dos companhei-
ros da reserva não paga esta dívida de
gratidão? Délio Pedrosa dos Santos, sar-
gento reformado — Rio de Janeiro.

L. Brigldo

Hospital em crise
A crise que envolve o Hospital Univer-

sitário Gama Filho, e que se arrasta,
merece algumas considerações. A primei-
ra delas é o apelo que os mil e 200
servidores daquele hospital fazem ao po-
der público para que este assuma a sua
gestão. A julgar pelo que foi publicado no
JB, 23/7/88, Caderno Cidade, o subsecre-
tário de Saúde, Antonio Ivo, garante que
é interesse do estado incorporá-lo. Esta
decisão é preciosa e pressupõe que a
secretaria de estado de Saúde, atualmente
gestora do Sistema Unificado e Descentr-
lizado de Saúde, Rio, realizou estudos que
concluem ser necessário, do ponto de vista
do poder público, ter um hospital com as
características do Gama Filho, em Pieda-
de, e que irá trabalhar um sistema de
referência e contra-referência com as de-
mais unidades de saúde da área. Tendo
sido este o caminho percorrido, perfeita a
decisáo.

Não sabemos como ficará a Universi-
dade Gama Filho nesta história, ou o seu
curso médico que, como qualquer outro,
necessita de campo de estágio ao ciclo
profissional. Como será a interação da
Gama Filho, empresa particular, com o
novo hospital? Estaria o poder público
subsidiando a iniciativa privada? Esta si-
tuação não é nova na nossa cidade, pois
outras universidades também utilizam o
expediente de convênios e estágios de seus

alunos nos hospitais públicos e filantrópi-
cos em busca de equipamentos, recursos
humanos e de estrutura que não dispõem,
mas que, no entanto, cobram como se
tivessem. Esperamos que as necessidades
de saúde da população da Piedade sejam
atendidas e as universidades particulares
que se disponham a ter curso médico que
se preparem melhor... Alexandre Pinto
Cardoso, professor adjunto da Faculdade
de Medicina — UFRJ — Rio de Janeiro.
Não houve

Nota publicada na coluna Passeio Pú-
blico do caderno Cidade da edição de
5/8/88 do JORNAL DO BRASIL — redi-
gida, ao estilo da coluna toda, em tom
opinativo, mas sem assinatura conse-
gue transmitir, a respeito da passagem do
governador Moreira Franco por Cabo
Frio, para lançar a candidatura de Otime
dos Santos à prefeitura, quase só informa-
ções erradas.

Não havia possibilidade de o governa-
dor cair do palanque, porque seu discurso
estava sendo feito num palco de cimento.
Não houve incêndio. Apenas um curto-
circuito fez cair fumaça de fios elétricos.
Não houve correria. Todas as pessoas que
estavam no palco saíram, calmamente, de
seus lugares. Nenhum assessor do gover-
nador falou em atentado, hipótese que
não passou pela cabeça de ninguém.

Além disso, o governador não estava"vendendo um peixe", como diz, de for-
ma desrespeitosa, a nota. Estava fazendo
um discurso sério e importante, como
cabe numa convenção partidária.

Não tenho a pretensão de ditar cátedra
em matéria jornalística, mas como a mi-
nha função é acompanhar o noticiário e a
conduta dos jornais e das revistas em
relação ao governo do Estado, acho que
não se pode, através da editorialização do
seu noticiário (como na nota em questão),
promover o desmerecimento do governa-
dor ou, como em outros casos, da admi-
nistração estadual. (...) Chico Jr. Assessor
Chefe dc Imprensa do Governo do Estado
do Rio de Janeiro.
Caça — I

Opiniões sobre a caça amadorista re-
centemente emitidas em cartas publicadas
no JORNAL DO BRASIL demonstram
com clareza a que ponto a desinformação
leva pessoas a considerar o absurdo como
verdade.

Em primeiro lugar, confundem de for-
ma difamatória os verdadeiros objetivos
da caça amadorista que é no Brasil, a caça
e abate de algumas espécies da fauna que
se prestam única e exclusivamente para
alimentção, com matança indiscriminada
de animais, vandalismo, comércio e até
mesmo contrabando.

Em segundo lugar, o prazer da caça
amadorista não é matar como alegam
sim caçar, o que significa buscar emoções
e alimento e jamais ser cruel com animais
Quem deve assim agir é algum paranoico
e não um homem de bem que exercita,
num período de tempo muito curto e na
forma da lei, a caça amadorista.

Em terceiro lugar, mico-leão, boto cor
dc rosa (como equivocadamente se referiu
o Sr. Alfredo Corrêa em carta publicada
no JB de 26/7/88) e outras tantas espécies
da nossa fauna não têm interesse cinegéti-
co, isto é, à caça amadorista. A ela
interessa, sim, o tatu, a perdiz, o marreco
o nhambu e outras tantas mais que não
estão em vias de extinção (graças a Deus)
e nem são objeto de comercialização
(...). Gelson Coelho Moreira — Rio de
Janeiro.
Caça — II

Que prazer pode encontrar um homem
civilizado em matar um animal "por es-
porte", por puro "divertimento"? Como
pode ser "divertido" planejar a morte de
um animal, preparar-lhe uma armadilha
fatal, só para vê-lo, acuado, aterrado
indefeso, ser abatido por um tiro nem
sempre certeiro de forma a amenizar-lhe
agonia?

Como pode um ser verdadeiramente
humano sentir prazer com o espetáculo do
corpo de um animal morto, que apenas
alguns minutos antes esplendia em vida.
com o sangue ainda quente a escorrer-lhe
da ferida?

Podem ser chamados de humanos os
defensores de tal "esporte", que pro
curam acobertar o seu prazer doentio
assassino com justificativas falaciosas de
preservação da natureza e implantação de
uma mentalidade ecológica? (...) Nada do
que esses senhores digam pode descarac
terizar a caça "por esporte" daquilo que
ela verdadeiramente é: um assassinato
covarde, por motivo torpe. (...)¦ Leda
Leite Leal da Costa, membro da Associa
ção Protetora dos Animais — Rio de
Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publi
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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NOVOS PARTIDOS
Muito bem. Está aí o PSDB, Partido que nasce do que ficou partido em outros

Partidos. Mas é pouco. Para atender a todas as tendências, é preciso criar outras

opções:

PARTIDOS DE ESQUERDA.
PEE — PARTIDO ESQUERDISTA DE ES:
QUERDA — Extremamente radical, se coloca à
esquerda da extrema esquerda. Propõe, de ime-
diato, o não pagamento de qualquer dívida
externa. Por exemplo: a conta do botequim, do
bar, do açougue, do bicheiro. Todas externas, já
que não estão dentro da casa da gente.

PMT — PARTIDO MOTOQUEIRO TROTS-
KISTA — Defende a liberdade de transitar
livremente pela esquerda em todas as ruas, e só
fazendo ultrapassagens pela direita. O Partido
Motoqueiro Trotskista é revolucionário: o conta-
giro das suas motos marcam até vinte mil revolu-
ções por minuto.

PARTIDOS DE CENTRO.
PPP — PARTIDO DA POLUIÇÃO PACIFI-
CA — Nitidamente de centro, seus membros são
a favor da poluição lenta e gradativa do centro da
cidade. Tem como inimigos imediatos todos os
ecologistas, a não ser os que fumam paca.
Financiado pelos donos de companhias de
ônibus.

PARTIDOS
PRP — PARTIDO RADICAL PINOCHISTA.
— Reunirá todos os políticos que acham a
posição do presidente Stroessner meio de esquer-
da. Para esses militantes, Amaral Netto é liberal
e o Ronaldo Caiado é comunista.

PMC — PARTIDO METAFÍSICO DE CEN-
TRO — Congregará todos os centros espíritas do
País. Seus membros podem facilmente chegar a
ministro, devido à grande experiência com des-
pachos.

DE DIREITA.
PCB DO B - PARTIDO CALA A BOCA DO
BOFF — Contará em suas fileiras com as alas
mais conservadoras de todas as igrejas. Propõe
colocar a TFP fora da lei, por ser demais
progressista. No poder, seus partidários vão
sugerir a substituição do voto, pelo ex-voto.
Slogan: "Chega de indecência. Lefèbvre na pre-
sidência."

ítulCM
- , MÃO. FICA

UAPWPi mtiÇüiLO;

y 
/e'ODEWAtí.

—

Atenção, dr. Alves de Brito, presidente do Detran; dia 4, eu e mais uns 20
donos de automóveis estacionados em local próprio, que não impede o
trânsito, que não atrapalha pedestres, uma ilha, local onde jamais houve uma

placa de proibição, usado por mim há exatamente 26 anos (até demonstração
de outra utilidade pública tenho direito a usucapião), fomos atacados pela
canalha do Detran, única maneira de chamar um grupo de choque que,
enfrentado por nós com todos os argumentos, exigindo uma qualquer
demonstração de proibição na área, foi saindo furtivamente (quando soube

que eu era jornalista), deixando todos os carros algemados, isto é, assaltados.
Queremos nosso dinheiro de volta. Eu, pessoalmente, não vou recorrer nem
me humilhar (mais ainda!) diante dessa burocracia do Detran, tradicional-
mente sórdida e corrupta. Ou o Detran reconhece seu erro e nos devolve o
dinheiro tão rapidamente quanto o tomou, ou recorro à Justiça. Mas para
processar o senhor, pessoalmente, por formação de quadrilha. (Artigo 288.)

As comportas da 
greve Coisas da Política

Wagner Pimenta

Pretende-se 
assegurar direito de greve praticamente abso-

luto, atribuindo-se aos trabalhadores a decisão "sobre a
oportunidade e os interesses que devam por meio dele defen-
der" (Projeto de Constituição, art. 9o).

Assim colocada a questão, quebra-se o mecanismo da
conciliação judiciária e as greves podem durar indefinidamente.
Também ficará sem ação o Ministério Público, que até agora,
por prerrogativa legal, instaura instância sempre que "ocorrer
suspensão do trabalho", defendendo os interesses da coletivida-
de em caso de paralisações prolongadas.

Direito absoluto de greve é mero exagero, principalmente
quando o projeto nem menciona o lockout. A relatividade, que
mais se coaduna com o equilíbrio, é lição que emana das
melhores legislações.

O Projeto guinda os grevistas à posição de juizes, em causa
própria, das oportunidades e interesses, papel que só pode
caber ao Judiciário. A estátua da Justiça olhará por baixo da
venda e sua balança será igualmente caolha.

O termo "interesse", amplo, subjetivo, inspira particular
preocupação. Em sua acepção mais comum é, segundo mestre
Aurélio, "aquilo que convém, que importa, seja em que
domínio for".

Analisando a Convenção 87, sobre liberdade dos sindica-
tos, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT considerou que le
droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et a leus
organizations comme un moyen légilime de défense de leurs
intérêls professionnels. Aí o adjetivo profissionais restringe, o
que não faz o Projeto, que também não estabeleceu o sentido
jurídico de greve, necessário em face de questões a serem
postas, como: isso é greve? Pode-se fazer greve por isso?

Por estarmos nos domínios da semântica, aproveitemos
para inventar o verbo "grevar", de que precisaremos para
celeridade de comunicação. Os italianos têm scioperare, deriva-
do de sciòpero (greve), do qual se utilizam muito, uma vez que
sua Constituição estabeleceu o direito de greve, a ser exercido
neWambito delle leggi qui lo regolano (art. 40). Como a
regulamentação não foi feita, institucionalizou-se o abuso e na
Itália surgiram greves contra tudo, e até a favor.

Cuidado especial merecem duas modalidades de greve: a
política e a de solidariedade, soltas pelo novo texto constitucio-
nal, porque ambas levam a conseqüência injusta, por infligirem
prejuízo ao empregador, que paga o pato como sujeito passivo
de um protesto cujo destinatário não é ele.

Nosso projeto parece imitado da Constituição portuguesa,
que atribui aos trabalhadores a competência para definir o
âmbito de interesses a defender através da greve (art. 59).
Seguindo as lusitanas idéias, da falta de liberdade característica
do governo militar, vão os constituintes ao extremo contrário.
Não desejamos imitar o homem que jurou jamais entrar na água
até que soubesse nadar, porém, não é hora de queimar, como
Cortez, os navios no porto, impedindo a retirada. Existe o
problema da politização. É preciso aprender, principalmente na
mesa de negociações. É de se temer esse procedimento mani-
queísta, que nos atira de Deus ao diabo, do tudo ao nada e vice-
versa. Não estamos legislando para a vetusta grei lusitana ou
para a elite de Estocolmo. Nada de importar modelos estrangei-
ros, em desacordo com nossa realidade. Antes que avançada, a
Constituição deve ser adequada.

Abaixo o intervencionismo e o paternalismo estatais,
arcaicos e contraproducentes, mas regulamentar é preciso.Regulamentar não é suprimir o direito, mas defendê-lo. Não
havendo regulamentação, como definir os limites da ação do
Estado na greve? A regulamentação do direito não bloqueia seu
exercício: defende-o. O cerceamento só ocorre se a regulamen-
tação é malfeita, e isso é outra história. A dificuldade, que tem
de ser vencida, está em regulamentar o direito de greve sem
tirar dela sua eficácia, conciliando-o com os imperativos de
ordem pública e paz social.

Neste país, pretende-se aumentar a riqueza trabalhando
menos, conceder direito absoluto de greve, com entidades
sindicais enfraquecidas. Temos bananas, acreditamos em mila-
gres. Antes de colecionar utopias, porém, é preciso reforçar a
organicidade das classes trabalhadoras e os mecanismos de
conciliação, com assistência de um Ministério Público indepen-
dente.

Em Encíclica de 1981, João Paulo II afirmou, quanto ao
direito de greve: "Não se pode abusar dele, especialmente para
fazer o jogo da política. Além disso, não se pode esquecer
nunca de que, quando se trata de serviços essenciais para a vida,
esses devem ficar sempre assegurados, mediante medidas le-
gais." È a posição mais justa e equilibrada, que deve ser
seguida.

Encaremos a greve como uma força natural. Não pode ser
sufocada. Como a energia dos caudais, deve-se tratá-la cientifi-
camente, para que deságüe em proveito social. Se assim não for
feito, quebraremos as comportas e os resultados serão desas-
trosos.

Wagner Pimenta é professor universitário e procurador-geral da Justiça
do Trabalho.

Missa, dever católico

Dom Eugênio de Araújo Sales

rebelião cultural iniciada em Nanterre, perto de Paris, e
que se espalhou por todo o mundo, pode ser resumida na

seguinte frase: "É proibido proibir". Esse terremoto que abalou
os alicerces da ordem social e política atingiu também a
religiosa. Assim, ainda hoje sentimos seus efeitos prejudiciais.
O vocábulo obediência parece ter conotação negativa. Falar em
preceito soa mal a alguns ouvidos. Contudo, se fosse verdadeira
semelhante atitude, a Lei de Deus deveria ser abolida e isto
seria, sem dúvida, a destruição da sociedade.

Durante e após o Concilio, sobretudo na década de
setenta, persistindo ainda embora com menor intensidade,
surgiram na Igreja doutrinas errôneas.

O Santo Padre João Paulo II, na Carta ao Cardeal Joseph
Ratzinger, com data de 8 de abril deste ano, se refere
explicitamente a "correntes progressistas e correntes conserva-
doras", ambas contrárias à Igreja de Jesus.

Um mandamento fortemente afetado por essa turbulência
foi: "assistir missa inteira, nos domingos e festas de guarda".

Em muitos lugares, houve sensível diminuição no cumpri-
mento desse preceito. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o
recenseamento sobre a assistência à missa, em novembro de
1986, revelou essa enfermidade espiritual. Mesmo descontados
os não-católicos, os doentes, os que viajam para fora da cidade
nos fins de semana, as crianças antes do uso da razão, a
freqüência é insatisfatória. Pelo fato de continuarem cheios os
templos, eles escondem uma dolorosa realidade: inúmeros não
cumprem esse compromisso de sua Fé.

Entre os erros difundidos ultimamente e que contribuíram
para situação tão lamentável, contava-se a supressão desse
dever religioso ou não ser pecado grave a sua omissão. A
obrigatoriedade para as crianças era posta em dúvida ou
condicionada ao desejo de cada uma. Há uma falsa educação,
que suprime tudo quanto contraria a fim de evitar traumas. Ela
se torna caldo de cultura onde germinam todos os instintos, em
particular, os que deformam a imagem de Deus. Deve ser
moldada, por pais e educadores, na infância e juventude. Caso
contrário prestarão severas contas ao Senhor por terem coloca-
do o espírito do mundo ou meras teorias humanas acima de
claras e precisas determinações do Senhor. A pena por seme-
lhantes faltas não raro ocorre ainda nesta vida, com os
sofrimentos causados pela prole assim educada.

O Código de Direito Canônico (cânones 1.246 a 1.249),
além de incluir a obrigatoriedade da missa dominical e em dias
santificados (a partir da véspera, à tarde), acrescenta insistente
recomendação que, na falta do ministro sagrado para a Celebra-
ção Eucarística, se realizem atos religiosos, quer pessoalmente,
quer em comunidade. Desta sorte, onde a observância do
preceito for impossível ou muito penoso em virtude da distân-
cia, doença ou legítimo motivo, o Dia do Senhor será comemo-
rado.

Nesse sentido, acaba de ser publicado sobre o assunto, um
documento da Santa Sé, preparado pela Congregação para o
Culto Divino. Trata-se do "Diretório para a Celebração Domi-
nical na ausência do Presbítero", que traz a data de 21 de maio
último. O Santo Padre o aprovou e determinou sua publicação,
a 30 de junho passado.

O objetivo não é substituir o Santo Sacrifício, mas orientar
e regular o cumprimento do que recomenda o Código de Direito
Canônico para os lugares onde, por falta absoluta de sacerdote,
deixe de ser ele celebrado. O Diretório se divide em três partes:
o sentido do domingo; as condições para a realização da
assembléia sem sacerdote; e, na terceira, descreve-se o rito a ser
executado. O texto põe todo o cuidado em evitar qualquer
semelhança que leve os fiéis a identificarem este recurso com a
própria Celebração Eucarística.

Permanece o dever de a comunidade se reunir, fisicamente
presente, no Dia do Senhor. Portanto, não se cumpre o preceito
com a Missa transmitida pela televisão ou pelo rádio, embora
utilíssimas, de modo particular para os doentes e os residentes
ein lugares isolados, ou como um meio de maior união com
Deus, de escutar a Palavra do Senhor.

Com o arrefecimento da vida religiosa e os costumes
atuais, com os fins de semana em lugares distantes de igrejas,
muitos deixam infelizmente de celebrar o Dia do Senhor. Ele
deve ser valorizado. Caracteriza o católico.

A Missa aos domingos vem das origens do cristianismo.
Nos tempos dos Apóstolos, explicitamente aparece a comunida-
de cristã celebrando a Eucaristia no início da semana. O Atos
dos Apóstolos (capítulo 20, versículos 7 a 12), assim começa a
descrição da assembléia dos cristãos em Trôade: "No primeiro
dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão". E
São Paulo, em outra oportunidade, se refere à coleta: "No
primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de lado o que
conseguiu poupar" (ICor 16,2).

No Dídaque, também chamado "Doutrina dos 12 Aposto-
los aos gentios", escrito em fins do século I. no capítulo 14
constatamos a praxe existente: "Reuni-vos no Dia do Senhor
para a fração do pão".

Santo Inácio de Antioquia, na Carta aos Magnésios, fala
da substituição do sábado dos judeus pelo domingo dos cristãos:"Assim, os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à
novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas
vivendo segundo o Dia do Senhor".

Em 111, o Governador da Bitínia, Plínio, o Jovem,
escrevia ao Imperador Trajano: "Os cristãos estão habituados a
se reunir em dia determinado (domingo) antes do nascer do sol
e entoar um cântico a Cristo, que eles têm como Deus".

O testemunho de São Justino, no século II, é claro: "No
dia do Sol (domingo), como é chamado, todos os que labutam
na cidade ou no campo, se reúnem".

No século III, os Pastores advertem os fiéis: "Não vos
separeis da Igreja, pois sendo membros de Cristo pelo fato de
participardes da reunião (...) não desprezeis o que vós mesmos
sois, nem afasteis o Salvador de seus membros, nem dividais o
seu corpo" ("Didascalia Apostolorum").

No que tange ao cumprimento do preceito da Missa
dominical e dias santificados, comparando com os primórdiosda Igreja, há motivos de grave recriminação à consciência de
muitos católicos de hoje. São inúmeros os que desobedecem a
Cristo e, portanto, necessitam de conversão.

Observemos o mandamento: "assistir Missa inteira nos
domingos e dias santificados". As bênçãos de Deus são a
resposta divina aos seus filhos que o procuram, de modo
particular, no Dia que lhe é consagrado: o Domingo.

Maluf 
pode 

suceder Jânio

Ricardo Noblat

candidatura do ex-deputado
Paulo Maluf à sucessão do

prefeito Jânio Quadros tem o dom
de' embaralhar o quadro político
paulista, que parecia conformado à
polarização entre o engenheiro João
Leiva, do PMDB, e o ex-
governador Franco Montoro, do
PSDB. Maluf, reconhecidamente, é
um candidato duro na queda, obsti-
nado, com recursos para financiar as despesas de campanha
e com disposição para ousar.

Sua reserva no mercado de votos é respeitável. Na
disputa pela vaga que se abriria com a saída de Montoro do
Palácio dos Bandeirantes, o ex-deputado foi o segundo
candidato mais votado na capital paulista. Ali, perdeu para o
empresário Antônio Ermírio de Moraes, que não soube ou

3ue 
não quis ganhar o governo do estado. Mas Maluf

errotou na capital o atual governador Orestes Quércia.
O caminho que pode levar João Leiva à prefeitura

vinha sendo aplainado por Quércia com muita astúcia e
competência. O PT abriu espaço para a passagem de Leiva
quando escolheu como candidata a vereadora Luíza Erundi-
na ao invés do deputado Plínio de Arruda Sampaio. O PFL
colaborou com Leiva quando se rendeu aos favores de
Quércia e negou a legenda para a candidatura do empresário
Sílvio Santos.

A indicação de Marco Antonio Mastrobuono foi a
contribuição graciosa dada pelo PTB à eleição do nome
patrocinado pelo governador. O prefeito Jânio Quadros não
apoiará seu ex-genro. O PTB empurrou Jânio para a
companhia de Leiva. Até que... até que Maluf se lançou
para confundir as chances dos candidatos já postos e para
dar a Jânio outra opção. Quércia, decididamente, não
contava com essa.

Quando Jânio foi candidato a prefeito, Maluf e o PDS
se recusaram a lançar candidato próprio para não atrapalhar
as perspectivas de eleição do ex-presidente. O comporta-
mento de Maluf foi impecável: não se empenhou, aberta-
mente, por Jânio para não prejudicar a candidatura dele
com a má fama adquirida ao concorrer com Tancredo Neves
à sucessão do presidente João Figueiredo. Com discrição,
contudo, ajudou Jânio a se eleger.

Sua candidatura, agora, poderá produzir, de pronto, o
efeito de evitar que Jânio se incline por Leiva, como deseja
Quércia — e, quem sabe? — de atrair, mais tarde, o apoio

precioso do prefeito. Também com discrição, Jânio preferiu,
em 1986, favorecer Maluf a injetar gás nas pretensões de
Antônio Ermírio. A eleição de Leiva fortalecerá a candida-
tura de Quércia a presidente da República.

Jânio sonha com seu retorno ao Palácio do Planalto.
Não desejará ter Quércia como candidato. Maluf diz que
ainda é muito moço e que poderá esperar a sucessão
presidencial de 1994. Não se intrometerá, portanto, no
caminho de Jânio. O tradicional eleitorado ao PMDB na
capital deve estar um tanto confuso com a divisão formaliza-
da do palanque do partido por ação dos tucanos do PSDB.

Estava acostumado a ver todos juntos há muitos anos
— Quércia, Severo Gomes, Ulysses, Mário Covas, Fernan-
do Henrique Cardoso, Franco Montoro. Irá vê-los separa-
dos — os dois grupos reivindicando a propriedade sobre as
mais caras e irrecusáveis marcas de luta e de valentia do
PMDB contra o revogado estado autoritário instalado no
país em 1964. A desorientação do eleitor será inevitável, é
mais do que previsível.

Insinua-se Maluf por aí, com a invejável condição de

3uem 
lidera, até agora, todas as pesquisas de opinião. O ex-

eputado vai tentar estabelecer o confronto com Montoro,
imprensando e esquecendo Leiva. Não deve ser subestima-
do. Pelo contrário, exibirá, como trunfo, o atestado de
probidade que lhe forneceu o próprio Montoro quando
promoveu uma devassa em sua administração e nada encon-
trou que a desabonasse.

De resto, a performance da Nova República em
matéria de costumes políticos e administrativos não autoriza
mais nenhum dos seus notáveis responsáveis a jogar pedras
no ex-deputado.

Meditação — O presidente José Sarney aproveita-
rá o final da semana para meditar sobre a escolha dos futuros
ministros da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e
Reforma Agrária — além do governador do Distrito Fede-
ral. Para a Indústria e Comércio, a solução mais cômoda e
mais óbvia que Sarney teria à mão seria a de Luiz André
Rico Vicente, secretário-geral do ministério e, atualmente,
ministro interino.

Luiz André, na prática, já responde pelo ministério há
muitos meses, desde que se agravou o estado de saúde do
ministro José Hugo. É mineiro, o que contentaria o governa-
dor Newton Cardoso. É competente e está afinado com os
ministros da Fazenda e do Planejamento. Sua indicação
poderia, também, soar como uma homenagem póstuma a
quem o quis como secretário-geral. Evitaria a disputa pelo
lugar.

Como o presidente costuma errar mais do que acertar,
é capaz de nomear outro.

O cego de Alepo

Nirlando Beirão

incêndio, ao que dizem criminoso, da biblioteca do
mosteiro de Cluny, nos estertores do século XIII, teve a

consideração de poupar um volume inteiro e meia dúzia de
páginas chamuscadas dos dois ou três encorpados alfarrábios da
Gesta Dei Per Francos, do aventureiro travestido em peregrino
Guibert de Nogent. Estes Feitos de Deus (pela mão) dos
franceses, em sua enfumaçada parcialidade, parecem dispor,
porém, no julgamento de medievalistas contemporâneos, de um
repertório de minúcias descritivas acerca da primeira cruzada
bem mais digno de crédito do que relatos também ditos
testemunhais de um Guy de Bourgogne ou de um Albert D'Aix
— ainda que se possa atribuir a este último superior valor
literário.

Uma das páginas do manuscrito que o fogo cortou
malevolamente interessa-se em introduzir, com promessas de
uma narrativa pormenorizada, um ancião cuja culta ciência e
consistente erudição apresentaram-se, por assim dizer, à van-
guarda dos exércitos cristãos de Godefroi de Bouillon, antes
mesmo que se cruzassem, em combate, a cruz e a cimitarra. A
reputação do sábio de Alepo, oráculo infalível, galopou à frente
do tropel de combatentes, de tal forma que, a se crer no relato
de Nogent, o inquebrantável Godefroi, num intervalo melancó-
lico do cerco de Antioquia (1097), despachou atrás da lenda
viva o anônimo de Caen, incansável andarilho versado no
idioma local e invariavelmente trajado à moda dos abássidas.

O anônimo de Caen deve ter se desincumbido da tarefa,
pois sobreviveu para escrever uma posterior biografia de
Tancredo, conquistador de Jerusalém. Do relato de Alepo não
resta porém nenhuma notícia, assim como não sobrou vestígio
da referência supostamente entusiasmada dedicada ao ancião
por Benedito, monge de Santo André em Soracte — cuja
crônica, contemporânea da tomada da Cidade Santa, desconhe-
cemos.

Contentemo-nos, então, com o esboço de figura, alinhava-
do no fogo lento dos séculos e condenado, talvez, às trapaças
naturais da fábula. Suponhamos que existiu, de fato, o venerá-
vel ancião de Alepo, com sua cabeça pontiaguda, seus ralos
cabelos e suas pestanas descaídas sobre os olhos claros que
raramente se moviam, mesmo porque, de uns anos para cá,
qualquer movimento lhe seria inútil. Cego de susto, após o
ataque de uma matilha raivosa, o oráculo de Alepo já tinha
visto, porém, em vida, muito além do çue outros viram, e
mergulhado, agora, nas suas trevas, acocoiou-se ao pé de uma
reentrância rochosa, estendeu caprichosamente um tapete seld-
júcida e entregou-se à meditação, apenas entrecortada por
fraseados complexos e passageiras crises de nervos.

Como não dizia coisa com coisa, adquiriu automaticamen-
te a fama de douto, o suficiente, naqueles tempos de guerras e

incertezas, para lhe granjear um concorrido auditório de
consulentes e funcionários públicos. O próprio Malik de Alepo,
o bigodudo Yenras, ao perceber que seus súditos sarracenos
davam ao cego a atenção e a fé que lhe sonegavam, pessoalmen-
te dirigiu-se, certa manhã brumosa, ao abrigo do ermitão,
entabuTando com ele uma conversação que parecia não ter fim e
cujo conteúdo, infelizmente, o vento esparramou sobre o
silêncio do deserto. Ressalte-se, somente, que novos encontros
se deram, a partir daí, do peludo dignitáno sarraceno com o
velho anacoreta, o qual passou a se esmerar ainda mais, aos
ouvidos ansiosos da clientela, nos paradoxos, nos enunciados
incompreensíveis e nos elogios às autoridades constituídas.
Pouco efeito surtiam, contudo, esses apelos, já que os consulen-
tes atribuíam interesses opostos ao velho e a Malik, sendo que
este último se incomodava visivelmente com a sombra que o
oráculo fazia a seu poder ilimitado.

A notícia da aproximação iminente dos cristãos, que
tinham o hábito de passar pelo fio da espada a todos os que se
opunham a seu magnânimo Deus, pôs em fuga. em Alepo, os
mais bravos guerreiros e os mais espertos funcionários, desesta-
bilizou o poder do Malik e dizimou a colheita. Configurava-se,
assim, uma situação de ingovernabilidade extrema, os inimigos
a caminho, os exércitos em fuga, os esbirros acovardados, o
povo inseguro. Até que alguém se lembrou de recorrer à reserva

• moral. Sugere a tradição oral que a proposta foi imediatamente
aclamada. A superior instrução do velho, e seu exemplo de
resistência, derramariam luz sobre os negócios do Estado e
reorganizariam a vida civil. Convocado ao exercício do poder, o
ancião, que já o exercia, paralelamente, com notável desfrute,
haveria ae aceitar.

O ancião sorriu. Pela primeira vez, houve quem o visse
sorrir, e, a bem da verdade, não era agradável o espetáculo de
seu sorriso. Entregou-se, a seguir, a um discurso de belas
palavras e nenhuma sinceridade, em que convidava a coletivida-
de a permanecer onde estava.

A narrativa se obscurece aí adiante, e não convém dar
crédito ao remendo vingativo, aposto dois séculos mais tarde,
ao triste episódio, pelos restauradores mamelucos de Aiznadin.
Segundo essa versão contraditada, o cego de Alepo, ao pressen-
tir a derrocada, foi o primeiro a se escafeder, vergonhosamente.
Os estudiosos de hoje apuram com maior apreço, aí sim, a
autenticidade da narrativa de um certo Kilidj Aislan Al-Rachid,
sobrinho de um afamado califa de Bagdá, que, na virada do
século, encontrou, vagando pelo deserto, um cego peregrino
procedente de AÍepo e a caminho de Meca, onde, dizia,
purgaria seus enormes pecados. Al-Rachid atribui a ele o nome
estrangeirado de Searamiug.

Moral da história: O pior cego é aquele a quem as pessoas
atribuem o dom da visão.

Nirlando Beirão ó redator-chefe da revista lstoÉ'Senhor
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Agentes federals fecharam o acesso ao aeroporto para revista por duas horas

Todas as pessoas, malas e embrulhos foram revistados

 Sizenando

Guarulhos (SP) — Pedro Monagatti

Tuma: a suplrvisdo pessoal em Cumbica

Folos de Olavo Rulino

Agentes federais fecharam o acesso ao aeroporto para revista por duas horas

« '

Todas as pessoas malas e embrulhos foram revistados

Tuma: a supervisão pessoal em Cumbica

LÚCIO MARTINS

FERREIRA

tLaura, 

Lidiana e Lilian comunicam o
falecimento de seu IRMÃO e convi-
dam para o Sepultamento hoje às
11 hs. na Capela 5 do Cemitério São

João Batista.

EDGAR JAMES MACLAREN

ITIS T00 HARD TO LIVE WITHOUT YOU.
Sua^ família sente por demais a sua
ausência, plagiando Fernando Pessoa,
realmente, "Viver 

e conviver com você
valeu a pena porque sua alma não era
pequena. 

"Onde 
quer que você esteja,

se estiver, descanse em paz.
Quanta saudade!

CHISIEL (CARLOS) GROISMAN
jl Isac e Tania Groisman, Clarinha e

¦ J\j Samuel Roizman, Andreya, Flávia,
Y Y Duda, Renato, Viviane e Romulo
*W' cumprem o doloroso dever de parti-? ^ cipar o falecimento de seu querido
pai, sôgro e avô. O féretro sairá da Rua Barão
de Iguatemí, n° 306, às 10h, do dia 07/08/88
domingo para o Cemitério de Vila Rosaly.

FRANCISCO UNO DA ROCHA
(FALECIMENTO)

JL Seus filhos Fernando Antonio, Gloria Maria
T e Antonio Carlos, netos e demais familiares

| cumprem o doloroso dever de comunicar o
seu falecimento e convidam para o seu

sepultamento HOJE, às 11:00 horas, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n° 2 para o
Cemitério São João Batista.

TOBA MINC

(DORA)
SUA FILHA, FANNY
BAUMFELD E FAMÍLIA-
RES, COMUNICAM SEU
FALECIMENTO, OCORRI-

DO EM 4/08/88.

Tudo 
pelo sexual

Motel de Natal muda

O slogan 
" 

e põe pimenta
no social de Sarney

Obituario

Rio de Janeiro
Alberto Soares de Souza, 81, dc Antônia Soares de Araújo, 68,
insuficiência respiratória agu- de acidente vascular cerebral,
da, na Casa Genátrica Solar da na Clínica Serviços Médicos
Tijuca. Fluminense, era casado Leopoldinense. Paraibana, era
com Lygia da Silva Soares de solteira e tinha um filho.
Souza e tinha dois filhos. Era Delfonso Baier da Silva, 77, de
engenheiro civil e morava em choque cardiogênico, no Hos-
Botafogo. pitai Municipal Salgado Filho.
Lair Bezerra, 75, de infarto Pernambucano, era casado
agudo do miocárdio, no Hospi- com Maria Virgínia da Concei-
tal da Beneficência Portugue- ção e tinha sete filhos. Era
sa, na Glória. Amazonense, lavrador e morava em Jacaré,
era solteira e aposentada. Mo- Armando Grijó Filho, 32, de
rava na Tijuca. insuficiência cárdio-
Filomena Capano Beneardino, respiratória, no Hospital da
91, de choque séptico, no Hos- Santa Casa da Misericórdia, no
pitai Pan Americano, na Tiju- Castelo. Fluminense, era casa-
ca. Italiana, era viúva de Fran- do, ascensorista e morava em
cesco Beneardino e tinha dois Magalhães Bastos,
filhos. Morava no Rocha. Ary Fernandes de Souza Che-
Milton Gonçalves Rodrigues, rem, 69, de choque cardiogêni-
66, de infarto agudo do mio- co. Fluminense, era casado
cárdio. Fluminense, era casado com Amarady Diniz Cherem.
com Ruth Flores Rodrigues Era aposentado e mofava em
tinha dois filhos. Era aposen- Vila Isabel,
tado. Angela Miehel, 71, de insufi-
José de Oliveira, 75, de infarto ciência respiratória, no Hospi-
do miocárdio. Natural do Rio tal Municipal Souza Aguiar,
de Janeiro, era casado e tinha Fluminense, era viúva de Se-
três filhos. Era aposentado bastião Stephano. Era aposen-
morava no Engenho Novo. tada e morava na Tijuca.

Famílias de três jovens

mortos por PM no Sul

terão direito a pensão
PORTO ALEGRE — O Juiz da 4a Vara dos Feitos da

Fazenda Pública, Paulo Hanke, condenou o estado do Rio
Grande do Sul a pagar uma pensão mensal de 50 vezes o maior
piso salarial vigente no país a cada uma das famílias de três jovensmortos a tiros pela Brigada Militar de Passo Fundo em fevereiro
de 1979. O primeiro, Clodoaldo Teixeira, de 17 anos, foi morto
em frente à casa dos pais, porque não parou a moto que dirigia no
Centro da cidade, depois da advertência dos policiais.

O fato, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 1979, revoltou toda
a cidade "de Passo Fundo, levando mais de 3 mil pessoas ao
enterro de Clodoaldo, que seguiram depois em passeata peloCentro da Cidade. Uma barreira da Brigada Militar tentou
impedir a passeata, que se dirigiu então ao prédio da 3a
Companhia da BM. Ali, diante da revolta e gritos de protesto da
multidão, os sentinelas abriram fogo contra a população, matan-
do a tiros mais dois jovens, Adão Faustino, 19 anos c Joceli
Macedo, de 17. Com megafones, oficiais da PM acalmaram os
manifestantes e prometeram punição aos soldados.

A instauração de 1PM (Inquérito Policial Militar) resultou
na expulsão dos soldados e no afastamento do comandante da
Brigada Militar de Passo Fundo, major PM Carpes, transferido
para outra cidade.

Caçador — No único estado onde a caça é legalizada e há
períodos para sua prática, um caçador gaúcho, Belvir Turatti, foi
a primeira pessoa presa por caça ilegal sem direito à fiança. O
caçador ficou detido pela Polícia Federal em Canoas e está
sujeito, em caso de condenação, à pena de reclusão de até cinco
anos de cadeia. Ele caçou ilegalmente, fora do prazo permitido,100 perdizes e pombas-de-bando.

ALFREDO VIEIRA ÂNGELO
06-08-85 (ALFREDINHO) 06-08-88

Meu filho, 3 anos de saudade. Procurei a
verdade encontrei seu amor. Busquei a pazencontrei você. Sônia

TABAJARA MARTINS
(1 ANO DE SAUDADE)

Sua família convida para a Missa que será celebrada peloseu querido TABA, 2° feira, dia 8 às 13:30hs. Na Igreja
N.Sf* do Parto — Rua Rodrigo Silva, 7-C (Centro)

DR. ANTONIO RODRIGUES DE MELLO
(MISSA DE 30° DIA)

tSua 

espôsa Rosália e sua filha Nena convidam
para a missa de 30° dia, que será realizada hoie,dia 06/08/88, às 11:30 hs, no Mosteiro de SãoBento, à Rua Don Gerardo. n° 68, para que juntosunamos nossos corações nesse 1o mês desaudades do nosso querido MELLINHO.

JOÃO DE ALBUQUERQUE

MOSSURUNGA FILHO
(JOÃOZINHO)

Seus amigos convidam para a missa de 1 ano,
que será celebrada no dia 8 de agosto, 2"-feira,
às 10hs, na Capela da Casa Catharina Laboure
(Santuário da Medalha Milagrosa), à Rua Dr.
Satamini, 333 (Hospital São Vicente de Paulo.).

Polícia prende libanês

no Paraná que tentava

viajar com US$ 314 mil

CURITIBA — Está preso na Polícia Federal, em
Curitiba, o comerciante libanês, radicado na cidade. Ali
Ahmad Hamdar, que tentava embarcar para o Líbano com
US$ 5 mil em notas (cerca de Cz$ 1,2 milhâ.o no câmbio
oficial) e um cheque nominal de US$ 309.993 (cerca de
Cz$ 78 milhões) do Republic National Bank of New York,
agência de Beirute. A prisão aconteceu anteontem, às 17h,
no Aeroporto Afonso Pena, um dia antes de ser iniciada a
operação internacional do DPF contra contrabando e
tráfico de drogas. Ali embarcaria para o Rio de Janeiro,
onde tomaria outro avião para Beirute.

Segundo a Polícia Federal, o libanês comprou os
dólares com um cambista paraguaio, que se encarregou de
levar a quantia do cheque até Beirute, depositando-a no
banco. Ali Ahmad foi enquadrado no Artigo 22 da Lei
7492/86. por evasão de divisas, e está sujeito a pena de dois
a seis anos de reclusão.

Coronel diz que tenente

de Vitória foi punido

por 
'exportar' 

menores
VITÓRIA — O comandante da Polícia Militar do Espírito

Santo, coronel Eldio Celante, confirmou que 11 menores foram
presos nesta cidade c exportados por PMs para o Rio de Janeiro,
no dia 20 de maio. A corporação soube do fato em junho e abriu
inquérito, comprovando o envolvimento dos policiais. Mas nada
foi divulgado, segundo o coronel, para "resguardar o nome da
corporação". De acordo com Eldio Celante, apenas o tenente
João Antônio Francisco da Cosia foi punido com 10 dias de
prisão. Extra-oficialmente, entretanto, apurou-se que os tenentes
Marangoni e Manoel Pinheiro Filho também foram punidos; três
soldados foram expulsos da PM e dois transferidos para o interior
do estado.

Anália Ferreira de Oliveira, mãe de um dos dois menores
ainda não localizados, fez ontem um apelo às autoridades:"Quero meu filho de volta. A polícia não tem o direito de fazer o
que fez . Outro filho de Anália, também exportado na mesma
ocasião, já voltou à cidade e confirmou o transporte para o Rio,
mas não soube dizer onde foram deixados. D.F.O. disse apenas
que foram soltos cm locais distantes separadamente e que não viu
mais seu irmão G.F.O., de 16 anos. Além dele, ainda está
desaparecido outro menor, conhecido como Baiano.

A doméstica Maria da Penha dos Santos, mãe de A.G.B., de
17 anos, também levado para o Rio de Janeiro e já encontrado,
disse que mantém o filho dentro de casa e nem permite que vá às
aulas na Escola Aberta, no Centro de Vitória, com medo de
represálias. A.G.B. disse à mãe que quem comandava a operação
era um certo capitão Costa.

NATAL 
— "Tudo pelo sexual". Este é o novo

slogan" escolhido pelo proprietário do Motel Tahiti,
Alcyony Dowsley, para substituir o antigo que já usa liá II
anos: "O paraíso é aqui". Inspirado no slogan do governo
José Sarney, "Tudo pelo social", Dowsley promete enchei
as ruas de Natal a partir da próxima semana utilizando
painéis e faixas de pano muito conhecidas da população.Pernambucano de nascimento e "natalense de cora-
ção, Alcyony trocou a profissão de vendedor dc confecções
pela de proprietário de motel, uma atividade, na época,
discriminada pelos mais conservadores. Foi utilizando
eventos, shows e campanhas que conseguiu, através das
suas frases criativas, pôr o nome do seu estabelecimento em
evidência.

No ano passado, durante um congresso que reuniu na
cidade cerca de 2 mil fiscais de renda de todo o pais,resolveu brincar com os visitantes à sua maneira e estendeu
suas faixas com a frase: "Nem Ali-Babá conseguiu reunir
tantos. "Ao ser convocado para colaborar numa campanha
contra o fumo, espalhou pela cidade: "Seja homem. Deixe
de fumar. Esse tabaco mata".

Por ocasião do congresso da AbavfAssociaçáo Brasi-
leira de Agências de Viagem), realizado no .mo passadonesta capital, adquiriu 10 mil preservativos de borracha e
distribuiu entre os participantes em envelopes onde estava
impresso: "Vista a camisinha de Natal".

Brincalhão, mas avesso a entrevistas, Alcyony diz ter
consciência de que o novo slogan vai provocar muita
polêmica na cidade. Não é a primeira vez que isso acontece.
Diante da situação econômica vivida às vésperas do Plano
Cruzado, ousou elogiar o ex-ministro Delfim Neto com a
faixa: "Ai, que saudades do Delfim".

DPF 
passa pente fino 

mas não

acha nada em aeroporto do Rio

Técnicos não aprovam

teleférico e mirante em

estância hidromineral
BELO HORIZONTE — Os técnicos do Copam (Conselhode Política Ambiental) encontraram duas irregularidades nas

obras de construção de um teleférico e de um restaurante com
mirante no Morro de Caxambu, cujo sopé abriga as nascentes de
água mineral da estância hidromineral de Caxambu, localizada no
sul de Minas. As obras foram autorizadas pela prefeitura, sócia no
empreendimento e as irregularidades são o desmatamento de uma
área de 300 metros quadrados no morro, sem autorização do 1EF
(Instituto Estadual de Florestas) e a ausência de licença do
Copam.

A informação é do técnico Geraldo Cândido Filho, funcio-
nário designado para fiscalizar as obras. O superintendente do
Copam, Ronaldo Rezende Malard, disse que determinou a
fiscalização depois de receber denúncia formal de que as obras
estariam descaracterizando o morro, por parte do secretário
municipal do Meio Ambiente desta capital, Hiram Firmino,
nascido em Caxambu.

O prefeito de Caxambu, Isaac Rozental. do PMDB, afirmou
que a prefeitura não teve intenção de burlar a lei e que o objetivo
do teleférico (com investimentos de Cz$ 100 milhões, segundo o
prefeito) é de incentivo ao turismo. "Seria uma atração a mais na
cidade", disse, anunciando a inauguração do complexozinho paraa segunda quinzena de setembro."Precipitação" — Rozental informou que a prefeituraestá construindo o teleférico, e o empresário Carmine Acro
conseguiu concessão para construir sozinho o mirante. O prefeitoacusou o Copam de estar se "precipitando" com a fiscalização, aoinvés de "procurar orientar as obras". O técnico Geraldo
Cândido Filho disse que será proposta ao superintendente do
Copam uma reunião com a participação do denunciante, da
prefeitura e do Codema (Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) de Caxambu para discutir alterações na obra. Acusou
a Codema de omissão, por não ter informado à prefeitura as
providências necessárias.

O presidente do Codema de Caxambu. vereador Caio
Martins Almeida, que já foi prefeito da cidade, revelou que o
conselho não foi consultado antes da obra. mas que. "se fosse
consultado, teria concordado com ela". Afirmou que o Morro de
Caxambu estava "desativado e está passando por um sofrimento
necessário". "E uma plástica", disse. Para ele, a agressão ao
Morro de Caxambu "tem retorno e pode ser compensada".

Caio Almeida afirmou que as nascentes de água mineral não
serão atingidas pelas obras, porque são profundas e estão em
rochas. "O que poderia ser discutido é a profundidade das bases
das torres do teleférico, principalmente as que foram colocadas
dentro do lago no Parque das Águas", alegou.

Apesar de quase triplicar o efeti-
vo de agentes no Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro, a Polícia
Federal só conseguiu apreender um
computador usado, na primeira etapa
da Operação Pente Fino, que preten-
de apertar o cerco nos portos, aero-
portos, estradas e fronteiras de todo o
país, atrás de drogas, armas e contra-
bando. Oitenta agentes aproveitaram
o pique do movimento — entre
6h30min e 9h30min — para revistar
malas, caixas e passageiros, mas nada
encontraram.

O chefe do setor dc alfândega do
aeroporto, delegado Tarcy Guima-
rães, informou que a operação vai
continuar por mais 10 ou 15 dias,
sendo intensificada nos períodos de
movimento mais intenso. "O desem-
barque hoje (ontem) foi normal e nós
não fizemos nenhuma apreensão fora
da rotina", comentou Guimarães, re-
cusando-se a falar sobre a validade da
ação ostensiva dos federais.

A sexta-feira estava amanhecendo, por volta de
6hl5min, quando dezenas de policiais federais, com os coletes
e bonés característicos, chegaram ao setor de embarque
internacional, no segundo andar. O delegado Paulo Astolfo,
titular da delegacia do aeroporto, distribuiu os agentes portodas as áreas de entrada e saída de passageiros. A partir daí,
conforme os vôos iam chegando e partindo, todas as pessoas e
bagagens eram revistadas, inclusive funcionários da Infraero e
das empresas,de aviação.

As 7h, a Polícia Federal montou blitz na saída do viaduto
que leva ao aeroporto, na Ilha do Governador, Zona Norte do
Rio. Durante duas horas, 12 policiais pararam praticamente
todos os carros e caminhões que traziam embrulhos, fazendo
seus passageiros abrirem tudo. O rigor na investigação provo-cou gigantesco engarrafamento em toda a pista no sentido
aeroporto-Centro. Um dos caminhões parados foi o de placa

VK 5023, que trazia a bagagem da seleção brasileira, quevinha da Europa. Durante 40 minutos, o caminhão ficou
parado no acostamento e juntou gente para conferir o que os
craques nacionais traziam da excursão. O chefe da delegação.
Domingos Leal, desembrulhou tudo ao lado de um agente,
mas, dessa vez, não havia videocassetes ou outros instrumen-
tos eletrônicos.

A blitz propiciou, entretanto, a única apreensão do dia.
O capitão-de-mar-e-guerra Antônio Petraglia. 49 anos, acaba-
ra de chegar de Nova Iorque com um microcomputador na
bagagem. Encontrado pelos agentes federais, o aparelho foi
levado de volta ao setor de alfândega do aeroporto, sob
protestos de seu dono. "Isso aqui está parecendo a Costa
Rica", reclamou Petraglia. "Esse computador é meu instru-
mento de trabalho e eu nunca tive problemas para entrar com
ele em qualquer país. Só aqui. Sou brasileiro, mas do jeito queestá vou embora e não volto nunca mais."

Tuma acha que prevenção é que vale
SÃO PAULO — A operação nacional desencadeada

ontem pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) parareprimir o contrabando e, principalmente, o tráfico de drogas
não prejudicou a rotina do Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, o principal ponto de atuação dos
policiais no estado. Até o começo da noite, os agentes do DPF
náo haviam feito nenhuma prisão e também não tinham
apreendido drogas ou mercadorias contrabandeadas. O dire-
tor-geral do DPF, delegado Romeu Tuma, disse, no aeropor-
to, que o objetivo da operação é mais preventivo querepressivo e que o sucesso da ação independe do número de
prisões ou do montante de apreensões.

Segundo o diretor do DPF, essa operação está sendo
realizada simultaneamente em países vizinhos, como Para-
guai. Equador, Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela. A
decisão de realizar uma ação conjunta entre esses países foi
tomada durante a Conferência Inter-Americana de Controle
de Drogas e Estupefacientes, em março, na Guatemala. O
Brasil foi representado pelo chefe da Divisão de Entorpecen-
tes, em Brasília, delegado Paulo Gustavo Magalhães Pinto,
contou Tuma.

Foi planejada uma fiscalização mais rigorosa nos aero-
portos, portos, postos de fronteiras e rodovias, com barreiras
móveis. A ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal
não tem prazo determinado para ser encerrado. No território
paulista, o DPF concentrou seus homens nos aeroportos
internacionais de São Paulo, em Guarulhos — por onde
passam diariamente cerca de 15 mil passageiros — e de
Viracopos, em Campinas, a 100 quilômetros da capital, e no
município de Icém, na divisa com Minas Gerais, onde foi
montada uma barreira.

Tuma explicou que está sendo dada atenção especial aos
vôos considerados de risco, ou seja, aqueles procedentes dc
países reconhecidamente produtores de cocaína. Essa relação
incui os vôos do Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Ontem à
tarde, no Aeroporto Internacional de São Paulo, desembarca-
ram 160 passageiros vindos de La Paz e Santa Cruz de La
Sierra — principal pólo produtor da droga que entra no país —
. cuja bagagens foram revistadas, mas nada de anormal foi

encontrado. Dessas pessoas, 40 passaram por uma revista
pessoal, quando normalmente só umas 15 seriam revistadas.

"Além de reprimir o tráfico de drogas, a operação tem
por objetivo apreender carros roubados e impedir o tráfico de
armas", explicou Romeu Tuma. Até o começo da noite, ele
não dispunha de um balanço do primeiro dia da operação.
Informou apenas que no Acre um homem foi preso com 60
gramas de cocaína, o que. de acordo com o próprio Tuma, é
rotina naquele estado. Em Santa Catarina foram apreendidos
50 quilos de maconha e no Aeroporto Afonso Pena em
Curitiba, os agentes do DPF apreenderam 320 mil dólares
(cerca de Cz$ 80 milhões) com passageiros suspeitos de
pertencerem à Organização para a Libertação da Palestina
(OLP), que estão sendo interrogados.

Guarulhos (SP) — Pedro Monagatti
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Obituário

Rio de Janeiro
Alberto Soares de Souza, 81, dc
insuficiência respiratória agu-
da, na Casa Geriátrica Solar da
Tijuea. Fluminense, era casado
com Lygia da Silva Soares de
Souza e tinha dois filhos. Era
engenheiro civil e morava em
Botafogo.
Lair Bezerra, 75, de infarto
agudo do miocárdio, no Hospi-
tal da Beneficência Portugue-
sa, na Glória. Amazonense,
era solteira e aposentada. Mo-
rava na Tijuca.
Filomena Capano Bencardino,
91, de choque séptico, no Hos-
pitai Pan Americano, na Tiju-
ca. Italiana, era viúva de Fran-
cesco Bencardino e tinha dois
filhos. Morava no Rocha.

•Milton Gonçalves Rodrigues,
66, de infarto agudo do mio-

-cárdio. Fluminense, era casado
com Ruth Flores Rodrigues e

-tinha dois filhos. Era aposen-
tado.

-José de Oliveira, 75, dé infarto"do miocárdio. Natural do Rio
-de Janeiro, era casado e tinha
três filhos. Era aposentado e

; morava no Engenho Novo.

Antônia Soares de Araújo, 68,
de acidente vascular cerebral,
na Clínica Serviços Médicos
Leopoldinense. Paraibana, era
solteira e tinha um filho.
Delfonso Baier da Silva, 77, de
choque cardiogênico, no Hos-
pitai Municipal Salgado Filho.
Pernambucano, era casado
com Maria Virgínia da Concei-
ção e tinha sete filhos. Era
lavrador e morava em Jacaré.
Armando Grijó Filho, 32, de
insuficiência cárdio-
respiratória, no Hospital da
Santa Casa da Misericórdia, no
Castelo. Fluminense, era casa:
do, ascensorista e morava em
Magalhães Bastos.
Ary Fernandes de Souza Che-
rem, 69, de choque cardiogêni-
co. Fluminense, éra casado
com Amarady Diniz Cherem.
Era aposentado e morava em
Vila Isabel.
Angela Michel, 71, de insufi-
ciência respiratória, no Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar.
Fluminense, era viúva de Se-
bastião Stephano. Era aposen-
tada e morava na Tijuca.

Famílias de três jovens

mortos por PM no Sul

terão direito a pensão
PORTO ALEGRE — O Juiz da 4" Vara dos Feitos da

Fazenda Pública, Paulo Hanke, condenou o estado do Rio
Grande do Sul a pagar uma pensão mensal de 50 vezes o maior
piso salarial vigente no país a cada uma das famílias de três jovens..mortos a tiros pela Brigada Militar de Passo Fundo em fevereiro
de 1979. O primeiro, Clodoaldo Teixeira, de 17 anos, foi morto
em frente à casa dos pais, porque não parou a moto que dirigia no
Centro da cidade, depois da advertência dos policiais.

O fato, ocorrido no dia 5 de fevereiro de 1979, revoltou toda
a cidade de Passo Fundo, levando mais de 3 mil pessoas ao

^-enterro de Clodoaldo, que seguiram depois em passeata pelo
Centro da Cidade. Uma barreira da Brigada Militar tentou
impedir a passeata, que se dirigiu então ao prédio da 3""Companhia da BM. Ali, diante da revolta e gritos de protesto da
multidão, os sentinelas abriram fogo contra a população, matan-"tio a tiros mais dois jovens, Adão Faustino, 19 anos e Joceli
Macedo, de 17. Com megafones, oficiais da PM acalmaram os
manifestantes e prometeram punição aos soldados.

A instauração de IPM (Inquérito Policial Militar) resultou
na expulsão dos soldados e no afastamento do comandante da
Brigada Militar de Passo Fundo, major PM Carpes, transferido
para outra cidade.

Caçador — No único estado onde a caça é legalizada e há
períodos para sua prática, um caçador gaúcho, BelvirTuratti, foi
a primeira pessoa presa por caça ilegal sem direito à fiança. O
caçador ficou detido pela Polícia Federal em Canoas e está
sujeito, em caso de condenação, à pena de reclusão de até cinco
anos de cadeia. Ele caçou ilegalmente, fora do prazo permitido,
100 perdizes e pombas-de-bando.

CHISIEL (CARLOS) GROISMAN
a Isac e Tania Groisman, Clarinha e

A Samuel Roizman, Andreya, Flávia,
V Y Duda, Renato, Viviane e Romulo

J\ cumprem o doloroso dever de parti-
V cipar o falecimento de seu querido

pai, sogro e avô. O féretro sairá da Rua Barão
de Iguatemí, n° 306, às 10h, do dia 07/08/88
domingo para o Cemitério de Vila Rosaly.

LÚCIO MARTINS

FERREIRA

JL Laura, Lidiana e Lilian comunicam o
T falecimento de seu IRMÃO e convi-

I dam para o Sepultamento hoje às
11 hs. na Capela 5 do Cemitério São

João Batista.

JOÃO DE ALBUQUERQUE

MOSSURUNGA FILHO

t

(JOAOZINHO)
Seus amigos convidam para a missa de 1 ano,
que será celebrada no dia 8 de agosto, 2a-feira,
às 10hs, na Capela da Casa Catharina Laboure
(Santuário da Medalha Milagrosa), à Rua Dr.
Satamini, 333 (Hospital São Vicente de Paulo.).

EDGAR JAMES MACLAREN

ITIS T00 HARD TO LIVE WITHOUT YOU.
Sua família sente por demais a sua
ausência, plagiando Fernando Pessoa,
realmente, "Viver e conviver com você
valeu a pena porque sua alma não era
pequena. 

"Onde 
quer que você esteja,

se estiver, descanse em paz.
Quanta saudade!

Agentes federais fecharam o acesso ao aeroporto para revista por duas horas

DPF 
passa pente fino 

mas não

acha nada em aeroporto do Rio

Apesar de quase triplicar o efeti-
vo de agentes no Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro, a Polícia
Federal só conseguiu apreender um
computador usado, na primeira etapa
da Operação Pente Fino, que preten-
de apertar o cerco nos portos, aero-
portos, estradas e fronteiras de todo o
país, atrás de drogas, armas e contra-
bando. Oitenta agentes aproveitaram
o pique do movimento — entre
6li30min e 9h30min — para revistar
malas, caixas e passageiros, mas nada
encontraram.

O chefe do setor de alfândega do
aeroporto, delegado Tarcy Guima-
rães, informou que a operação vai
continuar por mais 10 ou 15 dias,
sendo intensificada nos períodos de
movimento mais intenso. "O desem-
barque hoje (ontem) foi normal e nós
não fizemos nenhuma apreensão fora
da rotina", comentou Guimarães, re-
cusando-sc a falar sobre a validade da
ação ostensiva dos federais.

A sexta-feira estava amanhecendo, por volta de
6hl5min, quando dezenas de policiais federais, com os coletes
e bonés característicos, chegaram ao setor de embarque
internacional, no segundo andar. O delegado Paulo Astolfo,
titular da delegacia do aeroporto, distribuiu os agentes por
todas as áreas de entrada e saída dc passageiros. A partir daí,
conforme os vôos iam chegando e partindo, todas as pessoas e
bagagens eram revistadas, inclusive funcionários da Infraero e
das empresas de aviação.

As 7h, a Polícia Federal montou blitz na saída do viaduto
que leva ao aeroporto, na Ilha do Governador, Zona Norte do
Rio. Durante duas horas, 12 policiais pararam praticamente
todos os carros e caminhões que traziam embrulhos, fazendo
seus passageiros abrirem tudo. O rigor na investigação provo-
cou gigantesco engarrafamento em toda a pista no sentido
aeroporto-Centro. Um dos caminhões parados foi o de placa

Todas as pessoas, malas e embrulhos foram revistados

VK 5023, que trazia a bagagem da seleção brasileira, que
vinha da Europa. Durante 40 minutos, o caminhão ficou
parado no acostamento e juntou gente para conferir o que os
craques nacionais traziam da excursão. O chefe da delegação.
Domingos Leal, desembrulhou tudo ao lado de um agente,
mas, dessa vez, não havia videocassetes ou outros instrumen-
tos eletrônicos.

A bliiz propiciou, entretanto, a única apreensão do dia.
O capitão-de-mar-e-guerra Antônio Petraglia, 49 anos, acaba-
ra de chegar de Nova Iorque com um microcomputador na
bagagem. Encontrado pelos agentes federais, o aparelho foi
levado de volta ao setor de alfândega do aeroporto, sob
protestos de seu dono. "Isso aqui está parecendo a Costa
Rica", reclamou Petraglia. "Esse computador é meu instru-
mento de trabalho e eu nunca tive problemas para entrar com
ele em qualquer país. Só aqui. Sou brasileiro, mas do jeito que
está vou embora e não volto nunca mais."

Tuma acha que prevenção é que vale

SÀO PAULO — A operação nacional desencadeada
ontem pelo Departamento de Polícia Federal (DPF) para
reprimir o contrabando e, principalmente, o tráfico de drogas
não prejudicou a rotina do Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, o principal ponto de atuação dos
policiais no estado. Até o começo da noite, os agentes do DPF
não haviam feito nenhuma prisão e também não tinham
apreendido drogas ou mercadorias contrabandeadas. O dire-
tor-geral do DPF, delegado Romeu Tuma, disse, no aeropor-
to, que o objetivo da operação é mais preventivo que
repressivo e que o sucesso da ação independe do número de
prisões ou do montante de apreensões.

Segundo o diretor do DPF, essa operação está sendo
realizada simultaneamente em países vizinhos, como Para-
guai, Equador, Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela. A
decisão de realizar uma ação conjunta entre esses países foi
tomada durante a Conferência Inter-Americana de Controle
de Drogas e Estupefacientes, cm março, na Guatemala. O
Brasil foi representado pelo chefe da Divisão de Entorpecen-
tes, em Brasília, delegado Paulo Gustavo Magalhães Pinto,
contou Tuma.

Foi planejada uma fiscalização mais rigorosa nos aero-
portos, portos, postos de fronteiras e rodovias, com barreiras
móveis. A ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal
não tem prazo determinado para ser encerrado. No território
paulista, o DPF concentrou seus homens nos aeroportos
internacionais de São Paulo, em Guarulhos — por onde
passam diariamente cerca de 15 mil passageiros — e de
Viracopos, em Campinas, a 100 quilômetros da capital, e no
município dc Icém, na divisa com Minas Gerais, onde foi
montada uma barreira.

Tuma explicou que está sendo dada atenção especial aos
vôos considerados de risco, ou seja, aqueles procedentes de
países reconhecidamente produtores de cocaína. Essa relação
incui os vôos do Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia.

"Além de reprimir o tráfico de drogas, a operação tem
por objetivo apreender carros roubados e impedir o tráfico de
armas", explicou Romeu Tuma. Até o começo da noite, ele
não dispunha de um balanço do primeiro dia da operação.
Informou apenas que no Acre um homem foi preso com 60
gramas de cocaína, o que, de acordo com o próprio Tuma, é
rotina naquele estado. Em Santa Catarina foram apreendidos
50 quilos de maconha e no Aeroporto Afonso Pena em
Curitiba, os agentes do DPF apreenderam 320 mil dólares
(cerca de Cz$ 80 milhões) com passageiros suspeitos de
pertencerem à Organização para a Libertação da Palestina
(OLP), que estão sendo interrogados.

Guarulhos (SP) — Pedro Monagatti

Tuma: a supervisão pessoal em Cumbica

t

TABAJARA MARTINS
(1 ANO DE SAUDADE)

Sua família convida para a Missa que será celebrada peloseu querido TABA, 2a feira, dia 8 às 13:30hs. Na Igreja
N.Sr3 do Parto — Rua Rodrigo Silva, 7-C (Centro) t

ALFREDO VIEIRA ÂNGELO
06-08-85 (ALFREDINHO) 06-08-88

Meu filho, 3 anos de saudade. Procurei a
verdade encontrei seu amor. Busquei a paz
encontrei você. Sônia

Coronel diz que tenenter

de Vitória foi punido

por 
'exportar' 

menores

VITÓRIA — O comandante da Polícia Militar do Espírito
Santo, coronel Eldio Celante, confirmou que 11 menores foram
presos nesta cidade e exportados por PMs para o Rio de Janeiro,
no dia 20 de maio. A corporação soube do fato em junho e abriu
inquérito, comprovando o envolvimento dos policiais. Mas nada
foi divulgado, segundo o coronel, para "resguardar o nome da
corporação". De acordo com Eldio Celante. apenas o tenente
João Antônio Francisco da Costa foi punido com 10 dias de
prisão. Extra-oficialmente, entretanto, apurou-se que os tenentes
Marangoni e Manoel Pinheiro Filho também foram punidos; três
soldados foram expulsos da PM c dois transferidos para o interior
do estado.

Anália Ferreira dc Oliveira, mãe de um dos dois menores
ainda não localizados, fez ontem um apelo às autoridades:"Quero meu filho dc volta. A polícia não tem o direito de fazer o
que fez". Outro filho de Anália, também exportado na mesma
ocasião, já voltou à cidade e confirmou o transporte para o Rio,
mas não soube dizer onde foram deixados. D.F.O. disse apenas
que foram soltos em locais distantes separadamente e que não viu
mais seu irmão G.F.O., de 16 anos. Além dele, ainda está
desaparecido outro menpr, conhecido como Baiano.

A doméstica Maria da Penha dos Santos, mãe de A.G.B.. de
17 anos, também levado para o Rio de Janeiro e já encontrado',
disse que mantém o filho dentro de casa e nem permite que vá às
aulas na Escola Aberta, no Centro de Vitória, com medo de
represálias. A.G.B. disse à mãe que quem comandava a operaçãp
era um certo capitão Costa.

'Tudo 

pelo sexual'

Motel de Natal muda

o 
"slogan" 

e põe pimenta
no social de Sarney

ATAL — "Tudo pelo sexual". Este é o novo
A\l slogan" escolhido pelo proprietário do Motel Tahiti,
Alcyony Dowsley, para substituir o antigo que já usa há II
anos: "O paraíso é aqui". Inspirado no slogan do governo
José Sarney, "Tudo pelo social", Dowsley promete encher
as ruas de Natal a partir da próxima semana utilizando
painéis e faixas de pano muito conhecidas da população.

Pernambucano de nascimento e "natalense de cora-
ção, Alcyony trocou a profissão de vendedor de confecções
pela de proprietário de motel, uma atividade, na época,
discriminada pelos mais conservadores. Foi utilizando
eventos, shows e campanhas que conseguiu, através das
suas frases criativas, pôr o nome do seu estabelecimento em
evidência.

No ano passado, durante um congresso que reuniu na
cidade cerca de 2 mil fiscais de renda de todo o país,
resolveu brincar com os visitantes à sua maneira e estendeu
suas faixas com a frase: "Nem Ali-Babá conseguiu reunir
tantos." Ao ser convocado para colaborar numa campanha
contra o fumo, espalhou pela cidade: "Seja homem. Deixe
de fumar. Esse tabaco mata".

Por ocasião do congresso da Abav(Associaçáo Brasi-
leira de Agências de Viagem), realizado no mio passado
nesta capital, adquiriu 10 mil preservativos de borracha e
distribuiu entre os participantes em envelopes onde estava
impresso: "Vista a camisinha de Natal".

Brincalhão, mas avesso a entrevistas, Alcyony diz ter
consciência de que o novo slogan vai provocar muita
polêmica na cidade. Não é a primeira vez que isso acontece.
Diante da situação econômica vivida às vésperas do Plano
Cruzado, ousou elogiar o ex-ministro Delfim Neto com a
faixa: "Ai, que saudades do Delfim".

Sizenando

Polícia prende libanês

no Paraná que tentava

viajar com US$ 314 mil

CURITIBA — Está preso na Polícia Federal, em
Curitiba, o comerciante libanês, radicado na cidade, Ali
Ahmad Hamdar, que tentava embarcar para o Líbano com
USS 5 mil em notas (cerca de Cz$ 1,2 milhão no câmbio
oficial) e um cheque nominal de USS 309.993 (cerca de CzS 7fj>
milhões) do Republic National Bank of New York, agência dç
Beirute. A prisão aconteceu anteontem, às 17h, no Aeroporr
to Afonso Pena, um dia antes de ser iniciada a operação
internacional do DPF contra contrabando e tráfico de drogas*.
Ali embarcaria para o Rio de Janeiro, onde tomaria outró
avião para Beirute. ,

Segundo a Polícia Federal, o libanês comprou os dólares
com um cambista paraguaio, que se encarregou de levar d
quantia do cheque até Beirute, depositando-a no banco. Al|
Ahmad foi enquadrado no Artigo 22 da Lei 7492/86, por
evasão de divisas, e está sujeito a pena de dois a seis anos de
reclusão.

CEL. ALCYR PAES LEONARDO PEREIRA

Solange Paes Leonardo, Pereira, Aluisio Paes Leonardo
I Pereira Sra. e Filhos, José Adolfo e S. de Campos e filha
'1 participam o falecimento de seu querido e inesquecível

esposo, pai, sogro e avô e convidam para o seu sepultamento
no Cemitério São João Baptista a realizar-se hoje às 11:00
saindo o féretro da Capela N° 6 da mesma necrópole."

CEL ALCYR PAES LEONARDO PEREIRA

t 

Fernando Henrique Rodrigues Damasceno, Sra., Filhas,
Genros e Netas participam o falecimento de seu querido
e inesquecível cunhado e tio e convidam para o sepulta-

mento às 11:00 hs de hoje no Cemitério São João Batista,
saindo o féretro da Capela n° 6 da mesma necrópole.

FRANCISCO UNO DA ROCHA
(FALECIMENTO)

JL Seus filhos Fernando Antonio, Gloria Maria
T e Antonio Carlos, netos e demais familiares

I cumprem o doloroso dever de comunicar o
seu falecimento e convidam para o seu

sepultamento HOJE, às 11:00 horas, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n° 2 pára o
Cemitério São João Batista.

Avisos
Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil. 500 De domingo a
6é até 20:00h. aos sábados etonados até 17.00h Tel:
685-4350 — 585-4326 —
585-4356 ou no horário co-mercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

CEL ALCYR PAES LEONARDO PEREIRA

J- MAT-INCÊNDIO S.A ENGENHARIA DE INCÊNDIO seus
I diretores e funcionários cumprem o doloroso dever de
' participar o Falecimento de seu acionista e colaborador

ocorrido ontem e convidam para o sepultamento às 11:00 hs.
de hoje no Cemitério São João Batista saindo o féretro da
Capela n° 6 da mesma necrópole.

DR. ANTONIO RODRIGOES DE MELLO
(MISSA DE 30° DIA)

> Sua espôsa Rosália e sua filha Nena convidam•f* para a missa de 30° dia. que será realizada hoje,
I dia 06/08/88. às 11:30 hs, no Mosteiro de Sâo
I Bento, à Rua Don Gerardo. n° 68. para que juntos

unamos nossos corações nesse 1o mês de
saudades do nosso querido MELLINHO.

TOBA MINC

(DORA)
A SUA FILHA, FANNY

YX BAUMFELD e família-
FIES, COMUNICAM SEU
FALECIMENTO, OCORRI-

DO EM 4/08/88.

D
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informe Eeonômico Governo 
paga 

em setembro URP suspensa

Não 
é só a retaliação dos Estados Uni-

dos às exportações brasileiras que vem
preocupando as autoridades. Agora, o go-
verno brasileiro já está começando a ficar
desesperado com o Canadá, que não de-
monstra a menor pressa em resolver um
sério litígio entre os dois países na área dos
têxteis.

Todos os esforços feitos pelo Itamaraty
no sentido de colocar um ponto final.no
assunto foram completamente inúteis. O
Brasil já recorreu ao Gatt (Acordo Geral de
Comércio e Tarifas), em Genebra, contra a
decisão do Canadá de impor limites de cotas
para três categorias de têxteis: toalhas felpu-
das, lençóis e fronhas. O TSB (Textile
Surveillance Body) recomendou ao governo
canadense que retirasse a contingência so-
bre as toalhas felpudas.

Na semana passada, em Ottawa, duran-
te a última reunião de consultas entre os
dois países, os canadenses deixaram claro
que não pretendem aumentar a cota brasi-
leira para lençóis e fronhas e anunciaram
que voltarão a contingenciar as exportações
brasileiras de toalhas felpudas. Enquanto
isso, os industriais de Santa Catarina estão
em compasso de espera, pois o Canadá —
terceiro maior mercado na área têxtil — não
compra nada do Brasil desde junho.
'Commodities'

O ex-embaixador norte-americano no Brasil
Anthony Motley foi direto ao ponto ao respon-
der a uma pergunta de um empresário gaúcho
sobre o que ele acha de os Estados Unidos
estarem pressionando o Brasil para não exportar
arroz subsidiado, já que os EUA estão subsidian-
do fortemente suas commodities:

"Quando esses camaradas fizerem esse tipo
de pressão vocês têm que mandá-los tomar
banho."

mo enquanto maior li-
derança e credor exter-
no da América Latina."Afinal, o Brasil tam-
bém é membro do Clu-
be de Paris", diz, pro-
pondo colaborar na
negociação da dívida
externa da Bolívia com
o Brasil, no Clube.

Dívida
O ministro da

Economia da Alemã-
nha, Martin Bange-
mann, tem uma suges-
tão para o Brasil: o
país já conseguiu uma
"base sensata" para
negociar sua dívida ex-
terna, enquanto deve-
dor. Deve fazer o mes-

Dilema
Até o próximo dia 15, quando for divulgado

o novo preço do leite, os técnicos do governo
estarão vivendo um grande dilema. Desde outu-
bro de 1987, os preços reais pagos ao produtor
estão entre os mais baixos dos últimos 18 anos.
Isso possibilitou um grande aumento no consumo
do leite, tanto que a oferta girava em torno de 26
milhões de litros diários, até o final de 1987, e
este ano já pulou para os 30 milhões de litros. A
difícil situação é essa: como conciliar preços
justos aos produtores com preços acessíveis à
massa consumidora?

Tiroteio
O IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool)

está perdido no meio do tiroteio entre os usinei-
ros do Norte-Nordeste e do Centro-Sul. Os
produtores de açúcar de São Paulo estão invadin-
do o mercado do Norte/Nordeste, colocando o
produto nas principais praças do Maranhão até
Minas Gerais. No fundo da questão está a maior
eficiência dos usineiros do Centro-Sul, que con-
seguem produzir o mesmo açúcar pela metade do
preço.

1988, contra 4 milhões
e 757 mil toneladas no
ano passado, menos
12%.

Com estes núme-
ros, a Companhia de
Financiamento da Pro-
dução (CFP) prevê
que o mercado interno
terá comportamento
mais regular neste se-
mestre. Até o final do
ano, a CFP espera em-
barcar um total de 8
milhões de toneladas
de farelo, aue é o prin-
cipal item do complexo
soja.

Soja
No primeiro se-

mestre, a soja em grão
apresentou embarques
de 1 milhão e 495 mil
toneladas, contra 2 mi-
lhões e 812 mil tonela-
das no mesmo período
de 1987. Resultado:
47% a menos. Entre
janeiro e junho, as ex-
portações de óleo de
soja ficaram em 262
mil toneladas, contra
596 mil toneladas em
1987, 56% a menos. O
farelo foi o menos atin-
gido: 4 milhões e 203
mil toneladas, no pri-
meiro semestre de

Frustração
Um dos maiores defensores da idéia das

ZPEs (Zonas de Processamento de Exportação),
criadas na semana passada por decreto-lei, con-
fessa-se frustrado com o resultado de quase dois
anos de discussão em torno do tema. É o

residente da Abece (Associação Brasileira das'
mpresas Comerciais Exportadoras), Paulo Pro-

tásio, para quem as ZPEs brasileiras são as mais
restritivas do mundo. Após analisar o decreto,
Protásio constata que, além da liberdade cam-
bial, a única vantagem para as empresas é quenão precisarão mais de guias de importação e
exportação para fechar negócios. Até a SEI
(Secretaria Especial de Informática) continuará
tão presente no território da ZPE quanto no
resto do país.

Otimismo
Desabafo do diretor de um grande shopping

de São Paulo: "Sempre ouvi falar em crise, como
hoje, mas a verdade é que o Brasil pulou de 40a
para 8a economia do mundo, reduziu os índices

¦ de mortalidade infantil, os sistemas de comunica-
ção são os mais modernos, a indústria busca sua
independência, a liberdade de expressão é asse-
gurada, não há desemprego, os salários são
recompostos regularmente e os balanços das
grandes empresas positivos".

Eis um exemplo de inflação de otimismo.

Altair Thury,com sucursais

BRASÍLIA — O Governo vai antecipar
para setembro a devolução de parte das duas
URPs do funcionalismo público que foram
suspensas em abril e maio. O abono será
proporcional à disponibilidade da receita do
Governo, mas até sexta-feira à noite técnicos
dos ministérios da Fazenda e do Planejamento
trabalhavam com a possibilidade de conceder
uma antecipação equivalente a uma URP do
trimestre setembro-outubro-novembro, quedeve ficar em torno de 21%.

A URP suspensa deveria, segundo os
termos do decreto-lei que determinou a sus-
pensão por dois meses, ser paga apenas em
janeiro, na data-base do funcionalismo públi-
co. A área econômica, entretanto, pretende
antecipar o pagamento para minorar a perda
salarial cujo impacto foi maior que o esperado.
Alguns estudos prevêem que, a continuar os
mesmos índices de inflação, essa perda chega-
ria a 61% no final do ano. Ao mesmo tempo
houve uma recuperação das finanças públicas
e o peso dos salários caiu em relação à receita
— em maio eslava em torno de 87% e em
julho foi para algo em torno de 60%. A
antecipação evitará também que em janeiro o
Governo seja obrigado a desembolsar muito
mais dinheiro na folha de pagamento, porque
com a inflação os valores de reposição seriam
muito mais altos.

Não afeta — Segundo fontes da Se-
plan, a antecipação de parte das URP suspen-
sas- (que eqüivaliam ao reajuste de 35%, em
dois meses) não afetará a meta de conter o
déficit público em 4% do PIB (Produto Inter-
no Bruto). A devolução também não exigirá a
colocação adicional de títulos da dívida pú-
blica.

A antecipação será feita através de decre-
to-lei. No caso das empresas estatais, a autori-
zação para antecipar o pagamento de parte das
URPs dependerá do Conselho Interministerial
de Salários das Estatais (Cise).

A negociação dentro do Governo, para a
antecipação, teve a participação dos ministros
do Trabalho, Almir Pazzianotto, e do chefe do
SNI (Serviço Nacional de Informações), gene-
ral Ivan de Souza Mendes. Os argumentos que
pesaram na decisão foram, em primeiro lugar.

o sucesso da política "feijão com arroz", de
administração da economia, que conseguiu
reduzir o déficit público além do esperado, e o
aumento da inflação, que reduziu o valor real
dos salários do funcionalismo.

Motivos — O próprio decreto-lei que
instituiu a suspensão das URPs prevê que a
antecipação poderia ser feita se a relação entre
a receita disponível do Tesouro e a folha de
pagamento caísse abaixo de 75%. Em maio,
sem a suspensão, essa relação seria de 87% e
poderia chegar a 104% até final do ano.

Em junho, segundo dados da Secretaria do
Tesouro, os salários do funcionalismo federal
consumiram 69% da receita disponível. As
receitas federais somaram Cz$ 1,079 trilhão,
de janeiro a junho, e a folha de pagamento,
Cz$ 698 bilhões. Se essa relação se mantiver
estável, a relação entre receita e salários
federais ficará entre 50% e 60% até o final do
ano.

Impostos — Não é ainda o nível
considerado ideal pela área econômica do
Governo, que preferia algo em torno de 40%,
o que ficaria próximo à média histórica. Outro
ingrediente da política econômica joga a favor
da antecipação — a redução de prazo para
recolhimento dos impostos federais, que dará
alguma folga financeira ao Governo.

A área política do Governo também argu-
mentou que a antecipação parcial das URPs,
suspensas "aliviaria as tensões" sociais, evitan-
do o surgimento de greves do funcionalismo,
que deve se agravar em outubro. Além disso,
deixaria claro o sucesso da atual política eco-
nômica, cujos resultados não são visíveis, com
a aceleração da inflação em julho. A política
do "feijão com arroz", argumenta-se no Go-
verno, recorreu a medidas impopulares como
a suspensão das URPs, mas vem dando resul-
tados acima do esperado, na contenção do
déficit público. O déficit acumulado de janeiro
a junho é de 1,06% do PIB, com expressiva
redução em relação à taxa do primeiro semes-
tre de 1987 (1,79%), o que sinaliza um déficit
de 3% do PIB até o final do ano. Já o valor
real dos salários do funcionalismo foi corroído
pela aceleração da inflação, que o Governo
esperava manter nos 20%.

Brasil tem 
problemas 

em

conseguir dinheiro novo

Rosental Calmou Alves
Correspondente
WASHINGTON — O Wall Street Jour-

nal principal jornal financeiro dos Estados
Unidos, anunciou, ontem, na primeira página,
que "o Brasil está encontrando problemas"
para conseguir, até outubro, os US$ 5,2 bi-
lhões do chamado "dinheiro novo", previsto
no acordo de reestruturação da dívida externa,
alcançado recentemente. Uma fonte do comitê
que coordena a renegociação brasileira reco-
nheceu certa lentidão nas adesões, principal-
mente de bancos europeus, mas negou que o
cronograma inicial esteja correndo algum risco
e garantiu que o clima é muito positivo. Só na
semana que vem, no entanto, o comitê poderá
dizer quantos bancos já aderiram, aproveitan-
do uma comissão de 0,365% que o Brasil'
oferecia até ontem, como prêmio, para os
primeiros a tomarem essa decisão.

O artigo do Wall Street Journal afirma que"por causa da escassez (de adesões), alguns
banqueiros já dizem que poderá ser impossível
completar a reestruturação (da dívida brasilei-
ra) até o prazo previamente estabelecido de 31
de outubro, a menos que novos caminhos
sejam encontrados para se alcançar o emprés-
timo" de US$ 5,2 bilhões — o denominado"dinheiro novo" a ser usado para que o Brasil
fique em dia com seus credores. Outro ban-
queiro familiarizado com a negociação brasi-
leira também reconheceu que está havendo
pequenos problemas, principalmente com
bancos europeus, mas achou estranha a maté-
ria do Journal, reafirmando sua previsão oti-
mista e citando como exemplo a própria rola-
gem do empréstimo interino, fechada esta
semana.

Rolagem — De fato, os 115 bancos
que concentram 80% da dívida brasileira com
instituições privadas selaram na quinta-feira a
rolagem do ano passado, quando o Brasil saía
da moratória para uma reconciliação com os
credores.— Nosso telex não pararam um instante
durante todo o dia. Estamos sendo inundados
de adesões—disse ontem à tarde um banquei-
ro do comitê coordenador da dívida brasileira,
referindo-se aos telegramas de adesão ao pa-
cote de renegociação que estavam sendo envi-

ados no último dia em que o Brasil aceitava
premiar o rápido apoio com uma comissão
extra de 0,375%. Isso significa, por exemplo,
que um banco que aderiu ao pacote até ontem
e entrará no bolo com US$ 50 milhões, recebe-
rá de presente do Brasil o "estímulo" de US$
180 mil 750. Se o mesmo banco tiver deixado
para aderir até o final de agosto, ainda ganha o
presentinho de USS 62 mil 500 — três vezes
menos. Se aderir depois, não ganha nada,
além dos juros e da extra de risco, o spread.

Hipótese — O mesmo artigo do Wall
Street Journal sobre as dificuldades para o
Brasil conseguir dos bancos credores os USS
5,2 bilhões em "dinheiro novo" levanta a
hipótese de que agências de bancos brasileiros
no exterior sejam chamadas a também conce-
der empréstimos para ajudar na formação
desse pacote, já que nos últimos meses algu-
mas têm comprado títulos da dívida brasileira,
no mercado secundário, aproveitando-se dos
descontos oferecidos. Fontes brasileiras em
Nova Iorque disseram que isso realmente
poderia vir a acontecer, mas só na hipótese de
faltar muito pouco para fechar o pacote dentro
do prazo.

Quanto aos bancos brasileiros estarem se
aproveitando do deságio para comprar dívida
do Brasil em Nova Iorque, as fontes explica-
ram que, de fato, tem havido este ano "alguns
negócios", mas apenas dentro dos limites dos
chamados acordos três e quatro da velha
(1983) renegociação da dívida brasileira, ou
seja, nos mercados interbancário e de linhas
de crédito para exportação. Os bancos se
comprometeram, naquela ocasião, ,a mante-
rem abertas linhas de créditos de USS 14
bilhões para essas operações, geralmente de
curto ou curtíssimo prazos.

Tanto algumas agências brasileiras quanto
empresas multinacionais têm se beneficiado
ultimamente com negócios nessa área, fatu-
rando um deságio de 20%. Ou seja, cada dólar
da dívida brasileira nao interbancário e no
crédito para exportações está sendo comprado
a 80 centavos por quem aceitar correr o risco
de um dia vir a receber o total. Os bancos
brasileiros e as múltis com interesse no Brasil
topam esse risco, que é muito menor do que o
da dívida brasileira em geral, onde o deságio,
atualmente, chega a 50%.
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Shultz faz a defesa da

propriedade intelectual

BRASÍLIA — O secretário de Estado
americano, George Shultz, defendeu no Ita-
marati a propriedade intelectual afirmando
que o mundo vive o fim da era industrial e
entra no limiar de uma nova era, baseada no
conhecimento e no fluxo de informações. "O
novo jogo se chama tecnologia", disse ele, "e
para incentivar a obtenção de novos conheci-
mentos que gerarão bens a serem comerciali-
zados é importante protegê-los."

Shultz manifestou ao chanceler Abreu So-
dré a intenção do governo Reagan de negociar
uma solução para o contencioso com o Brasil
na área de química fina. A legislação brasileira
não reconhece patentes de produtos farmacêu-
ticos e a indústria farmacêutica americana
reclama que suas fórmulas, obtidas depois de
dispendiosas pesquisas, são copiadas por labo-
ratórios brasileiros.

A reunião no Itamarati durou uma hora e
meia e, segundo o porta-voz Ruy Nogueira,
transcorreu em clima amistoso. Apesar disso,
Sodré exprimiu o desagrado do governo brasi-
leiro por estar apenas suspensa e não cancela-
da a ameaça de retaliação devido à reserva de
mercado na área de informática.

Almoço com Sarney— Durante
almoço oferecido a Shultz, no Palácio da
Alvorada, o presidente José Sarney evitou o
emprego de palavras mais fortes, como san-
ções e retaliações, ao tratar das recentes
divergências na área da indústria farmacêutica
e de química fina. Sarney preferiu encarar a
acusação de pirataria contra o Brasil, feita
pelo governo americano, como um problema
de origem comercial decorrente do crescimen-
to econômico-social do país, segundo o asses-
sor para Assuntos Internacionais da Presidên-
cia, embaixador Seixas Corrêa.

O presidente manifestou preocupação com
os problemas da América Latina, que, segun-

Ministro alemão

promete renovar

ajuda ao país
BRASÍLIA — O ministro da Economia

da Alemanha Ocidental, Martin Bange-
mann, vai recomendar ao seu governo que
renove os seguros aos investimentos diretos
de capital alemão no Brasil e às importações
brasileiras da Alemanha, suspensos desde a
crise da moratória da dívida externa, no ano
passado. Isso, segundo o ministro, favore-
cerá a volta de empréstimos dos bancos
alemães ao Brasil.

Bangemann repetiu o principal "reca-
do" de sua viagem:

— O Brasil deveria ter interesse em
tornar sua economia atrativa ao capital
externo. Os investimentos não podem ser
oferecidos como cerveja choca, que nin-
guem quer comprar.

Em todas as conversas, uma preocupa-"
ção moveu o ministro alemão: como garan-
tir o futuro dos investimentos alemães no
Brasil — 7 bilhões de marcos ou cerca de
USS 4 bilhões — com a nova Constituição.

Em suas conversas com os ministros
brasileiros e com o próprio presidente da
República, o visitante disse que pôde sentir
a mesma preocupação com alguns artigos da
nova Constituição, como o que dá preferên-
cia, nas compras feitas pelo Estado, a
empresas brasileiras de capital nacional.

Para Bangemann, esse e outros exem-
pios de discriminação contra o capital exter-
no devem ser evitados. Ele citou três moti-
vos para isso: 1) o investimento externo
direto não aumenta o endividamento do
Estado; 2) contribui para a transferência de
tecnologia; 3) e para formação de recursos
humanos especializados. O ministro alemão
também prescreveu uma receita para a
atração de capitais externos: 1) uma política
econômica confiável, com traços de conti-
nuidade; 2) regras equânimes para o capital
nacional e o externo; 3) integração na
economia mundial, leia-se: redução do pro-tecionismo.

A respeito da dívida externa brasileira,
Bangemann disse que foi criada uma "base
sensata" para negociação, mas que, por
enquanto, se obteve apenas uma solução
para o problema imediato da liquidez.

Brasília — Moreira Mariz•n--2r, r -
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Sarney e Shultz: cordialidade

do ele, vive um processo quase de empobreci-
mento comparativamente em relação a outras
áreas dinâmicas do mundo. Mas disse a Shultz
que "a região não espera dos Estados Unidos
uma política de ajuda, mas cooperação, parce-ria e um trabalho conjunto sem qualquer
tentativa de hegemonia ou conotação paterna-
lista".

Mais tarde, em entrevista na Embaixada
americana, Shultz voltou ao tema retaliação,
ao colocar em dúvida os prejuízos causados às
exportações brasileiras pela simples ameaça de
retaliação americana.

Consenso — O Conselho Empresarial
Brasil-Estados Unidos (Cebeu) é o canal mais
adequado para a negociação de impasses co-
merciais entre os dois países e deveria ser
autorizado pelos dois governos a buscar um
consenso em casos como o das patentes das
indústrias química e farmacêutica. A tese é
defendida pelo presidente brasileiro da entida-
de, Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, que almo-
çará hoje, junto com outros 50 empresários e
com o secretário de Estado dos Estados Uni-
dos, George Shultz.

Crescimento — A indústria regis-
trou em junho o seu melhor desempenho do
ano, segundo informações divulgadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). A produção cresceu 3,9% em relação
ao mês anterior e 1,5% em comparação com o
mesmo período do ano passado, diminuindo
assim a queda (-6,1%) que o setor acumulou
durante o ano. Os números refletiram o im-
pacto positivo do aumento das exportações e
da agricultura e, em menor escala, a entrada
na base de comparação do mês de junho de
1987, de fraco desempenho para alguns setores
industriais.

Orçamento — O governo só tomará
medidas drásticas para conter a inflação a
partir do ano que vem, quando estará em vigor
o novo orçamento geral da União, que deverá
conter todos os cortes necessários à implemen-
tação de uma política fiscal mais rigorosa. Isto
levará o déficit público a uma redução de 2%
do Produto Interno Bruto, segundo afirmou,
ontem, o ministro da Fazenda, Maílson da
Nóbrega.

Proposta — O fórum informal de em-
presános, entidades que reúne as principais
lideranças patronais do país, vai apresentar a
sua primeira proposta concreta para o início
das discussões de um entendimento nacional
entre capital e trabalho. Trata-se de fórmula
que propõe zerar as perdas salariais decorren-
tes ao diferencial mensal entre a inflação seca
do mês com as URP de reajustamento auto-
mático. A proposta será levada aos sindicatos
de trabalhadores e representantes das centrais
sindicais em reunião na próxima segunda-
feira. A informação partiu do presidente da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP), Mario Amato.

A SAÍDA DO LABIRINTO

IMOBILIÁRIO ESTA NAS

OFERTAS CONSULTAR
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participou do seminario promovido pelo retorno do capital aplicado. Ele defendeu
JORNAL DO BRASIL - o presidente uma Pohtlca de mvestunentos que consi-
da Associagao Comercial trouxe a certeza dere tambem as questoes sociais, como a

do empresariado minei- de que a Comunidade Economica Euro- necessidade de geragao de empregos para
liberalizaQao da econo- pdia abre novas perspectivas, de neg6cios absorver os que precisam de trabalho.

^^^dn'os critical am o controle de nrcros, que dificulta o processo de ririvatiztiruo

No S^i^^^errara, o miniLro^o
Newton Cardoso, o presidente da FIEMG, Nansen Araujo, o vereador Paulo Portugal,

e os empresdrios Jos6 de Alencar Gomes Silva e Lucio Assumpgao
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Para Mdrcio Fortes, "ou se privatiza ou nada se faz"
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Joao Batista de Abreu mostra um Estado sent recursos

matrçto

mshmmrn

DâS ESTATAIS
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Empresários criticaram o controle de preços, que dificulta o processo de privatização

Ministro

O Ministro do Planejamento,
João Batista de Abreu, quer o
Estado vendendo sua participa-
ção nas empresas como forma de
se melhorar a eficiência da eco-
nomia. Ele acha que os brasilei-
ros não devem se deixar abater
por 

"índices episódicos", pois es-
tão sendo assentadas as bases
para a retomada do desenvolvi-
mento.

E o governador Newton Car-
doso vai mais além: "Que se
venda ou se elimine. Não é possí-
vel pegar dinheiro para botar em
empresas podres." Cardoso
apontou os setores siderúrgico e
energético como os ideais para
início de um vigoroso programa
de desestatização que acerte as
contas do governo.

O secretário-executivo do
Conselho de Privatização das Es-
tatais, Paulo Galletta, também
reforçou a idéia do programa

DEBATE

JB/FIEMG

PRIVATIZAÇÃO
DAS ESTATAIS,

x:

com base no pragmatismo. 
"O

Brasil hoje não é o mesmo da-
quele do início da década de 70"
— constatou, referindo-se ao fim
da fase de geração de recursos
em volume suficiente para apor-

tar capital nas estatais. Por isso é
que Galletta enfatiza que o pro-
grama de desestatização não é
mais um objetivo. É, sim, o úni-
co instrumento hoje disponível
pelo governo para obter os recur-
sos de que necessita.

Neste ano, a previsão é de
que já se possa chegar a uma
receita de US$ 2 bilhões. Para
1989, Galletta acha que a deses-
tatização poderá gerar o dobro.
Para isso, conta com o que o
presidente da FIEMG, Nansen
Araújo, identificou como con-
vergência de propósitos. 

"Priva-

tizar" — disse ele em saudação
aos participantes do debate —
"tornou-se, mais que uma pala-
vra a soar por toda parte, um
roteiro definitivo para os que
elegeram a livre iniciativa como
opção fundamental do regime
econômico."
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No debate, o prefeito Sérgio Ferrara, o ministro João Batista de Abreu, o governador
Newton Cardoso, o presidente da FIEMG, Nansen Araújo, o vereador Paulo Portugal,

e os empresários José de Alencar Gomes Silva e Lúcio Assumpção

Estado mostra à sociedade 
que 

não

tem dinheiro para 
manter estatais

"Chegou o momento de se mostrar à
sociedade brasileira o quadro do Estado
sem recursos, que deve vender ps ativos
onde já cumpriu o seu papel. E preciso
melhorar a eficiência da economia brasi-
leira, e isso começa com a privatização"— afirmou o Ministro João Batista de
Abreu, no debate JB/FIEMG sobre a
privatização das estatais.

Ante o quadro recente de indicado-
res econômicos adversos, pode parecer
paradoxal pensar na superação da crise e
no novo papel do Estado na economia
brasileira — admitiu o Ministro do Plane-
jamento — , mas os brasileiros não
devem se deixar abater por "índices epi-
sódicos", por mais desestimulantes que
sejam. "Se persistirmos no caminho tra-
çado, estaremos assentando as bases para
a retomada de nosso desenvolvimento."

Estado faliu — A sociedade
brasileira precisa compreender que "o
Estado faliu". E disse mais o ministro
João Batista de Abreu: "Nessa nova
etapa da vida nacional o Estado seguirá

tendo um papel importante na economia.
Tal papel será, contudo, quantitativa e
qualitativamente distinto do desempenho
no período anterior. Junto ao Estado
teremos uma sociedade vigilante e ciosa
de seus direitos e controles e um setor
privado mais forte e independente da
tutela e das benesses do setor público."

O Ministro de Estado da Secretaria
de Planejamento e Coordenação da Pre-
sidência da República discorreu sobre o
tema "Processo de Privatização das Esta-
tais". Como debatedores, participaram
os líderes empresariais Ângelo Calmon
de Sá, presidente do Banco Econômico e
ex-Ministro da Indústria e do Comércio;
Lúcio Assumpção, presidente da Asso-
ciação Comercial de Minas Gerais; Paulo
Valadares Versiane, ex-secretário esta-
dual de Planejamento; e Stefan Salej,
presidente do Centro das Indústrias das
Cidades Industriais de Minas Gerais.

No Brasil e no mundo debate-se o
papel do Estado na economia e suas
relações com a sociedade. "A incapacida-

João Batista de Abreu mostra um Estado sem recursos

de norte-americana de seguir financiando
com recursos externos seu gigantesco
déficit público e os problemas que tal
déficit, acoplado ao de balanço comer-
ciai, causa a economia mundial são uma
expressão do fenômeno do desajuste eco-
nômico do Estado e da necessidade de
redefinição de suas funções. Na União
Soviética observa-se o esgotamento, eco-
nômico e ideológico, de um Estado cen-
tralista e burocratizado."

E o Ministro do Planejamento acres-
centou que "no mundo em desenvolvi-
mento, em particular na América Latina,
vivemos também uma crise do Estado em
suas duas dimensões econômica e políti-ca. Essa crise é extraordináriamente com-
plexa e multidimensional." Ela tem, se-
gundo a análise do Ministro, "um impor-
tante componente exógeno com a retira-
da do financiamento externo aos paíseslatino-americanos e a transformação de
nossos países em exportadores líquidos
de capital. Esse componente externo o
governo brasileiro vem buscando equa-
cionar com a normalização de suas rela-
ções com a comunidade financeira inter-
nacional, processo em fase de conclusão
em suas três frentes: a dos bancos, a do
Fundo Monetário Internacional e a do
Clube de Paris."

Quanto à frente interna, João Batista
de Abreu acrescentou que na raiz dos
desequilíbrios da economia está o déficit
público e a necessidade de financiá-lo.
Para ele "o combate ao déficit público e o
ajuste fiscal são tarefas prioritárias, a
serem perseguidas com determinação e
perseverança". O Ministro do Planeja-
mento reafirmou que "a meta fixada para
o déficit de 4% do PIB para este ano será
alcançada, custe o que custar." Isso é
necessário para a redução da inflação —
"obstáculo maior à recuperação de nossa
economia" — e ampliação da capacidade
de investimento do Estado."É nesse contexto que assume impor-
tância a questão da privatização, tanto
como elemento de recuperação da capa-
cidade de inversão do Estado e de redu-
ção do déficit público, quanto como parteintegrante de um esforço de definição de
um novo papel para o Estado. O que
estamos propugnando — disse o Ministro
— através aa privatização não é, assim,
uma mera venda de ativos do Estado ou
uma liquidação de empresas ineficientes
e deficitárias, essa é uma dimensão im-
portante da questão, mas não a única,
nem a mais importante. A outra dimen-
são desse esforço decorre da constatação
da necessidade impostergável de criar-
mos um Estado moderno, alicerçado em
princípios de liberdade e democracia, e
cujas funções no campo econômico refli-
tam a evolução da economia brasileira
nas últimas décadas e as transformações
em curso na economia mundial."

Presidente do BNDES lembra 
que

o 
governo 

esgotou os seus recursos
"Ou se privatiza ou nada se faz",

sintetizou o presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), Márcio Fortes, ao ana-
lisar a conjuntura econômica. Ele lem-
brou que o Estado liderou o processo de
desenvolvimento nacional na década de
50, mas já não dispõe de recursos para
manter as taxas de investimento necessá-
rias."O Estado brasileiro quebrou, não
tem dinheiro. Tudo aquilo que puder ser
absorvido pelo setor privado, com sobe-
rania, sem vender o controle para o
estrangeiro, deve ser privatizado", acres-
centou o presidente do BNDES, durante
os debates, quando surgiram propostas
de privatização até de penitenciárias.

Depois da guerra— Márcio
Fortes fez um relato da importância do
Estado brasileiro no desenvolvimento
econômico após a 2a Guerra Mundial,
com o governo Vargas criando e propi-
ciando os recursos que permitiram a
expansão da Petrobrás, Vale do Rio
Doce, Companhia Siderúrgica Nacional e
do próprio Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social. A partir de
1965, o desenvolvimento baseou-se no
endividamento externo, levando o Brasil
a assumir compromissos da ordem de 140
bilhões de dólares. Tal dívida, na opinião
do presidente do BNDES, pode ser sal-
dada graças à expansão dos saldos positi-
vos obtidos na balança comercial.

Presidente do BNDES e empresário
da construção civil, Márcio Fortes fez,
também, um relato de suas experiências
no setor público, concluindo que "condu-
zir empresa estatal é tarefa para galo; não
se pode punir os incompetentes e premiar
os competentes". No banco, "50% do
tempo da diretoria era gasto na solução
de problemas das 17 estatais sob sua
administração", das quais 12 já foram
privatizadas. Quanto às queixas de lenti-
dão no processo de privatização, lembrou
que a Cofavi — Companhia Ferro e Aço
de Vitória — está "em vias de privatiza-
ção" há 12 anos porque querem vendê-la
por um preço superior ao que ela vale.
Em todo o mundo a regra seguida é a
seguinte: "Valor presente do rendimento
futuro da empresa", ensinou Fortes.

O BNDES vendeu 400 milhões de
dólares de ações da Petrobrás; Cz$ 30
milhões de ações da Aracruz Celulose; e
descobriu a "mágica do leilão público"
para a privatização de empresas estatais
— disse Márcio Fortes. Embora a con-
juntura econômica seja difícil, lembrando
um atoleiro, o presidente do BNDES
acha que os investimentos da iniciativa
privada, apoiada em ampla estratégia de
abertura de capital (de modo a atrair

investidores pessoas físicas e fundos de
pensão), recolocarão o Brasil em proces-
so de crescimento. "O que está ruim é o
setor público e as empresas privadas que
dependem do setor público, mas essa fase
também vai passar" — acrescentou.

Márcio Fortes examinou duas ques-
tões da maior importância para os negó-
cios no país, durante os debates, respon-
dendo às perguntas dirigidas ao conferen-
cista. Citou a capa da revista inglesa The
Economist, que mostra os líderes mun-
diais brincando juntos de fazer castelos
de areia, com o título "Oh, what a
peaceful world" (Oh, que mundo pacífi-
co), para chamar atenção sobre as pers-
pectivas que se abrem no mundo, bem
como o potencial de um mercado de 100
milhões de consumidores, "duas vezes
maior do que a Argentina". O Brasil
precisa encontrar o caminho que o leve a
se "acoplar" à nave econômica interna-
cional, beneficiando-se do fluxo de capi-
tais e mercadorias. Além disso. Márcio

Fortes recomendou aos empresários que
evitem críticas à nova Constituição. "Em-
presário que se preza não pode ficar por
aí jogando pedra na Constituição. As
conquistas sociais são onerosas, mas não
vão acabar com o mundo, com a ativida-
de empresarial, que se beneficiará do
aumento do mercado interno."

Dentro do tema "Privatização das
siderúrgicas brasileiras", Márcio Fortes
ouviu dos debatedores — Geraldo Lemos
Filho, vice-presidente da Fiemg; Renato
Rossi, presidente da Federação do Co-
mércio do Estado de Minas Gerais; Fran-
cisco Salles Dias Horta, presidente do
Clube de Diretores Lojistas de Belo Ho-
rizonte — e de empresários como Paulo
Safra Simão, preocupações quanto à apli-
cação dos recursos que resultarão da
venda de empresas estatais. Temem, por
exemplo, que o governo use o dinheiro
da privatização de uma empresa rentável,
como a Usiminas, para cobrir os rombos
de outras estatais deficitárias.

Banqueiro pede 
liberdade para OS preços 

rValor apurado pelo BNDES nas operações de privatizagao-

O banqueiro Ângelo Calmon de Sá
defendeu a liberdade de preços como
fator indispensável à ampliação dos in-
vestimentos privados e lembrou que gru-
pos estrangeiros se retiraram do Brasil
por falta de reajuste adequado para que
seus produtos pudessem acompanhar a
evolução crescente dos custos. O governo— acrescentou Calmon de Sá — não deve
exercer o controle de preços com objeti-
vo político, pois isso impede o retorno do
capital investido e dificulta o desejado
processo de privatização.

Já o presidente da Associação Co-
mercial, Lúcio Assumpção, manifestou o"integral apoio" do empresariado minei-
ro à política de liberalização da econo-

mia, mas revelou as dúvidas existentes
quanto à vontade política do governo em
praticá-la. Quase 70% da economia na-
cional é dominada pelo governo, e seus
fornecedores temem divergir. Daí—con-
cluiu o empresário — a verdadeira demo-
cracia só poderá ser praticada quando
houver liberdade econômica. Para Lúcio
Assumpção, atualmente empresa privada
é aquela que o governo controla, e em-
presa pública é aquela que o governo não
pode controlar. De Portugal — onde
participou do seminário promovido pelo
JORNAL DO BRASIL — o presidente
da Associação Comercial trouxe a certeza
de que a Comunidade Econômica Euro-
péia abre novas perspectivas, de negócios

e de desenvolvimento, que precisam ser
aproveitadas e para isso o Brasil deve
contar com a eficiência da iniciativa pri-
vada.

Ao responder às questões levantadas
pelos debatedores o Ministro João Batis-
ta de Abreu deixou claro que o investi-
mento, no regime capitalista, pressupõe
riscos, e por isso a fixação de preços não
deve ser usada como garantia de taxas de
retorno do capital aplicado. Ele defendeu
uma política de investimentos que consi-
dere também as questões sociais, como a
necessidade de geração de empregos para
absorver os que precisam de trabalho.

EMPRESA

CIA. NACIONAL DE TECIDOS
NOVA AMÉRICA
MÁQUINAS PIRATININGA DO
NORDESTE
MÁQUINAS PIRATININGA S/A
SIBRA—ELETROSIDERÚRGICA
BRASILEIRA S.A.
COMPANHIA GUATAPARA DE
CELULOSE E PAPEL—CELPAG
ARACRUZ CELULOSE S/A *
ARACRUZ CELULOSE S/A **

DATA

jun/87

jul/87
set/87

abr/88

mai/88
mai/88
jun/88

PREÇO MÍNIMO
Cz$

457.899.064,00

61.240.236,00
5.224.800,00

854.588.000,00

5.536.815.615,00
15.749.088.574,00

VALOR OBTIDO
Cz$

580.005.507,45

65.011.000,00
5.300.000,00

3.503.810.800,00

10.528.541.108,80
18.701.095.583,00
3.750.827.900,00

— Venda de ações ordinárias* — Venda de ações preferenciais "B" mediante distribuição secundária

Economista diz que 
há mercado para ações

O momento é propício à privatização
de estatais porque há necessidade de
novas boas ações no mercado de capitais,
já que somente os Fundos de Pensão
devem comprar Cz$ 100 bilhões mensais
de papéis. A informação é do economista
Guy Diniz Xavier, diretor do Fundo de
Pensão da Usiminas (Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S/A) e ex-presidente da
Associação Brasileira das Entidades Fe-
chadas de Previdência Privada. Ele reve-
lou, na FIEMG, qüe os funcionários da
Usiminas poderão conseguir melhores sa-
lários se, com a privatização, a siderúrgi-
ca puder praticar preços de mercado, em
lugar dos preços políticos a que está
submetida atualmente.

A meta da Usiminas para este ano é
atingir um faturamento de Cz$ 192 bi-
lhões, sendo que somente no primeiro
semestre a estatal faturou Cz$ 94,5 bi-
lhôes (Cz$ 68,5 bilhões correspondente
ao mercado interno e Cz$ 26 bilhões
através da exportação de seus produtos).
O lucro líquido, no semestre, atingiu a
casa dos Cz$ 16,5 bilhões.

O presidente da Usiminas, Paulino

Cícero, fez distribuir durante o debate na
FIEMG texto sobre o "programa de
privatização" da estatal, no qual informa
que "a decisão política do governo fede-
ral de privatizar o controle acionário está
tomado", e a principal pendência a ser
solucionada "é a da adequação do capital
da empresa entre a Siderbrás, a Nippon-
Usiminas e o BNDES, com a redução da
participação da Siderbrás e o aumento da
participação das outras duas"

O modelo de privatização não está
definido, sendo que a proposta da Sider-
brás é a de abertura de capital com o
controle compartilhado, permanecendo
ela própria com 30% das ações. No
controle compartilhado nenhum acionista
sozinho detém o controle da empresa,
obrigando a uma gestão conjunta — diz o
texto, que defende a privatização.

O patrimônio líquido da Usiminas é
da ordem de 550 milhões de dólares.
Estimativas preliminares indicam que o
valor econômico da empresa esteja ao
redor dos 2 bilhões 100 milhões de dóla-
res. Uma usina siderúrgica nova com a

capacidade da Usiminas (4 milhões de
t/ano) custaria hoje aproximadamente 5
bilhões 600 milhões de dólares. Os pre-
juízos acumulados em exercícios anterio-
res somam 357 milhões de dólares, de-
vendo ser reduzido para 200 milhões de
dólares no final do exercício, depois de
deduzido o lucro deste ano. A empresa
tem dívida de 830 milhões de dólares,
sendo que 66% (552 milhões) são dívidas
em moeda estrangeira; sendo 262 milhões
(47% da dívida externa) em outras moe-
das que não o dólar, principalmente em
iene.

Márcio Fortes disse, por sua vez, que
a Usiminas é a melhor siderúrgica brasi-
leira, mas sua dona, a Siderbrás, está
endividada e necessitando de recursos
para cobrir os deficits de outras empre-
sas. Na opinião do presidente do
BNDES, administração compartilhada é
idéia nova que não tem, ainda, muitas
histórias de sucesso e, por isso, o ideal na
privatização da Usiminas é "um sócio
controlador, se possível nacional, ainda
que amarrado em acordo de acionista"
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Desestatização vai 
gerar 

US$ 2 bilhões neste ano
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Cardoso: governo não pode receber empresas fósseis

Newton Cardoso defende

economia nas estatais
"Não se pode pensar em privatizar

uma Usiminas e colocar o dinheiro na
rubrica de custeio. Os recursos devem ser
utilizados para pagar os títulos da dívida
pública." Com essa ressalva, o governa-
dor de Minas Gerais, Newton Cardoso,
defendeu a privatização das estatais no
encerramento do seminário sobre este
tema promovido pelo JORNAL DO
BRASIL e Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais, FIEMG. Para o
governador, é este o caminho que levará
o Brasil a fugir de seu paradoxo: "Preten-
de ser um país de economia capitalista
mas opta pela estatização em boa parte
de seus setores industriais."

Dos exemplos citados — os setores
de crédito, siderurgia, comunicações e
energia, Newton Cardoso mostrou que a
preocupação deve recair naqueles que
trazem problemas para a economia do
país, elevando o déficit público. Caso
específico dos setores energético e side-
rúrgico. "Não vejo por que, então, não
começar a privatização por aí", enfati-
zou, reconhecendo a necessidade de de-
sestatizar os dois setores.

"Vamos fazer aqui algumas reflexões
sobre privatização na ótica do Governo
de Minas Gerais e do atual momento
econômico. Privatizar é hoje tema de um
debate nacional, onde os jornais dedicam
páginas e páginas ao tema. É que o
Estado não pode fugir de certos investi-
mentos. que às vezes demandam grandes
recursos, em empresas cujo retorno será
lento. Mas é porque se terá julgado que
estas empresas devem ser mantidas como
estatais. Em outros setores, a privatiza-
ção pode ser feita racionalmente" ana-
lisou.

O setor siderúrgico, com excessão da
Usiminas, é considerado um fracasso pe-
lo governador. "O governo não tem tra-
tado bem a siderurgia. No passado, a
política foi perversa com o preço do aço e
foi preciso que o ministro João Baptista
de Abreu alertasse o governo para este
problema. Mesmo assim, é necessário
buscar recursos no mercado para tocar à
frente o setor. E isso o governo não pode
mais fazer", ponderou.

Transbrasil — O governador
Newton Cardoso foi enfático na análise
dos erros cometidos pelo governo na
condução de estatais. Lembrou que, mui-

tas vezes, o controle governamental de
empresas não surge por decisão política
ou estratégica mas, sim, pela própria falta
de capacidade do setor privado. "O go-
verno não pode receber empresas fossili-
zadas para depois privatizar. Não tem
sentido que se assista ao fracasso da área
privada, de setores capitalistas que não
deram conta do mercado"—disse conde-
nando o exemplo da Transbrasil. "Que se
venda ou se elimine. Não pode é pegar
dinheiro para botar em empresas podres.
Dezenas de empresas listadas para priva-
tização vieram de erros da área privada"— lembrou o governador.

De acordo com seus dados, no Go-
verno Figueiredo, a folha de pagamentos
representava 38% da receita. No Gover-
no Sarney, representa mais de 80% da
receita, evidenciando á escassez de recur-
sos para investimentos. Por isso Cardoso
não tem esperanças de que o governo
obtenha os US$ 6 bilhões necessários
para investir no setor energético. "E sem
isso teremos a escuridão de 1992 em
diante" — alertou.

Da mesma forma, segundo ponde-
rou, ao fazer um acordo para pagamento
da dívida externa com carência de oito
anos e juros semestrais via Libor esta se
indicando a expectativa de um PIB de
US$ 500 bilhões. "Só que para isso" —
explica o governador — "será necessário
que o país cresça, no mínimo. 6% ao ano
E acontece que. a não ser aqui em Minas
Gerais, o crescimento tem sido negativo.
Só nos resta, então, fazer concessões,
reservando para os setores de tecnologia
de ponta os recursos disponíveis. O go-
verno deve sair dos outros setores o
quanto antes, sob pena de não mais
conseguir frear seus gastos de custeio"

Newton Cardoso mostrou que não
haverá recursos disponíveis, a não ser
que se aumentasse brutalmente a carga
tributária de IPI e IR. A solução é,
então, repassar estas estatais, cuidando
mais dos problemas de concentração de
renda e carências sociais. "Aqui em Mi-
nas estou me preparando para as adversi-
dades pagando um preço político alto
para consertar este Estado. Dispensei
cerca de 70 mil servidores. Apesar deste
número, o setor público não ficou preju-
dicado. Ao contrário, melhorou, e mui-
to" — concluiu.

"Desestatizar é instrumento e .não
objetivo." É com essa visão pragmática
que o secretário-executivo do Conselho
Federal de Desestatização, Paulo Gallet-
ta, trabalha para obter, via privatizações,
cerca de US$ 2 bilhões neste ano e pelo
menos US$ 4 bilhões em 1989. "O princi-
pai objetivo do Conselho Federal de
Desestatização não é desestatizar a eco-
nomia mas, sim, dar condições para'que
ela volte a crescer e se desenvolver" —
explica Galletta.

Os números podem explicar a atitude
pragmática do secretário. O setor público

. (governo federal, estadual e municipal)
arrecadava, no início da década de 70,
26% do PIB em impostos. Hoje, esta
arrecadação não vai além de 21%. Para-
lelamente, no início da década de 70, os
juros do setor público representavam 3%
do PIB, contra 11% hoje. Com isso, se
antes se dispunha de recursos equivalen-
tes a 12% do PIB para investimentos (os
26% arrecadados menos 3% dos juros
menos 11% de despesas da máquina
administrativa), hoje nada resta para
aporte de capital nas empresas estatais
(21% arrecadados menos 11% de juros
restando 10% que não pagam sequer as
despesas administrativas). "Está claro
por que o Brasil chegou a uma situação
como essa, com forte endividamento do
setor público. É que o governo não tem
mais as mesmas condições do início da
década de 70" — analisa o secretário.

Por outro lado, as empresas estatais,
que vinham experimentando grande ex-
pansão até 1975, sofreram daí em diante
com a crise do petróleo. A balança de
pagamentos se desequilibrou e, na tenta-
tiva de reequilíbrio, se recorreu à pou-
pança externa na forma de empréstimos,
endividando o governo federal e as em-
presas estatais. Hoje, portanto, o Estado
não tem mais condições objetivas de dar
continuidade ao papel que cumpria na-
quela década, de liderar os investi-
mentos.

"É fundamental entender isto, por-
que o Estado é agora um obstáculo para o
desenvolvimento" — ressaltou Galletta.
Para fugir deste impasse, Paulo Galletta
acredita ser importante dar novas respon-
sabilidades ao setor privado, que ele
entende estar em situação saudável, dis-
pondo de eficiência e flexibilidade para
investimentos e operação de empresas."Está apto a liderar o próximo ciclo de
expansão de investimentos no Brasil" —
resume.

Sem anúncios — Fernando
Carneiro da Mota, membro do Conselho
Econômico da FIEMG e um dos debate-
dores, quis saber do secretário Galletta se
há um plano com cronograma para as

Empresário troca ceticismo

por confiança no 
programa

Quando se sabe que algumas das
empresas incluídas na relação de desestati-
zação estão para ser privatizadas há vários
anos — antes dos próprios programas de
privatização — sem que nada aconteça,
não é de se estranhar o ceticismo do meio
empresarial. Afinal, o programa de "Pri-
vatização" existe desde 1981 e vigorou até
1987. Agora, aparentemente, sofreu ape-
nas uma alteração nominal: passou a cna-
mar-se "Desestatização"

Não é bem assim. O novo conceito,
pelo menos na idéia, pretende ser mais
amplo aue o anterior Antes se falava de
venda de empresas estatais para o setor
privado Agora se está falando, também
de outros dois te/mos: concessão e desre-
gulamentação. E nestas diferenças quePaulo Galletta se fia para acreditar que a
mudança não ficará apenas na idéia."A superação da crise econômica no
Brasil passa necessariamente pela renego-
ciação da dívida externa: pela conversão
da dívida externa em capital de risco
principalmente em novos projetos: e peladesestatização. Esta desestatização visa
liberar as iniciativas do setor privado, hoje
em situação financeira bastante saudável
A crise é essencialmente do setor públicoE necessário que haja uma troca entre
ativos financeiros (setor privado) por ati
vos reais (do Estado). Esta permuta pro-
porcionará ao Estado recursos para redu-
zir seu elevado grau de endividamento,
reduzindo a sangria dos juros. É necessá-
rio aproveitar esta oportunidade para de-
mocratizar efetivamente o capital, tornan-
do empresas de propriedade pública em
propriedade social, da sociedade Este é o
desafio para a modernização das relações
econômicas da sociedade brasileira" con
cluiu Paulo Galletta

Concessão - A concessão de
serviços públicos, que foi utilizada no
passado na área de serviços de energia
elétrica, serviços ferroviários e portuá-
rios. entra novamente em pauta, moder-
nizada para se adaptar às novas condições
da economia brasileira."A atual situação em que o poder
público é ao mesmo tempo poder conce-
dente e concessionário fiscalizador e fis-
calizado não tem satisfeito as necessida-
des dos consumidores e usuários. Conju-
gando-se tal fato com o elevado nível de
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¦Objetivos do programa-
O Programa Federal de Desesta-

tização, instituído pelo Decreto n°
95.886, de 29 de março de 1988, tem
os seguintes objetivos, expressos no
artigo 1°:

"I — transferir para a iniciativa
privada atividades econômicas expio-
radas pelo setor público;

II — concorrer para diminuição
do déficit público;

III — propiciar a conversão de
parte da dívida externa do setor públi-
co federal em investimentos de risco,
resguardado o interesse nacional;

IV — dinamizar o mercado de
títulos e valores mobiliários;

— promover a disseminação da
propriedade do capital das empresas;

VI — estimular os mecanismos
competitivos de mercado mediante a
desregulamentação da atividade eco-
nômica;

VII — proceder à execução indi-
reta de serviços públicos, por meio de
concessão ou permissão;

VIII — promover a privatizaçãode atividades econômicas exploradas,
com exclusividade, por empresas esta-
tais, ressalvados os monopólios cons-,
titucionais."

próximas desestatizações. Ao invés de
planos, porém, Galletta pretende ir exe-
cutando. Lembrou que as primeiras listas
de empresas a serem desestatizadas da-
tam de 1981. mas que o melhor para o
sucesso do programa é "ir realizando em
vez de anunciar, evitando-se resistências
que dificultam o processo". No momen-
to, há cinco editais de venda de estatais:
Caraíba Metais (BA); Companhia Ferro
e Aço (ES); Companhia Brasileira de
Cobre (RJ); Siderúrgica de Mogi das
Cruzes (SP); e Açúcar Pérola (RJ).

As próximas empresas, segundo in-
formou Galletta, deverão ser as seguin-
tes: Siderúrgica do Nordeste; Mafersa;
Usimec; RFFSA; Petroquímica União; e
as cinco empresas de fertilizantes da
Petrofértil. que têm no momento um

grupo de trabalho interministerial anali-
sando os caminhos para a desestatização.
"Em vez de planos, primeiro estudamos
os casos, para depois decidir. Quando se
chega à definição já se percorreu o cami-
nho para mostrar a necessidade da priva-
tização" explicou.

Cleider Gomes Figueroa, outro de-
batedor, quis saber se não se fará, sim-
plesmente, transferência de recursos de
uma empresa estatal para outra. Figueroa
também pediu a Galletta para dimensio-
nar a capacidade de poupança no Brasil
para este programa de desestatização. O
secretário mostrou que o programa não
será feito em apenas um ano e disse que
não haverá problema de falta de recur-
sos, lembrando que somente a dívida

pública está avaliada em US$ 80 bilhões.
Galletta explicou, ainda, que o governo
aplicará os recursos do programa em
outras empresas. Na venda de uma em-
presa, Galletta pretende que se utilizem
os recursos para amortização de dívidas."A Siderbrás", exemplificou, "deve
US$ 14 bilhões, não tendo recursos para
saldar este débito. Somente nos setores
siderúrgico e elétrico o governo foi obri-
gado a comprometer recursos de US$ 9
bilhões, que deixaram de ser aplicados
em outras áreas. O que se pode fazer é
vender para sanar esta sangria de juros,
deixando para o empresariado privado a
missão de provocar desenvolvimento eco-
nômico."

O presidente do Clube dos Diretores
Lojistas de Minas Gerais, Francisco Hor-
ta, também debatedor, perguntou pela
melhor maneira de tornar atraentes as
empresas estatais deficitárias na lista de
40 a serem desestatizadas. Galletta mos-
trou que no processo de desestatização,
contrata-se uma empresa de consultoria
que sugere ajustes anteriores à venda
para melhorar as condições da empresa!
O adquirente, portanto, já ganha estes
conselhos, podendo aplicá-los na empre-
sa. "É preciso também esclarecer que
não é necessário que o Estado ponha à
venda para que o empresariado privado
manifeste seu interesse. No caso das
empresas de fertilizantes da Petrofértil,
nós é que fomos procurados pela iniciati-
va privada e estamos agora estudando os
caminhos para a privatização" observou
ele.

endividamento das estatais concessiona
rias. bem como do avalista Tesouro Na-
cional. presencia-se uma pressão por ta-
xas de juros elevadas, que comprometem
a rentabilidade destes empreendimentos
e limitam a expansão dos investimentos.
Por outro lado. é necessário que se intro-
duza rapidamente no país. a concessão ou
permissão para execução e exploração de
obras públicas pelo setor privado, larga-
mente utilizados em outros países" -
indica Galletta.

Com isto o Estado, por exemplo,
permitiria que o setor privado construísse
uma estrada de rodagem e a explorasse
comercialmente, instituindo o pedágiobem como instalando postos de combustí
veis. oficinas, hotéis, restaurantes out-
doors, etc. Alguns estudos já se realizam
no Brasil. O Ministério dos Transportes e
o BNDES analisam a imp'
setor privado da "Linha vermelha no
Rio de Janeiro. Em São Paulo, estuda-se

nplantação peloVermelha"
Paulo, estuda

a construção de uma segunda pista para a
Via Imigrantes que liga a capital ao
litoral santista.

A exploração comercial pelo Setor
Privado, cuja flexibilidade de atuação
permite maior dinamismo na operação
destes empreendimentos, possibilitará
que a sociedade tenha disponível uma
série de obras que de outra forma não
seria possível.Ja a desregulamentação passa, neces
sariamente. pela eliminação dos inúme-
ros entraves burocráticos e pela redução
gradativa dos chamados "cartórios do
Estado" Neste sentido o governo fede-
ral já vem estudando e adotando medidas
visando a privatização da comercialização
de açúcar, trigo e agora, café Novas
medidas deverão ser adotadas próximamente com a participação do Ministério
das Minas e Energia para simplificar e
descentralizar a abertura de um simples
posto de gasolina, que hoje requer até
dois anos de demora para sua aprovação."Em suma, a desestatização através
da privatização, da concessão e permis-são para exploração de serviços e obras
públicas pelo setor privados, bem como adesregulamentação permitirão a retoma
da dos investimentos e uma maior efi-
ciência econômica, gerando o almejado
crescimento econômico" - resume

De 1981 até hoje, menos 35 empresas-

No período de 1981 a junho deste ano foram privatizadas ou encerradas 35
empresas estatais. A maioria das privatizações se efetivou através da alienação do
controle acionário. Outra série de empresas que estavam paralisadas ou simples-
mente não tinham viabilidade foram 

"extintas. 
Outras ainda, face a dificuldades

para privatizá-las ou em função de uma reorganização organizacional foram
aepartamentalizadas, geralmente junto às suas respectivas controladoras.

As alienações já realizadas se processaram inicialmente através de "licitações

públicas", via envelopes fechados. A experiência brasileira, bem como de outros
países, demonstrou que o leilão do controle acionário, no recinto das Bolsas de
/alores, tem proporcionado melhores resultados, pois o processo é mais transpa-

rente; os interessados podem refazer suas propostas; e a Bolsa é um organismo que
usufrui de credibilidade imprescindível. As privatizações realizadas pelo BNDES
em 1988, com pleno sucesso, através da Bolsa de Valores foram: Celpag — Cia.
Guataporã de Celulose e Papel; Sibra — Eletrosiderúrgica Brasileira S. A., além da
alienação de 26% do capital votante da Aracruz.

Conselho Federal de Desestatização—Projetos Concluídos

Nome da Empresa

A — TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIOCia. Indústrias Brasileiras de Papel — INBRAPELCompanhia Pernambucana de Borracha Sintética — COPERBO

Cia. Química do Recôncavo — COR
Fábrica de Tecidos Dona Izabel
Força e Luz de Criciúma S/A.
Livraria Josá Olympio Editora S/A.
MÉTODO — Org., Plan. e Adm. de Sistemas Empresariais Ltda.
Óleos de Palma S/A. — Agro Industrial OPALMA
Riocell Administração S/A. — RASA (holding)

Federal de Seguros S/A.
Cia. Melhoramentos Blumenau — Grande Hotel Blumenau
Cia. Nacional de Tecidos Nova América
Máquinas Piratininga do Nordeste S.A.
Máquinas Piratininga S.A.
Ferritas Magnéticas S.A. — FERMAG
Cia. Guatapara de Celulose e Papel — CELPAGEletrosidenirgica Brasileira S.A: — SIBRA

B — EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO/INCORPORAÇÃO (Departamentallzação)Caraiba Agrícola S.A.Mineração Ferro e Manganês S/A.
Cia. América Fábril

S A. Fiação e Tecelagem LUTFALLA
Carbonifera Barão do Rio Branco S/A
Datamec Educacional Ltda.
Hotel da Praia S/A.
SOTECNA — Sociedade Tec. de Adm. e Corretagem de Seguros Ltda
CECISA — Imobiliária Santa Cecflia S A.EPLAN — Emissão de Planejamento de Seguros
Empresa Engenharia e Const. Obras Especiais-ECEX
Refinaria RamiroCia. Incent. Atividades Agrícolas e IndustriaisENGEMATIC-Eng. Hidráulica e Instrumentação S. \.
Cia. Brasileira de DragagensCia. Brasileira de Projetos Industriais — COBRAPI

« - PRIVATIZAÇÃO PARCIAL
VITRIFLEX S A - Indústria e Comércio

D — ARRENDAMENTO
— Estrada de Ferio Corcovado

Acionista
Controlador

UNIÃO
Petroquisa

Petroquisa
BACEN
Carbonifera
Próspera
BNDES
DATAMEC S/A
CSN
BNDESPAR
Banco do Brasil
1APAS
UNIÃO
BNDES
BNDESPAR
BNDESPAR
CVRD
BNDESPAR
BNDESPAR

Caraiba Metais
COSIPA
BACEN
BNDES
Carbonifera
Prospera
Datamec S A.
Datamec S A.
CSN
CSN
CSN
DNER
CUN
BNDES
EMBRAER
PORTOBRÁS
SIDERBRÁS

PETROQUISA

UNIÃO

Vinculação
Ministerial

FAZENDA
MME

MME
FAZENDA

MIC
SEPLAN

FAZENDA
MIC

SEPLAN

MPAS
FAZENDA

PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO
MINASEENERG.
PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO

SEPLAN
MIC

FAZENDA
SEPLAN

MIC
FAZENDA
FAZENDA

MIC
MIC
MIC

TRANSPORTES
IND. COM.

PLANEJAMENTO
AERONÁUTICA

IND.COM.
IND COM

MME

FAZENDA

Origem no
Programa

E.M. 313/81
E.M. 313/81

E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. 313/81

E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. 313/81

E.M. 542/81
E.M. 313/81
Dec. 91.992
Dec. 94.003
Dec. 91.992
E.M. 419/82
Dec. 95.142
Dec. 94.491

E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. 313/81
E.M. U3/81
E.M. 3I3'81

E.M. 313/81

E.M. 542/81
E.M. 542/81
E.M. 313/81
E.M. 22487
E.M.313/87
E.M. 113/82
E.M. 419/82
Dec. 91.992
Dec. 91.992

E.M. 313/81

E.M. 313/81

Data da
Conclusão

do Processo

28.02.83
28.12.82

24.11.81
21.09.82
10.05.82
16.04.84
01.06.82
25.03.83
20.03.82

20.04.83
27.05.86
09.06.87
23.07.87
15.09.87

30.12.87
09.05.88
11.04.88

30.06.83
05.12.83

1982

04.11.81
02.12.83
13.12.85
31.01.83
27.12.84
31.01.82
30.03.88
05.05.88
24.07.87
18.11.87
31.01.88
29.04.88

27.04.83

12.11.84

Observações

Alienada à Bamerindus S.A. Empreendimentos Florestais.Alienada à Nordeste Química S.A. — NORQUISA; CONEPAR —
Cia. Nordeste de Participações e METANOR S/A — Metanol do
Nordeste. ^Alienada a Salgema.Alienada à Cia. Fluminense de Tecidos.Alienada à Centrais Elétricas de Santa Catarina.

Alienada ao Sr. Henrique Sérgio Gregori, mediante leilão na BVRJ.Alienada ao socio minoritário Carlos Cintra de Moura Carvalho.
Alienada à Usina Paranaguá S.A.Alienada à KIV Participações S/A — sociedade constituída pelos

grupos Klabin. Iochpe e Votorantin.
Alienada 3 Carmo Indústria e Comércio Ltda.Alienada à Comercial Cláudio Gaertner S.A.
Alienada ao Grupo Cataguases Leopoldina (em leilão na BVR)
Alienada ao Cimento Portland Poty (Grupo Votorantin)
Alienada à Wuppertal — Indústria de Máquinas Ltda.
Alienada à Araldi Participações S.A
Alienado o Controle para a VOTORANTIN
Alienado o Controle para Cia. Paulista de Ferro-Ligas

Liquidada. Bens remanescentes incorporados na Caraiba Metais S/A.
Extinta. Ativos e passivos remanescentes incorporados na COSIPA.
Em liquidaçSo. Ativos alienadas ao Sistema Cataguases Leopoldina.

através da Multitextil S/A.
Extinta. Conjunto industrial alienado ao Grupo Carettoni
Incorporada a Carbonifera Prospera S'A
Liquidada. Ativos e passivos remanescentes foram incorporados a

DATAMEC SA única sócia.
Liquidada. Ativos e passivos remanescentes transferidos a controla-

dora.
Departamentalizada na CSN.Departamentalizada na CSN.Departamentalizada na CSN.Encerramento de Atividades
Encerramento de AtividadesEncerramento de AtividadesEncerramento de AtividadesDesativação parcial, incorporada a Portobrás, liquidação.—Encerrado o Programa de Privatização. Limitadas as atividades no âmbito

da CSN

Alienação de 309} do capital votante a Itap S A. — Embalagens A
NITR1FLEX passou a ter a seguinte composição acionária:

Petroquisa 409}Goodyear 30°f-
Itap S.A. Embalagens 3091

— Arrendada a Associação Educacional Veiga de Almeida. Impossibili-
dade de alienação tendo em vista que os imóveis se encontram dentro do
Parque Nacional da Tijuca. administrado pelo 1BDF. tombado desde
08.08.73. 

FIEMG destaca convergência de opiniões

Uma convergência muito ampla de
propósitos e objetivos faz com que o
presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais. Nansen
Araújo, pressinta o êxito do debate
JB/FIEMG "O resultado promissor'
disse ele ao saudar os participantes — 'se
traduzirá na fixação de premissas seguras
para uma proposta que interessa ao Esta-

do e ao País: a privatização das empresas
estatais. A convergência está. em primei-
ro lugar no consenso de que o Poder
Público avançou demais em domínios
estranhos aos seus fins. É preciso resgatar
esses espaços para os seus detentores
naturais a iniciativa privada

Outro elemento de aproximação des-
tacado pelo presidente da FIEMG é a

circunstância de que a privatização se
encontra na essência da filosofia sustenta-
da pela Federação. "Somos uma casa
com definitiva crença nos princípios da
livre iniciativa. Acreditamos na eficácia
social da empresa privada. Acreditamos
na economia de mercado e no poder
reprodutivo do empreendimento demo-
craticamente estruturado, visando resul-

tados mas também, aceitando riscos.
Privatizar. mais do que uma palavra a
soar por toda a parte, tornou-se um
roteiro definitivo para as comunidades
que elegeram a livre iniciativa opção
fundamental do regime econômico. É
bom recordar que. no caso brasileiro, isto
está consagrado na própria Constituição"
— afirmou ele.
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e o cquipamento aprescnta um novo conceito, pois reune em tiago, 55, morador da Darra da Tijuca, 6 que se o clicnte
f." um unico gabinete, quatro discos Winchester de mddia capacida- ||||llllMpBf achar qualquer produto mais barato em outro lugar, o

^ 

de^ (300^M^gab^es). Engenhdras^s duas^emp|esas trabal^- hipermercado f|agaa diferen?a. No Freeway o consumidor d

£ As prime^ras unidades do MV8 ja foram contratadas, mas * V %.-ir»r»'>}> >'- "* 285,00 no Carrefour e a Cz$ 46^ ,00 no Freeway. 0 papel
;! a Unisys nao costuma revelar numeros relativos ao volume de .,T,a8™i-YiiwiiiB^SlW^^^w»»WirT,TiH higienico (quatro rolos) no hipermercado da Tijuca esta a
1 produsao, informa Medeiros. O pdtw com 3 mil cammhoes e a redugao nas exportagoes afetam a fdbrica paulista Cz$ 304 ^ enquant0 no Carrefour chega a Cz$ 337,00 e

-mm- f "*~fc f p* /-| /-\ 
~K 

f Cz$ 282,00 no Freeway. O leite tipo C, que nos hipermerca-

I 
EtesdeIM.Sticaa Mercedes-Benz 

aemite 500 e da ^izz^rotMo^'c°^'

^Wi*sa^^£is^sK forin« coletivas de dez dins Lista 
Para compare

: InformStica, a se realizar entre 22 e 26 destemes.no Riocentro. | VI ^ l/VL/ \A/*J VA/\Z/ Produtos Boulevard FreewayCarrefour
. E a primeira vez em oito anos. Mas o diretor de projetos «/ r u. * . ¦ ... , „ Carocifil ' 680,00 882,00 882i»

P especiais da empresa, Ugo Medeiros, nega que a ausencia da SAO BERNARDO DO CAMPO fronta-se com outro problema. A sua afctara apenas a fabnca de Sao Bernar- SUB' **  ' 
7R nn 7Sn"

Unisys tenha qualquer relaqao ao chamado "boicote" dc (SP) - Pelo menos 500 trabalhadores rede dc revcndedores acumula, 3 (mil do, que possu. um efctivo de 16 mil e 100 U.te npo 72,80 78.00 78,00
algumas empresas nacionais que decidiram, praticamente cm serao demitidos pela Merccdcs-Benz do vcculos. Em julho a empresa comerc.ah- emprcgados. A fibrica instalada em Quro7 S Kg S90.Q0 800,00 730,00
. ,5 . " Brasi, para adequar o atua ritmo dc zou. no mcrcado interno, 2 mil e 961 Campinas, interior de Sao Paulo, com 4 ¦... -r—r——nan m iXTm•>?< m

|j bloco, nao compareccr ao evento. -P da montadora a demanda do vcculos, com queda de 5.9% em relaqao mil e 350 cmpregados, que produz onibus Fe„ao Combras.1 / Kg 2W).oo 265.00 -75.00
"A justificativa d simples", diz. O custo de participato mcrcado. A empresa confirmou a noticia a junho (3 mil e 146 unidades). No completos, nao scrd atingida. As duas ¦€»£< PilSo t SQOg 428,00 . 428,00 385,00

alto — s6 no ano passado, na fcira que sc realizou em Sao ontcm, alcgando dificuldades de escoa- periodo acumulado dc Janeiro a julho, unidades sao responsdveis pcla produqao Azeite Beira Alta / 500ml 410,00 420,00 410,00
f.; Paulo, a Unisys gastou ccrca dc USS 1 milhao nas despesas com mento de seus veiculos. Em seus pdtios, porem, a Mercedes vendeu 21 mil e 154 de 200 vciculos diArios, em dois turnos de A?d««r Uniso I Kg iu,40 105,00 98,00
f• montagem e instalagao de cquipamcntos c do cstandc — c, al£m lia um estoque dc trcs mil caminhoes, unidades, contra 18 mil 787 em igual trabalho. Maionesc Helmann's 7 sobe — 346 60 268 00 279 00
g disso, o prazo dc 12 meses de intervalo cntre uma feira e outra <5 cquivalcnte a 23 dias de produ?ao. periodo de 1987, com crescimento de A Mercedes-Benz alcga, alem das —1 — ' .

considcrado pequeno para que sejam aprescntadas novidades Outra mcdida anunciada pcla Mercc- 12,6%. dificuldades no mcrcado interno, tam- N«cau / ?00g  270.00 461,00 283,00
'• tccnol6gicas. des-Benz, que e lider absoluta no merca- Para demitir 500 cmpregados, a Mer- hem problcmas nas exportaqocs. A em- Frango imeiro congelado / Kg 180,00 285,00 185,00

Medeiros diz ainda- "E na feira do dia-a-dia que do brasileiro, com 47% no segmento de cedcs-Benz defiagrou ontcm mesmo presa-previa exportar, em 1988, dnco mil Ovos tipo grande / dz 218,00 243,60 203.00
f,knr™i»' mnmiict, nnw« iKi^Hnc" 'irrrOTnt'iniln aue caminhoes e 82% no segmento dc onibus, campanha de dcmissocs voluntArias. caminhoes para os Estados Unidos. seu —— —————— -

I r„q" ?.ir n, n^o y satisfat6ria 6 a conccssao de ferias coletivas. durante Alim da indenizaqao prcvista por lei, principal importador, mas cssa meta ja Mo^a 147,00 199,00 145.00
u rentabilidade . e - f{ . '' ' 10 dias corridos, dc 6 mil e 500 horistas inclusive o Fundo de Garantia por Tem- foi rcduzida para duas mil unidades. Sal CisncKg  29^0;.>j>3,00 30.00
j, levanclo-se em conta a rciagao custo ligados diretamentc a produqao, da fabri- po de Scrviqo (FGTS), a Mercedes-Benz A perda nas exportagoes de cami- Papel HigiJnico Neve / 4 unid. 304,90 282,00 337,00

Comparando a exposi?ao brasileira com as que acontccem ca (je Sao Bernardo do Campo. As ferias vai ofcrecer tres a quatro salarios extras nhoes, no entanto, e compensada pelas yin(>fa / . 73 50 ^55 ^fiO"¦* tradicionalmente nos EUA, como a NCC (National Computer comcqam no dia 29 de agosto e terminam para os demissionarios, escalonados por vendas externas de onibus. Cumulativa- i—1 mW
r Conference), que acontece quatro vezes ao ano, o diretor da no dia 7 de setembro. tempo de casa. A assistencia medica sera mente, este ano, elas atingem 2 mil e 756 Sabao em p6 OMO / 600g 184,,3Q, „, *
fi Unisys aponta a existcncia de movimento semelhante ao que ProduQao suspensa — Aldm garantida, aos demissiondrios e seus de- unidades, contra 1 mil e 946, no periodo Crewe dental Kolynos / 90g  99,90 98^)0 84$Q

esta acontecendo no pais. do estoque de 3 mil caminhoes (2 mil pendentes, atti o dia 21 de dezembro dc janeiro a julho de 1987, com cresci- Agua sanitaria globo / litro 47,90 57,00 34,00
"A ultima NCC, cm julho do ano passado, em Chicago, foi para o mercado interno de 1 mil para o deste ano. _ mento dc de 42%; 0 principal lmporta- . X0TAL 4.473.80 5.284,60 4.700,00

quase um enterro", diz. mcrcado externo), a Mercedes-Benz de- Quanto 5s ferias coletivas, a mcdida dor de onibus da Mercedes 6 o Chile.  

I. .. „. . . N . ,. Eldorado tem Refeicao para Isomonte esta Dieese mostra que a
M A§0 — A Companhia Siderurgica Nacional informou que "v/m./ A

contra^ 365 mil em^julho de 87. Neste ano, a companhia ja lucro de 46% industria vai exportando para cesta basica consome
b produziu quase 2 milhoes e 500 mil toneladas, com a meta de 1 :M' 11 

' 
i* ' OA (T/ 1 ' *

|aicanqar 4 milhoes e 200 mil toneiadas at6 dezembro. no mes de iul(io sotrer aumeiito veneer a crise ovvc do salario Hiiniiiio
faturamento do mcs passado clevou-se a Cz$ 33 bilhoes. " J

t SAO PAULO — Uma ilha de pros- SAO PAULO— Com uma diferen- BELO HORIZONTE — A crise na A cesta bdsica do trabalhador carioca, que reune ,13
A(JOeS — A Labo Eletronica, tradicional fabricante de peridade c otimisino acaba dc ser avista- qa entre seus custos e os preqos finais em industria de bens de capital, operando itens essenciais de alimentaqao, somou Cz$ 9.096,58 em
minis, micros e superminicomputadores, ja se cncontra apta da as margens do Rio Pinheiros. Siio os torno de 40%, as 450 empresas que com uma ociosidade media de 50%, esta julho, ou seja, 23,35% aciitla do total registrado em junho.¦ captar recursos originarios do artigo 21 da lei numero 7232/84, 4^ mj| metros quadrados de area onde as fornecem 1,5 milhao de refeiqoes, por forqando as empresas do setor a muda- Para comprar todos os produtos, foram gastos 79,89% do
que permite ao devedor de imposto de renda se beneficiar da 190 lojas e o hipermercado que compoem dia, ils industrius e escrit6rios de todo rcm 0 toy01" de seu parque fabril ou, . salario mi'nimo liquido, de Cz$ 11.386,26 (descontados os
aplicagao de 0,5% do valor do imposto devido em a (joes de um ,jos maiores centros de compras do Brasil, comecaram a renegociar os con- entao, teritarem sustentagao no mercado 8,5% do 1NPS). Assim, restou ao trabalhador, remunerado

g empresas de informdtica, de acordo com Marcos Pontes, pais, 0 Shopping Center Eldorado, indi- tratos'com seus clientes. A decisao foi externo. E 6 exatamente isto que a Iso- com um salario, apenas Cz$ 2.289,68 para cobrir as demais
5jt superintendente financciro da companhia. ferentcs as intempirics da crise economi- tomada em assembleia que reuniu mais montc Contagem. na regiao despesas de moradia, transporte, vestudrio c higiene.

I————letStem'mifechados' «fs nliEs dc 805mP^ifin",laJfs a Ab*#Js- T'ie^Stuindo . 0s,dat|0.s 
f 

dWulgados pelo Dieese (Departamento
£- finais. 0 superintendente Jose Franklin socinqaoBrasilcira das Empresas deRjS- maquinas operatrizes velhas por novas e Intersindical de Estatistica e Estudos Socio-Economicos). O

Veras Viegas ja podia anunciar com eufo- ff's°es C"lutlvas)' 1,ue representam 80 ingressando no mercado externo de equi- org;l° lembra que. como a Constituiqao garante que 0 salario
na um lucro real de 46%, cm julho, do mercado nacional, e emprcgam 60 mil pamentos para Forgas Armadas, alem de mfnimo deve dar condiqoes de sobrevivencia tambem a

^ relativamente ao mesmo periodo do ano Pcssoas- expandir a linha de peqas seriadas para as familia do trabalhador, a cesta basica para dois adultos e
CONSOSCIO fiQQDWAY passado. 

"Nao definimos um percentual fixo montadoras de autom6veis. duas crianqas chegoii a Cz$ 27.289,74 em julho. Este total
f; VWIWWIWIW WWW "Com certeza, o crescimcnto serA de rcnegocia^ao dos contratos, deixando Como parte dessa reformulaqao, a representa 2,4 vezes 0 salario mfnimo vigente no mes

A ComissSo de Consorciados convida aos parti- maior, quando completarmos 0 balanqo, cada empresa negociar cada caso", expli- Isomonte, no proximo dia 9, fard um passado.
% cipantes do CONS6RCIO GOODWAY a comparece- quase aicanqando 0 mes de junho, que' Ca 0 prcsidente da Aberc, Paulo de leilao dc 250 lotes de maquinas operatri-
y rem & Assembl6ia a ser realizada no CLUBE MUNI- subiu a 53,06% em rcla?ao a 1987", Oliveira Pires, enfatizando a luta conjun- zes (tornos, furadeiras, maquinas de me- ——-————

CIPAL ^ Rua Haddock Lobo n° 359, ^s 19 horas do assegura Viegas. Tais numeros, que le- ta dc todo o setor — que vem registrando diqao, pontes etc.), na expectativa de Pacta R-lcirflHp llllhn
I';-; dia 8 de agosto, a fim de apreciarem e aprovarem vam 0 Eldorado a um novo patamar de um crescimento de 15% ao ano, com ""ecadar US$ 1 milhao, correspondente Paoiua up
k proposta da Empresa FINAUDIT ASSESSOR1A faturamento mensal, fazem seus diretores faturamento mcnsal de CZ$ 14,3 milhoes a dois tergos dos recursos de que precisa prodUt0 QuantldadesPrego M6dloGa8toMensalVarla?aoM«nsal

PARTICIPACAO E PLANEJAMENTO S/C LTDA para acreditarem num ano "excelcnte". Se- _ reCuDerar sua rentabilidade para oprojeto, revelou o diretor adminis- - 4867a 2.82068 
~~444r

dar continuidade aos qruoos. gundo Viegas, trata-sc de uma tendencia p^rd recuPerar remaoinuaue. tra(|vo g fmanceiro da empresa. Marcelo Cam 6 Kg 4B6.78 ^
identificada desde dezembro ultimo", Enquanto os precjos dos insumos b<i- Gomes Fries. A Isomonte, que foi adqui- Leite 7,5 70,79 530,93 18,42

quando as vendas superaram as expccta- sicos (carne, frango, arroz, 6leo, pao, rida, em dezembro dc 1981, do grupo fejj&, 4,5 |qj • 175,85 
' 

791,33 - 28,55!
p /- ——t—— 

-s. tivas. E que, em sua opiniao, justifica 0 macarrao, batata, alface, laranja, cebola, Salzgitter, da Alcmanha Federal, pelo )^mz 12086 362,58 24,23
ft ( romIFmMu £pptA otimismo com que a empresa encara o feija0 e outros) vem aumentando acima conglomerado gaucho Condor, de Porto igjas 187.29 pgj
1 rrr^S««Sni 01 futur0 da cconomia brasileira como um d in- _32 05. ^ 1° de iunho a 1° Ale8re RS), vai aphcar, nos pr6ximos 12 Farinha 1.5 kg
i E^AL DECONVOCA^O lodo- II* in f* iw i iho 1 aeosto meses, US$ 1 milhao 500 mil, encomen- Batata 6 kg 73,79 442,74 -1,44
ff Ficam os Senhores Acionistas da Goot6cnica s.a. convidados a so reunirem "Nos , explica • nao temos do .il rnni„cfnm rnilc dando ti industria nacional novas maqui- Tofnate 9 kg 8&16 ***19,70em Assombl6la Goral ExtraordlnAria a roallzar-so no dia 15 de agosto de que nOS queixar. Mas 6 visfvcl qUC todo O aS CluprtSaS UC rcitiqotb ItajUbiaiU bLUb nas para a ^rea caldcraria C tambem - ' ft Of) 19^7 90 9A Q7»• 1988, as 10:00 horas, nasede social, ft Rua Moura Brasil 44, Laran|6iras - no maximo ate 1990 precos de acordo com o indice oficial do nara a divisao de autopecas. pao ° K9 '  '
C nosla Cldade, a Mm de dellberarem sobre a segulnte Ordem do Dia: 1) Proposla |*Ub trtbtc c que, ||U iihuiui u c l y , H ^ ' . , , . in - RfiflPA 41294 32 8SW, do redu?ao do niimero do conseiheiros; 2) Reiorma dos Estatutos Socials: 3) estaremos com a economia andando ou- IBGE, ou pela variaqao da OTN, ou A entrada da empresa no mercado mre *9 ooo^ *>c,oa' Outros assuntos do interosse social. Rio do Janeiro, 02 do agosiodo 1988. tra vez em ritmo acelerado. A hora, indice da Fine — Fundacao Instituto de externo, em cons6rcio com empresas de Banana 7,5 dz 75,18 563,85 27,73; \Dtholo de Souza Machado - Prosldonlo do Conselho do Admlnlstra?flo. t Ha -m nrn 1 . S, nntrrw m(w p<;H «pnrln nronri-irl't mm —° portanto e de investir em atividades pro- Pesquisas Economicas da Universidade outros paises, esta sendo negociada com 3 104,59 313,77 13,90dutivas cuio retorno 6 mais rdpido .Para . o- n 1 ,• n- industnasda Alemanhae Inglaterra. Mas .rTr.;- .:;:i 1.1; ¦¦¦¦¦  ¦

M—^ Viegas 0 problema do pais 6 mais politico 
Paulo. Assim, iz Pires, o se or Q neg(5ci0 majs conceto, a ser decidido 6le° 1 lata 157,00 1S7,00 57^5

do qua economico e bastard que a Consti- est.1 totalmente descapitalizado e precisa ainda este ano, esta sendo tratado em Mantua0,75 kg 426,45 319,84 39,89
Jf fm m PA tui(;ao fique pronta e 0 Governo privatize urgentemente rever seus prcqos. S6 os Singapura, que emprestard tecnologia pa- Tota) 

"""" 
9.096,58 23,35

ff _ ff ^ ^ IVIJKUEj 11 empresas para que nao se fale mais insumos tiveram um aumento acumulado ra a fabricacao de equipamentos destina-
I LJ DO BRASIL S.A. em crise. del 19.73%. dos ao transporte para Forgas Armadas. Fonte-Diee8e -

\>£pssm
| f AVISO AOS ACIONISTAS  

ATOS RELEVANTES =
Comunicamos aos Senhores Acio- —

nistas que o Conselho de Administra- mg f t a RTFTO RPPNrT\NTPr\ jCi/ IwBB ¦»w •
?ao deste Banco, reunido em 04.08.88, 11 v>iUAr\l 1 VJ rVLrDliV^Uii 1 I\U gl Minist6rio da Previdfincia e Assistdncia Social

I: aprovou a distribuig§o de dividendo ¦¦¦¦ iex-componentesdoquartetoarautosdo reida-vozdaprofecia-.i Wmm B^1 funabem

I Czl l^p,sdS^ n 
_ 

; 
VOCAL H Fundayflo Nacional do Bom-Estar do Manor |

quinze centavos) por a?ao, devendo «¦ J¦
seu pagamento iniciar-se no dia WfllJSICA SACRA 1' 30 °8;88, da seguinte forma: m w m FUNDACAO 

NACIONAL DO BEM-ESTAR DO MENOR

I 
' 

n<S 4£rot!°pal os°actoniT ECANTICOSlDE CONCORRENCIA PUBLICA

Sf HooAlit'35 
mantenh?m.conta A FUNDACAO NACIONAL DO BEM-ESTAR DO MENOR, torna pu-aUt°r,Zarem I 

ATTIfAD M f\I?I TC blico que serd realizada no dia 05.09.88 as 10:00 horas a CONCOR-
B) Atrav^s de^ cheque administrati- lAlUVOK A DLLJS RiNCIAFUBUCAN° 002/813, paraConstrupSodeumCen.rode

vo, enviado por via. postal, para  Ap^i^^^e^pSo
de ,cu"js?adastl0s DIA 6 DE AGOSTO DE 1988 So Decreto-Lei 2300 de 21.11.86.

constpm n 2m Hn PPF/ MORA Rio- 1Q unDAQ EXIGENCIAS — A firma concorrente dever^ comprovar, por oca-
CGC- HORARIO: 19 HORAS siaodo pedido de inscricao ^ presente concorrencia, aexistencia

Cl 
^s,icl'qUCr T°' 

°hbKrVaTS LOCAL: RUA DA MATRIZ, 16 - BPTAFOGO e^nd|SS£ 3? Edtol"®

iio do imposto 
"e 

Renda na AUDITORIO GUANABARA HjEQODOEDITAL -Cz5 80.000.00(oitentta.milcruzadosLOEdi-
fnntp tal e demais esclarecimentos poderao ser obtidos na Rua Viscon-

piMTDAna de de Inhauma, n? 38 - 4? andar, no horario de 09:00 as 11:30

Jos6 Pereira e Silva EnTRADA FRANCA e de 13:30 as 16:30 horas, a partir de 05.08.88.

PresWente 
«"»|— 

U 
QglfJ^ CrOSS

IB "TI ASSISTENCIA ERNACIONAL DE SAUDE 11 C- mlssao EsPecial de Licitacao. j 
jTudopftosocui" SSSSSSSSSSSSSSS^SSSS

Economia JORNAL DO BRASIL16 ? Io caderno ? sábado, 6/8/88
Sâo Bernardo do Campo—SP — Rogério Montenegro

Disputa pelo cliente

leva supermercados

à guerra de preços
Quem quiser aproveitar o sá-

bado para fazer compras em hiper- tTnfSwMTmSfm
mercados, deve ficar atento. Uma
lista de 18 produtos sai mais barata
no Boulevard da Tijuca (Cz$ jH&r4.473,00), enquanto no Carrefour
da Barra fica por Cz$ 4.700,00 e bBh
no Frecway por Cz$ 5.284,00. As
maiores vantagens do Boulevard
estão na carne de Ia (Cz$ 680,00 o VAfffVfltIfifl
quilo) e no arroz (Cz$ 590,00 5
quilos). Na briga entre os grandes
da Barra, o Freeway oferece a opção do pagamento com
cartão de crédito, mas o Carrefour ganha no preço de vários
produtos.

Outra vantagem do Carrefour, segundo Pearson San-
tiago, 55, morador da Barra da Tijuca, 6 que se o cliente
achar qualquer produto mais barato em outro lugar, o
hipermercado paga a diferença. No Freeway o consumidor é
atraído pelo cartão de crédito: "se você compra no dia certo,
fica com 40 dias para pagar, e com inflação de quase 25% ao
mês acaba-se ganhando, mesmo que ele venda mais caro",
explica Vera Vieira, 35, moradora do Leblon.

Nesta guerra de preços, vale tudo. O Nescau, por
exemplo, é encontrado a Cz$ 270 no Boulevard, a Cz$
285,00 no Carrefour e a Cz$ 461,00 no Freeway. O papel
higiênico (quatro rolos) no hipermercado da Tijuca está a
Cz$ 304,00, enquanto no Carrefour chega a Cz$ 337,00 e
Cz$ 282,00 no Freeway. O leite tipo C, que nos hipermerca-
dos da Barra custa Cz$ 78,00 o litro, pode ser comprado a
Cz$ 72,80 no Boulevard.

Unisys busca empresas

| 
nacionais para fazer

| acordo de tecnologia
A Unisys está em busca de parceiros nacionais para

acordos de cooperação tecnológica, especialmente na área de
g software. "Vamos dar passos fortes nesta direção", diz o diretor
g de projetos especiais da empresa, Ugo Medeiros.
7 A viabilidade de alguns acordos, estão sendo estudadas,
l mas Medeiros, por enquanto, prefere não revelar nomes.

Adianta porém que há interesse no desenvolvimento conjunto
É de produtos que assegurem a compatibilidade — e a troca de
£ informações — entre micros nacionais e os computadores de
D médio e grande portes fabricados pela Unisys no país.
0 A parceria com empresas nacionais não chega a ser
K novidade para a empresa. Há cerca de oito meses, a Unisys e a
lT Multidigit, fabricante gaúcha de discos Winchester, uniram
' esforços para projetar um subsistema de disco de alta capacida-
S de (1.2 Gigabytes), denominado MV8.

O contrato firmado é de aproximadamente US$ 10 milhões
;;; e o equipamento apresenta um novo conceito, pois reúne em
f.í um único gabinete, quatro disco? Winchester de média capacida-

de (300 Megabytes). Engenheiros das duas empresas trabalha-
ram lado a lado no projeto, que exigiu desenvolvimento de toda

g a parte lógica do produto, placas para conexão das unidades de
j§ disco, microcódigo, além do gabinete especial,

j A iniciativa da Unisys não colide com a Lei de Informática
!-'¦ (7.232/84)' que exige, em seu artigo 22, que as empresas
H estrangeiras dediquem 5% do faturamento bruto aos investi-~A mentos em pesquisa e desenvolvimento.
«r As primeiras unidades do MV8 já foram contratadas, mas
S a Unisys não costuma revelar números relativos ao volume de

H produção, informa Medeiros.

Empresa não estará na

Feira de Informática
ff A Unisys é a única fabricante de equipamentos de grande

porte que não vai participar da VIII Feira Internacional de
3 Informática, a se realizar entre 22 e 26 deste mês, no Riocentro.
ÍJ, É a primeira vez em oito anos. Mas o diretor de projetos
Ü especiais da empresa, Ugo Medeiros, nega que a ausência da
' Unisys tenha qualquer relação ao chamado "boicote" de
;j algumas empresas nacionais, que decidiram, praticamente cm
B bloco, não comparecer ao evento.

"A justificativa é simples", diz. O custo de participação é
Aí alto — só no ano passado, na feira que se realizou em São
H Paulo, a Unisys gastou cerca de US$ 1 milhão nas despesas com
|| montagem e instalação de equipamentos e do estande — e, além

disso, o prazo de 12 meses de intervalo entre uma feira e outra é
considerado pequeno para que sejam apresentadas novidades
tecnológicas.

Medeiros diz ainda: "É na feira do dia-a-dia que o
S fabricante conquista novos usuários", acrescentando que a
L rentabilidade nas feiras de informática não é satisfatória,

levando-se em conta a relação custo/benefício.
Comparando a exposição brasileira com as que acontecem

tradicionalmente nos EUA, como a NCC (National Computer
Jj! Conference), que acontece quatro vezes ao ano, o diretor da
S Unisys aponta a existência de movimento semelhante ao que

está acontecendo no país."A última NCC, cm julho do ano passado, em Chicago, foi
quase um enterro", diz.

O pátio com 3 mil caminhões e a redução nas exportações afetam a fábrica paulista

Lista para comparação
erias Boulevard FreewayCarrtfourProdutos

fronta-se com outro problema. A sua
rede de revendedores acumula, 3 mil
veículos. Em julho a empresa comerciali-
zou, no mercado interno, 2 mil e 961
veículos, com queda de 5,9% em relação
a junho (3 mil e 146 unidades). No
período acumulado de janeiro a julho,
porém, a Mercedes vendeu 21 mil e 154
unidades, contra 18 mil 787 em igual
período de 1987, com crescimento de
12,6%.

Para demitir 500 empregados, a Mer-
cedcs-Benz deflagrou ontem mesmo a
campanha de demissões voluntárias.
Além da indenização prevista por lei,
inclusive o Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), a Mercedes-Benz
vai oferecer três a quatro salários extras
para os demissionários, escalonados por
tempo de casa. A assistência médica será
garantida, aos demissionários e seus de-
pendentes, até o dia 21 de dezembro
deste ano.

Quanto às férias coletivas, a medida

afetará apenas a fábrica de São Bernar-
do, que possui um efetivo de 16 mil e 100
empregados. A fábrica instalada em
Campinas, interior de São Paulo, com 4
mil e 350 empregados, que produz ônibus
completos, não será atingida. As duas
unidades são responsáveis pela produção
de 200 veículos diários, em dois turnos de
trabalho.

A Mercedes-Benz alega, além das
dificuldades no mercado interno, tam-
bém problemas nas exportações. A em-
presa previa exportar, em 1988, cinco mil
caminhões para os Estados Unidos, seu
principal importador, mas essa meta já
foi reduzida para duas mil unidades.

A perda nas exportações de cami-
nhões, no entanto, é compensada pelas
vendas externas de ônibus. Cumulativa-
mente, este ano, elas atingem 2 mil e 756
unidades, contra 1 mil e 946, no período
de janeiro a julho de 1987, com cresci-
mento de de 42%. O principal importa-
dor de ônibus da Mercedes é o Chile.

Isomonte está

exportando para

vencer a crise
BELO HORIZONTE — A crise na

indústria de bens de capital, operando
com uma ociosidade média de 50%, está
forçando as empresas do setor a muda-
rem o layout de seu parque fabril ou,
então, tentarem sustentação no mercado
externo. E é exatamente isto que a Iso-
monte S/A, de Contagem, na região
metropolitana da capital mineira, está
fazendo de uma só vez: substituindo
máquinas operatrizes velhas por novas e
ingressando no mercado externo de equi-
pamentos para Forças Armadas, além de
expandir a linha de peças seriadas para as
montadoras de automóveis.

Como parte dessa reformulação, a
Isomonte, no próximo dia 9, fará um
leilão de 250 lotes de máquinas operatri-
zes (tornos, furadeiras, máquinas de me-
dição, pontes etc.), na expectativa de
arrecadar US$ 1 milhão, correspondente
a dois terços dos recursos de que precisa
para o projeto, revelou o diretor adminis-
trativo e financeiro da empresa, Marcelo
Gomes Fries. A Isomonte, que foi adqui-
rida, em dezembro de 1981, do grupo
Salzgitter, da Alemanha Federal, pelo
conglomerado gaúcho Condor, de Porto
Alegre (RS), vai aplicar, nos próximos 12
meses, US$ 1 milhão 500 mil, encomen-
dando à indústria nacional novas máqui-
nas para a área de calderaria e também
para a divisão de autopeças.

A entrada da empresa no mercado
externo, em consórcio com empresas de
outros países, está sendo negociada com
indústrias da Alemanha e Inglaterra. Mas
o negócio mais concreto, a ser decidido
ainda este ano, está sendo tratado em
Singapura, que emprestará tecnologia pa-
ra a fabricação de equipamentos destina-
dos ao transporte para Forças Armadas.

SÃO BERNARDO DO CAMPO
(SP) — Pelo menos 500 trabalhadores
serão demitidos pela Mercedes-Benz do
Brasil, para adequar o atual ritmo de
produção da montadora à demanda do
mercado. A empresa confirmou a notícia
ontem, alegando dificuldades de escoa-
mento de seus veículos. Em seus pátios,
há um estoque de três mil caminhões,
equivalente a 23 dias de produção.

Outra medida anunciada pela Merce-
des-Benz, que é líder absoluta no merca-
do brasileiro, com 47% rio segmento de
caminhões e 82% no segmento de ônibus,
é a concessão de férias coletivas, durante
10 dias corridos, de 6 mil e 500 horistas
ligados diretamente à produção, da fábri-
ca de São Bernardo do Campo. As férias
começam no dia 29 de agosto e terminam
no dia 7 de setembro.

Produção suspensa — Além
do estoque de 3 mil caminhões (2 mil
para o mercado interno de 1 mil para o
mercado externo), a Mercedes-Benz de-

Eldorado tem

lucro de 46%

no mês de julho
SÃO PAULO — Uma ilha de pros-

peridade c otimismo acaba de ser avista-
da às margens do Rio Pinheiros. São os
46 mil metros quadrados de área onde as
190 lojas e o hipermercado que compõem
um dos maiores centros de compras do
país, o Shopping Centcr Eldorado, indi-
ferentes às intempéries da crise econòmi-
ca, vivem dias de bonança. A tal ponto
que ontem mal fechados os números
finais, o superintendente José Franklin
Veras Viegas já podia anunciar com eufo-
ria um lucro real de 46%, em julho,
relativamente ao mesmo período do ano
passado."Com certeza, o crescimento será
maior, quando completarmos o balanço,
quase alcançando o mês de junho, que'
subiu a 53,06% em relação a 1987",
assegura Viegas. Tais números, que le-
vam o Eldorado a um novo patamar de
faturamento mensal, fazem seus diretores
acreditarem num ano "excelente". Se-
gundo Viegas, trata-se de uma tendência
identificada desde dezembro último',
quando as vendas superaram as expecta-
tivas. E que, em sua opinião, justifica o
otimismo com que a empresa encara o
futuro da economia brasileira como um
todo."Nós", — explica — "não temos do
que nos queixar. Mas é visível que todo o
país cresce e que, no máximo até 1990,
estaremos com a economia andando ou-
tra vez em ritmo acelerado. A hora,
portanto é de investir em atividades pro-
dutivas cujo retorno é mais rápido". Para
Viegas o problema do país é mais político
do qua econômico e bastará que a Consti-
tuição fique pronta e o Governo privatize
suas empresas para que não se fale mais
em crise.

590,00 800,00 730,00Arroz Ouro 7 5 Kg
Feijão Combrasil' Kg

428,00 428,00 385,00
Azeite Beira Alta / 500ml

111,40 105,00 98,00Açdear União / Kg
Maionese Helmann's / 500g

270,00 461,00 285,00Nescau / 500g
Frango inteiro congelado / Kg

218,00 243,60 , 203.00

Papel Higiênico Neve / 4 unid,
Sabonete Vhaôlií 190g
Sabão em pó OMO / 600g
Creme dental Kolynos / 90g
Água sanitária globo / litro 47,90 57,00 34,00

4.473.80 5.284,60 4.700,00TOTAL

Dieese mostra que a

cesta básica consome -

80% do salário mínimo

Refeição para

indústria vai

sofrer aumento

v-,
S1; AÇO — A Companhia Siderúrgica Nacional informou que a
H produção do mês passado foi de 377 mil toneladas de aço,
S contra 365 mil em julho de 87. Neste ano, a companhia já
Üj produziu quase 2 milhões e 500 mil toneladas, com a meta de
t' alcançar 4 milhões e 200 mil toneladas até dezembro. O

faturamento do mês passado elevou-se a Cz$ 33 bilhões.

fej Ações — A Labo Eletrônica, tradicional fabricante de
te; minis, micros e superminicomputadores, já se encontra apta a
y captar recursos originários do artigo 21 da lei número 7232/84,
1 - que permite ao devedor de imposto de renda se beneficiar da
£ aplicação de 0,5% do valor do imposto devido em ações de

empresas de informática, de acordo com Marcos Pontes,
superintendente financeiro da companhia.

A cesta básica do trabalhador carioca, que reúne 13
itens essenciais de alimentação, somou Cz$ 9.096,58 em
julho, ou seja, 23,35% aciífla do total registrado em junho.
Para comprar todos os produtos, foram gastos 79,89% do
salário mínimo líquido, de Cz$ 11.386,26 (descontados os
8,5% do INPS). Assim, restou ao trabalhador, remunerado
com um salário, apenas Cz$ 2.289,68 para cobrir as demais
despesas de moradia, transporte, vestuário e higiene.

Os dados são divulgados pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos). O
órgão lembra que, como a Constituição garante que o salário
mínimo deve dar condições de sobrevivência também à
família do trabalhador, a cesta básica para dois adultos e
duas crianças chegou a Cz$ 27.289,74 em julho. Este total
representa 2,4 vezes o salário mínimo vigente no mês
passado.

SÃO PAULO — Com uma diferen-
ça entre seus custos e os preços finais em
torno de 40%, as 450 empresas que
fornecem 1,5 milhão de refeições, por
dia, às indústrias e escritórios de todo o
Brasil, começaram a renegociar os con-
tratos com seus clientes. A decisão foi
tomada em assembléia que reuniu mais
de 80 empresas vinculadas à Aberc (As-
sociação Brasileira das Empresas de Re-
feições Coletivas), que representam 80%
do mercado nacional, e empregam 60 mil
pessoas.

"Não definimos um percentual fixo
de renegociação dos contratos, deixando
cada empresa negociar cada caso", expli-
ca o presidente da Aberc, Paulo de
Oliveira Pires, enfatizando a luta conjun-
ta de todo o setor — que vem registrando
um crescimento de 15% ao ano, com
faturamento mensal de CZ$ 14,3 milhões
— para recuperar sua rentabilidade.

Enquanto os preços dos insumos bá-
sicos (carne, frango, arroz, óleo, pão,
macarrão, batata, alface, laranja, cebola,
feijão e outros) vêm aumentando acima
da inflação — 32,05; de Io de junho a Io
de julho, e 66,41% de julho a agosto —•
as empresas de refeições reajustam seus
preços de acordo com o índice oficial do
IBGE, ou pela variação da OTN, ou
índice da Fipe — Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas da Universidade
de São Paulo. Assim, diz Pires, o setor
está totalmente descapitalizado e precisa
urgentemente rever seus preços. Só os
insumos tiveram um aumento acumulado
de 119,73%.

CONSORCIO GOODWAY
A Comissão de Consorciados convida aos parti-

cipantes do CONSÓRCIO GOODWAY a comparece-
rem à Assembléia a ser realizada no CLUBE MUNI-
CIPAL à Rua Haddock Lobo n° 359, às 19 horas do
dia 8 de agosto, a fim de apreciarem e aprovarem a
proposta da Empresa FINAUDIT ASSESSORIA
PARTICIPAÇÃO E PLANEJAMENTO S/C LTDA para
dar continuidade aos grupos.

Cesta Básica de Julho
Produto QuantldadesPreço MédloGasto MensalVarlaçâo Mensal

436,78 2.320,68

175,85 791,33

GEOTECNICA S.A >
COMPANHIA ABERTA

CGC/MF N9 33.143.025/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Geotôcnlca S.A. convidados a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15 de agosto de
1986, às 10:00 horas, na sede social, & Rua Moura Brasil 44, Laranjeiras
nesta Cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Proposta
do redução do número de Conselheiros; 2) Reforma dos Estatutos Sociais; 3)
Outros assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 02 de agosto de 1966.

VQthelo de Souza Machado - Presidente do Conselho de Administração. J

73,79 442,74
Tomate 9 kg

Banana 7,5 dz
104,59 313,77

426,45 319,84Mame>890,75 Kg
' BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS
ATOS RELEVANTES

Comunicamos aos Senhores Acio-
nistas que o Conselho de Administra-
ção deste Banco, reunido em 04.08.88,
aprovou a distribuição de dividendo
antecipado do exercício de 1988 à
razção de Cz$ 2,15 (dois cruzados e
quinze centavos) por ação, devendo
seu pagamento iniciar-se no dia
30.08.88, da seguinte forma:

A) Mediante crédito em conta, em
nossas agências, para os acionis-
tas que nelas mantenham conta
de depósito e que autorizarem
o referido crédito;

B) Através de cheque administrati-
vo, enviado por via postal, para
os acionistas de cujos cadastros
em nossos serviços de ações
constem o número do CPF/
CGC;

C) Em qualquer caso, observar-se-á
legislação vigente sobre a reten-
ção do Imposto de Renda na
fonte.

QUARTETO REENCONTRO
(EX-COMPONENTES DO QUARTETO ARAUTOS DO REI DA "VOZ DA PROFECIA".)

 VOCAL 

Ministério da Previdência e Assistência Social
FUNABEM
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor

MUSICA SACRA

E CÂNTICOS DE

LOUVOR A DEUS

FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEM-ESTAR DO MENOR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO BEM-ESTAR DO MENOR, torna pú-
blico que será realizada no dia 05.09.88 às 10:00 horas a CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA N ? 002/88, para Construção de um Centro de
Recepção Integrada, com área em torno de 4.200m2, no Municí-
pio do Rio de Janeiro. A presente concorrência obedece ao disposto
no De_creto-Lei 2300 de 21.11.86.
EXIGÊNCIAS — A firma concorrente deverá comprovar, por oca-
sião do pedido de inscrição à presente concorrência, a existência
de Capital Social mínimo registrado e integralizado no valor de
CzS 50.000.000,00. Demais exigências constantes do Edital.
PREÇO DO EDITAL - CzS 80.000,00 (oitenta mil cruzados). O Edi-
tal e demais esclarecimentos poderão ser obtidos na Rua Viscon-
de de Inhaúma, n? 38 — 4? andar, no horário de 09:00 às 11:30
e de 13:30 às 16:30 horas, a partir de 05.08.88.

HORÁRIO: 19 HORAS

LOCAL: RUA DA MATRIZ, 16 - BOTAFOGO

AUDITÓRIO GUANABARA

José Pereira e Silva
Presidente APOIO CULTURAL

Comissão Especial de Licitação.MINISTÉRIO DQ INTERIOR
Governo José Sarney

Tudo ptlo social.
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SEDE: PRAÇA MURILLO BORGES
N.° 1 — FORTALEZA-CEARÁ

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
- CARTA PATENTE N.° 3.465 -
C.G.C. N.° 07.237.373/0001-20
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MINISTÉRIO DO INTERIOR
Governo José Sarney

Tudo pelo scciaf.

DESEMPENHO DO BHB
1.° Semestre de 1988

Os sciores rural o de comércio exterior da economia nordestina são os seg-
mentos que melhor desempenho apresentaram no primeiro semestre deste
ano. a exemplo da economia brasileira. O valor da produção agrícola, por exem-
pio. rogistrou crescimento em 1988 da ordem de 11%. mas o comportamento
global da economia será ditado, principalmente, pela etuação da indústria, no
segundo semestre, por ser esse o segmento responsável por 39% do Produto
Interno Bruto Nacional.Com base nessa realidade, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. submete a
apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras da Instituição, relativas ao 1.° semestre de 1988, abran-
gendo as principais realizações e conquistas do BNB no período.O Banco registrou crescimento de 167,4% nos recursos globais, na posição
de 30.06.88. atingindo saldo de CzS 383.876.3 milhões. Os repasses e refi-
nanciamentos continuam representando a maior parcela desses recursos, com
o montante total de CzS 249.886.2 milhíes. enquanto os recurso» internos
chegam CzS 133.990.1 milhões. ,u«Ao final do semestre, as aplicações globais somaram CíS 314.816,9 milhões
e o Capital Social cresceu 86.63%. em termos reais, em confronto com a posi-
ção do segundo semestre de 1987. alcançando CzS 15.740 milhões.

APLICAÇÕES POR ÁREA
No Âmbito de cada Diretoria, as aplicações do Banco foram as seguintes: Cré-

dito Rural - CzS 26.336,3 milhões; Crédito Industrial - Cl» 82.401,2 mi-
Ihões; Crédito à Infra-estrutura • CzS 105.989,4 milhões; Crédito Geral — CzS
37.621.1 milhões e Câmbio - CzS 62.468,9 milhões.No semestre, o BNB registrou lucro liquido de CzS 3.734,1 milhões, superan-do em 11.9%.em termos reais.o resultado do semestre anterior,e apresentou
Patrimônio Líquido de CzS 56.364,1 milhões, com índice de expansão real, no
período, de 19,36%. Esse desempenho proporcionará distribuição aos acionis-
tas de dividendos no valor total de CzS 1.448,8 milhões, equivalentes a CzS
2,15 por ação. que em relação ao 2.° semestre de 1987 corresponde a incre-
mento nominal de 168,7%, ligeiramente superior ò infleção do período. Isso
levando-se a efeito o desdobramento das ações, de uma pe'a cinco, ocorrido
após a distribuição dos dividendos do semestre anterior, fazendo com que o di-
videndo pago à época, de CzS 4,00 pof açèo. corresponda a CzS 0,80 após a
ampliação da base acionária.O Fundo de Investimentos do Nórdeste (FINOR). operactonalizado pelo BNB,
negociou, nos seis primeiros meses do ano, 1.588,1 milhões de títulos,
observando-se índice de negociação de 81,48% das ações ofertadas.

RECURSOS ESTÁVEIS
Ressalte-se que. na área de captação, o Banco obteve grandes êxitos, como

a implantação da Caderneta de Poupança BNB. implementada a partir de

04.01 88, permitindo-lhe oferecer mais uma alternativa de apliL«vSo financei-
ra. Ao final do semestro, a Poupança BNB havia captado CzS 7.217,5 milhões,
resultado da credibilidade da Instituição junto ò sociedade nordestina, vez quo
não se realizou qualquer campanha publicitária externa. ..... .Vale acrescentar ainda a autorização, pelo Conselho Monetário Nacional, pa-
ra o Banco operar com mesa de "open market", saindo da condição de mero in-
termediário para atuar diretamente no mercado aberto. Afora, isso o bnb
prepara-se para lançar a conta remunerada, ampliando o leque de serviços e
produtos que o colocam em condições de igualdade com as demais casas ban-
cárias do País. ... . ^Somem-se a essas conquistas as iniciativas de caráter Interno, a exemplo da
racionalização administrativa e conseqüente reduçío de despesas, bem como a
adoção pelas agências de postura mais agressiva no mercado, no tocante á
captação de recursos. Em função da nova realidade do BNB, com a aprovação
de recursos estáveis pela Constituinte, o dada a necessidade de planejamento
do processo sucessório na Instituiçôo. o Banco nôo descuidou também de mi-
ciativas na área de treinamento.

INCENTIVO A CULTURA
No âmbito da cultura, o BNB destacou-se como uma das poucas instituições

• utilizar o instrumento da Lei Sarney (7.606/86). de incentivo a atividades de
cunho cultural, patrocinando publlcaçio de livros, restauração de prédios, con-
cursos literários e artísticos, cursos, filmes, shows, peças teatrais, artesana-
tos. folclore, bibliotecas e arquivos. Assim é que, no período de janeiro a junho
deste ano. o Banco desombolsou CzS 23.4 milhões, beneficiando os Estados

do Ceará. Maranhão, Pernambuc® Rio de Janeiro. Alagoas. Piauí e Rio Grandedo Norte.Na área de pesquisa e estudos, o Escritório Técnico de Estudos Econômicosdo Nordeste (ETENE) realizou, no 1 .* .semestre de 1988. quatro trabalhos defundamental importância para a compreensão de elementos da economia regional a saber. "Nordeste • An/ihse Conjuntural". "Nordeste • Conjuntura In-dustrial", "Indicadores EconômicoFinanceiros Regionais" e "Informes Econômicos". Em fase de conclusão encontram-se os trabalhos "Indicadores
Econômico Financeiros das Empresas Industriais Financiadas pelo BNB". "Es-
tudo sobre Agroindústria do Nordeste". "Análise Agroeconômica e capacidadede pagamento do pequeno produtor irrigante". além do segundo número da pu-blicaçáo do "Informes Agropecuários do Nordeste."Merece registro a pesquisa "Avaliação do Sistema de Incentivos Fiscais e Fi-nanceiros do Nordeste", que o BNB realiza em convênio com a Supermtendén-cia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O trabalho abrange os seg-mentos FINOR Industrial e FINOR Agropecuário, partindo da coleta de dadosprimários junto a empresas incentivadas, a fim de avaliar os efeitos.micro e ma-croeconômicos do Fundo.Por fim. a Direção do BNB considera que sem o apoio das autoridades gover-namentals. dos diversos segmentos organizados da sociedade nordestina e doseu empenhado corpo de funcionários, não teria sido possível á Instituição atin-gir tão difíceis metas, todas elas indispensáveis ás atividades do fomento ao de-senvolvimento do Nordeste, missão a que o Banco »• dedica desde sua criação.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 1988iüiüüslüjiíiiij íljii

Direção Geral e Agências no País
(Valores em CzS Mil)

/T1VO CIRCULANTE  199.116.539 PASSIVO CIRCULANTE .
DISPONIBILIDADES..
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..
Aplicações no Mercado AbertoAplicações em Depósitos Interfinanceiros

TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria
(Provisões para Desvalorizações)

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar..
Créditos Vinculados:Depósitos no Banco CentralSistoma Financeiro da Habitação
Repasses InterfinanceirosCorrespondentes

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros....Transferências Internas de Recursos..

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos. Títulos Descontados e Financiamentos

Setor PrivadoEmpréstimos, Títulos Descontados e FinanciamentosSetor PúblicoFinanciamentos Rurais e AgroindústriasFinanciamentos ImobiliáriosOUTROS CRÉDITOS
Créditos por Avais e Fianças Honrados..Carteira de CâmbioRendas a ReceberDiversos

OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e BensDespesas Antecipadas

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..
TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interfinanceiros
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos. Títulos Decontados e FinanciamentosSetor PrivadoEmpréstimos. Títulos Descontados e FinanciamentosSetor PúblicoFinanciamentos Rurais e AgroindustriaisFinanciamentos ImobiliáriosOperações de Crédito de Liquidação Duvidosa(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)

OUTROS CRÉDITOS
Créditos por Avais e Fianças HonradosCarteira de CâmbioDiversosCréditos de Liquidação Duvidosa!(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Participações em Coligadas e Controladasno Pais Outros Investimentos(Provisão para Perdas)

IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de UsoOutras Imobilizações de Uso..(Depreciações Acumuladas)...
DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão..(Amortização Acumulada)

24.337.611
10.796.39513.541.216

1.462.286
1.476.652(14.366)

23.364.459
14.952.405

1.539.80319.266787.1156.065.870
183.040
65.822117.218

60.238.409
24.432.1678.188.1582.38156.287.496

64.91850.842.93323.0965.356.549
140.839
117.28223.557

167.659.721

2.113.732
2.113.732

164.870.906
61.479.537
85.457.29614.863.1023.070.97116.153.460(16.153.460)

606.429
3/77521.952580.702615.187(615.187)

9.999.126
226.112
559.263325.306(658.457)

9.656.727
9.945.7183.561.834(3.850.825)

116.287
368.319(252.032)

TOTAL DO ATIVO  376.776.386

PASSIVO

DEPÓSITOS..
Depósitos â VistaDepositos de Poupança..Depósitos a Prazo

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Carteira de TerceirosRELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar..Repasses InterfinanceirosCorrespondentes

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos cm Trânsito de Tercriros....Transferências Internas de Recursos..

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos no País - Instituições Oficiais..Empréstimos no Exterior

REPASSES DO PAlS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS..
BNDESCEFFINAMEOutras Instituições

REPASSES DO EXTERIOR
Repasses do Exterior

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadação do Tributos o Assemelhados..Carteira de Câmbio..Sociais e EstatutáriasFiscais e PrevidenciáriasFundos Financeiros o do Desenvolvimento..Diversas

159.264.168

29.162.5517.868.95266.046
8.599.994
8.599.9949.140.233
3.640.4693.297.2262.202.538
3.183.108

468.0392.715.069

5.503.64146.942.321
22.020.542
5.374.754• 5.168.02111.386.71591.052

10.568.419
10.568.419
16.208.361
2.387.980879.7121.786.1844.666.107368.6366.119.742

PASSIVO EXIGiVEL A LONGO PRAZO  160.9 50.050
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interfinanceiros

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Empréstimos no País - Instituições OficiaisEmpréstimos no Exterior

REPASSES 00 PAlS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS..
BNDESCEFFINAMEOutras Instituições

REPASSES DO EXTERIOR
Repasses do Exterior

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento..

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Resultados de Exercícios Futuros

PATRIMÔNIO LIQUIDO
CAPITAL:De Domiciliados no PaísDe Domiciliados no Exterior
CORREÇÁO MONETÁRIA DO CAPITAL..
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCROS

33.823.647~8.740.281
25.083.366
94.891.168
21.298.6548.117.24265.211.125264.147
23.750.908
23.750.908

997.334
997.334
197.103
197.103

56.364.065

15.739.96535
24.240.348
7.006.319
9.377.398

TOTAL DO PASSIVO.. 376.775.386

NOTAS EXPLICATIVAS;AS :I:>vl
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EMfl

30.06.8$
1. O BANCO E AS SUAS OPERAÇÕES:

O BNB, pessoa jurídica de direito privado, é uma sociedade anônima aberta,de economia mista. Tem. por objetivo social, a promoção do desenvolvimento oa circulação de bens. por meio da prestação de assistência financeira e técnicaa empreendimentos de interesse econômico e social.0 BNB está sediado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, e sua área básl-ca de atuação coincide com a da Superintendência do Desenvolvimento doNordeste-SUDENE, podendo, no entanto, manter agências, representações,escritórios e correspondentes em outras regiões do País e no Exterior, observa-dos os requisitos legais.Além de suas atividades de banco comercial, o BNB .lá autorizado a realizaroperações próprias do mercado de capitais efetuadas pelos bancos de investi-mento e sociedades corretoras.
2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

1. As diretrizes adotadas pelo BNB para a contabilização das operações e pa-ra elaboração e divulgação das demonstrações financeiras emanam das dispo-siçôes da Lei das Sociedades por Ações, das instruções da CVM-Comissáo deValores Mobiliários e das normas do Banco Central do Brasil, consideradas,também, as disposições da legislação tributária.
2. Neste semestre, consoante a Clrculir n* 1.273/87, do Banco Centrei doBrasil, as demonstrações financeiras estão sendo publicadas sem comparabili-dade com períodos anteriores, bem como foram elaboradas de acordo com oscritérios do Plano Contábil dos Bancos Comerciais-COBAN e apresentadas deconformidade com as disposições do Plano Contábil das Instituições do Siste-ma Financeiro Nacional-COSIF. Dispensada pelo BACEN e pela Comissão deValores Mobiliários a publicação da Demonstração das Origens e Aplicações deRecursos, apresentam-se na NOTA 12 os movimentos mais relevantes que pro-vocaram modificações no Capital Circulante Líquido do BNB.
3. Os princípios e procedimentos contábeis mais relevantes, adotados peloBNB. podem ser sintetizados como segue:

a) Efeitos Inflacfonários
Os efeitos da inflação são reconhecidos pela correção monetária do AtivoPermanente e do Patrimônio Líquido, por meio da variação do valor nominal daOTN. e pelo reconhecimento das variações monetárias ou cambiais de obriga-

çôes e créditos. O efeito inflacionário líquido assim apurado é refletido direta-mente no resultado.
b) Apropriação de Receitas e Despesas

O resultado é apurado pelo regime de competêncie.
c) Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo

Apresentados pelos valores de realização, deduzidos das respectivas rendasa apropriar, incluindo os rendimentos e as variações monetárias e cambiais au-feridos A provisão para créditos em liquidação está constituída de acordo comas disposições regulamentares. em montante igual aos direiros registrados emcréditos em liquideçáo e suficiente para cobrir eventuais perdas em relação ásoperações de crédito.
d) Permanente

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente. sendo que:os investimentos estão deduzidos de provisão para perdas. Não existemparticipações em empresas controladas, bem como não há investimento rele-vante. na forma definida pela Lei das Sociedades por Ações;o imobilizado está deduzido de depreciação calculada pelo método linear,ás seguintes taxas anuais: edificações - 4%; sistema de transporte e sistemade processamento de dados - 20%: demais itens - 10%:o diferido, constituído principalmente de benfeitorias em imóveis de tercei-ros. está sendo deduzido de amortizações calculadas pelo método linear com autilização de taxa anual fixa de 20%.
a) Passivo Circulante a Exigível a Longo Prazo

Demonstrados acrescidos dos encargos e variações monetárias e cambiaisincorridos, deduzidas as despesas a apropriar. A provisão para Imposto de Ren-da. mtogralmente reconhecida como encargo do período totaliza CzS3 355 384 mil e inclui incentivos fiscais da ordem de CzS 563.611 mil.
3. OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

Foi incorporado á rubrica Obrigações em Moeday Estrangeiras, o saldo dosubtítulo Despesas de Obrigações com Banqueiros no Exterior, da conta Provi-slo Para Pagamentos a Efetuar - Câmb-o. no valor de CzS 236-372 mil.

4. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - LONGO PRAZO
No País, as taxas de juros veriam do 0% a 14% ao ano e a correção monetá-

ria. quando aplicável segundo as disposições contratuais, é calculada com base
em índices oficiais. „No Exterior, destacam-se recursos oriundos da Resolução 63 do BACEN (Cz®
23.575.769 mil), do BID-Banco Interamerk-eno de Desenvolvimento (CzS
25.063.712 mil) ode outras Instituições (ClS 194.793 mi). As taxas de (urosvariam de 2% a 11.68% •.». e a correção cambial, quando aplicável segundo
as disposições contratuais, é calculada com base em índices oficiais.

Essas obrigações serão amortizadas em datas a valores variáveis no prazo de
até 20 anos. no caso das assumidas no País, e de até 11 anos. quando contra-
tadas no Exterior. Os repasses são feitos basicamente nas mesmas condições
quanto a encargos e amortizações, com garantias reais, avais, fianças ou ou-
tras garantias colaterais.
5. CAPITAL SOCIAL

Na 34* AGE. de 22.03.88, (oi homologado o aumento de CBpitel deliberado
pela 33 a AGE. de 11.09.87, do que resultou a seguinte composição:

Espéde de AçOes
Ordinárias EscrituraisPreferenciais Escriturais
Total

Quantidade de Ações
74.500.00059.900.000

134.400.000
Após o desdobramento autorizado na 35* AGE, de 22.03.88. o Capital So-

ciai subscrito e integralizado passou a ser representado por 672.000.000 de
ações escriturais sem valor nominal, sendo:

Espécie de Ações
Ordinárias EscrituraisPreferenciais Escriturais

Quantidade de AçSes
372.500.000299.500.000

Total 672.000.000
As ações são inconversiveis de uma espécie em outra, assegurando-se ás

ações preferenciais prioridade na distribuição de dividendos.
6. RESERVAS

•) Legal — constituída com base em 5% do lucro líquido;
b) Estatutária — constituída pelo saldo remenescente de LUCROS ACUMU-

LADOS, apôs todas as destinaçôes do Lucro Líquido do período.
7. DIVIDENDOS

O estatuto estabelece a distribuição semestral, a título de antecipação, de di-
videndo mínimo equivelente a 25% do Lucro Líquido, o qual, mediente propos-
ta da Diretoria, é declarado a aprovado pelo Conselho de Administração "ad re-
ferendum" da Assembléia Gerei de Acionistas.Esse dividendo, se calculado com base no Lucro Líquido (CzS 3.734.144 mil)
deduzido do valor da Reserva Legal (CzS 186.707 mil), importaria em CzS
886.859 mil, correspondente a CzS 1,32 por ação.No entento, o Conselho dé Administração aprovou proposta da Diretoria, no
sentido de distribuir, a título de antecipação dos dividendos do exercício, a im-
portância de CzS 1.444.800 mil. correspondentes a CzS 2.15 por ação.
8. APRO VISIONÀMENTOS E AJUSTAMENTOS

a) durante o semestre foi complementada a provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa, pelo valor de CzS 15.833.032 mil. Compensou-se. como prejuí-zo. a débito dessa provisão, o valor de CzS 2.668.908 mil. As recuperações
ocorridos no período totalizaram CzS 4.625.163 mil.

b) no período, foram constituídas provisão para férias (CzS 3.076.721 mil) e
para licença-prémk) (CzS 2.317.481 mil), em função dos direitas adquiridos até
a data do balanço, acrescidos de seus respectivos encargos sociais.

c) em virtude da vigência do Decreto-Lei n# 2.425, de 07.04.88, não foi efe-
tuada a provisão para fazer face eo pagamento de diferença salarial, no mon-
tanta de cerca de CzS 2.500.000 mil. correspondente è aplicação da Unidadede Referência de Preços, objeto de despacho exarado pelo Residente do Supre-mo Tribunal Federal, acolhendo representação do Procurador Geral da Repúbli-
ca. conforme preceitua o artigo 119. letra "o", da Constituição Federal.
9. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O ajuste líquido negativo de CzS 51.180 mil refere-se a estorno e comple-mentaçáo de despesas e rendas operacionais decorrentes de erros de contabili-zação ocorridos em exercício anterior.
10. GARANTIAS PRESTADAS

As garantias concedidas a terceiros, sob a forma de fiança a avais importamem CzS 4.897.990 mil. as quais são sujeitas a encargos fsianceiros e contra-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE
EM 30/06/88

VALORES EM CZS MIL

RECEITAS OPERACIONAIS
Rondas da Operações de CréditoResultado de CâmbioRendas de Aplicações Interfinanceiras de LiquidezRendas de Títulos e Valores MobiliáriosResultado do Transações com Títulos e Valores Mobiliários
Rendas de Prestação de ServiçosReversão de ProvisõesOutros Receitas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas de CaptaçãoDesposas de Obrigações por Empréstimos o Repasses do País
Despesos de Obrigações por Empréstimos e Repasses do Exterior
Resultado do CâmbioResultado de Transações com Títulos o Volores Mobiliários
Despesas do Honorários — Diretoria e Conselho de Administração
Despesas de Pessoal — Proventos, Benefícios. Treinamento e Encorgos Sociais
Outras Despesas AdministrativasAprovisionamentos o Ajustes PatrimoniaisOutras Despesas OperacionaisRESULTADO OPERACIONAL

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
DESPESAS NÀO-OPERACIONAIS
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL
RESULTADO DE CORREÇÁO MONETÁRIA
AJUSTES DO PROGRAMA DE ESTABIUZAÇÃO ECONÔMICA
RESULTADO DO SEMESTRE ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO

Fundo de Assistência e Previdêncio

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE\ ___________————

Lucro Líquido do Semestre CzSN.° de AçõesLucro por Ação CzS

206.562.086
170.4.15.2.

649.939378.559823.451600.321269.073914.949972.146.953.648
172.727.499

5.253.15089.262.15843.255.3371.056.50018.48423.95313.895.6962.070.10216.134.9241.757.19533.834.587
99.000

(107.663)
< 26.483.636)

1.829
7.245.117

3.734.144

3.734.144 MIL672.000 MIL5.5567

i
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQÜIDO; 

EM: 30/06/88 - •

VALORES EM CZS MIL

gorantias pelos benefícios.
11. SEGUROS

Os bens móveis e Imóveis do Banco estão segurados em montante suficiente
a cobertura de eventuais riscos.
12. VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

As origens e aplicações de recursos relevantes, que não são diretomente des-
tacadas nas demonstrações financeiras, são as seguintes: depreciações e
amortizações (CzS 280.226 mil); aumento do exigível a longo prazo (CzS
95.681.238 mil): eumento do capital circulante liquido (C;S 26.629.974 mil);
aquisições de imobilizodo (CzS 236.378 mil) e aumento do reolizável a longo
prazo (CzS 117.693.120 mil).
13. DECRETO N" 9G.524. DE 21.12.87

Os valores da maior e menor remuneração mensal pagos pelo Banco a seus
empregados e administradores, posição em junho de 1988. são, respectiva-
mente. CzS 322.329.00 e CzS 30.517.00.
14. FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NOROESTE - FINOR

Compete ao BNB, na forma estabelecida no Decreto-Lei n# 1.376/74, a ope-
raçfio do FINOR, sob a supervisio da Superintendèncie de Desenvolvimento do
Nordeste-SUDENE. Na qualidade de operador do FINOR, o BNB executa terelas
relacionadas com a administração e controle do seu patrimônio, dentre as quais
destacam-se:

recebimento dos recursos do FINOR e sua aplicação em subscrições de
ações de empresas, consoante autorização da SUDENE;recebimento e custódia dos títulos representativos das ações subscritas e
promoção de leilões dos mesmos em Bolsas de Valores em datas
preestabelecidas; ,escrituração e guarda dos registros contabéis específicos do FINOR;informação diária és Bolsas de Valores sobre o patrimônio do FINOR e dl-
vulgaçâo da composição da carteira do Fundo, após cada exercício financeiro.
15. COMPROMISSOS

0 BNB é patrocinador e contribuinte da Caixa de Previdência dos Funcioná-
rios do BNB - CAPEF, que assegura e complementa a aposentadoria de funcio-
nários e pensão a seus dependentes, e da Caixa de Assistência dos Funcioná-
rios do BNB - CAMED, que presta assistência aos funcionários do Banco, vi-
sando a proteção de sua saúde e de seus dependentes.

PARfeCÉR DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

RESERVAS DE CAPITAL  RESERVAS DE LUCROS
EVENTOS CORREpAO MONETARIA AGIO P0« OUTBAS 

CAPITAL AUMENTO CAPITAL CAPITAL AUMENTO SUBSCKQiO RESERVAS LEGAL ESTATU- ESPEOAI lUCHOS TOTAL
REAUZAOO DE CAPITAL A REAUZAR REAU2AD0 OE CAPITAL OEAffo 0{ CAPITAL TABAS DL1892/81 ACUMUIADOS

"SALDOS So IMCIG DO PtRiODO 3";50.000 I 711 942 tl 711 942i 10 637.347 - 1.026.656 531.570 1.761.033 S30.94C - 17.637.546
AJUSTES OE PER10D0S , „ANTEPIORES 15,1801 l5"80'
AUMENTO DE CAPITALPtov«n»ente$ be Res«rvasTnnsferincia para Aumentode Capital 10 630 000 110 630 OOOiIncofporick M Capita!  10 630 000 110 630 000)Trinjlertnoi d« Conecio Mone-Urn em Funcio de Aumento deCapital 1 407.172 11.407.1721Proveniente de EmusJode Ac6es:Aumento de Capital em Proceuo 1 978.458 1 1.978.4581-AprovacJo do Aumento

peto BACEN:lncofpca?lo ao Capital  1.960 000 (1.9600001Tranjfe»incia p fteerva deAgio 11 730 4001 1.730 400Transfertnoa de Depteitos pa ,n Mss-IUKfc 3 690 400 3 690.400
OUTROS EVENTOSSubvencfiw pira Invtitownlw... 152.9*3 152.913CORRECAO MONET ARIA 22.825.829 1.407.172 2.446.923 1.650 427 827.487 2.741.37 ) 826.604 179.6711 32 645.042
LUCRO UQUIDO 00 PERiODO  3 734.144 3.734.144

186.707 1.971786 1 2158.49310^'icJlUpO. «*>... 11.444.8001 11444.8001
SAtBOSNORMOOPglOOOEM ,l740000 . 24.240.348 - 4.176.323 2.829.9% 1.545.764 6.474.190 1.357 444 - 56.364 065
MUTACOES DO PERfODO  12.590 000 I1.7t1.942l 1 711.942 13 603001 - 4.176 323 1.803.340 1.014.194 4.713.157 826.504 - 38 726 519

Aos senhoresDiretores e Acionistas doBanco do Nordeste do Brasil S.A.Fortaleza-CE

Examinamos as demonstrações financeiras do Banco do Nordeste do Brasil
S.A. em 30 de junho de 1988, relativas ao semestre findo nessa data. com-
preendendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstra-
ção das mutações do Patrimônio Liquido e o Balancete Sintético da Carteira de
Câmbio. Nossos exames foram efetuados de conformidade com as normas de
euditoria geralmente aceitas e. conseqüentemente, incluíram as provas nos re-
gistros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessá-
rios nas circunstâncias.Em nossa opinião, observado o mencionado na Nota ExpKcativa número 2.2.
as demonstrações financeiras referidas no parigrato anterior, lidas em conjun-
to com as notas explicativas que as acompanham, representam adequadamen-
te a posição financeira a o resultado das operações do Banco do Nordeste do
Brasil S.A. em 30 de iunho de 1988. de acordo com o» princípios de contabili-
dade geralmente aceitos, exceto quanto ao mencionado na nota explicativa nú-
mero 8.C.. aplicados em bases uniformes.

Fortaleza. 28 de julho de 1988
João Gualter Chantres Galdão

Contador. CRC/SP 108.821-S-CE

CAMP1GLIA E CIA. S/CAUDITORES INDEPENDENTESCRC/SP 756 S CE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1* SEMESTRE 1988
Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal, examinamos o balan-

ço patrimonial do Banco do Nordeste do Brasil S/A., levantado em data da 30
de iunho de 1988, referente ao primeiro semestre, bem sssim as demonstra-
çòes que o instruem - resultado» do semestre. mutaçAes do patrimônio liquido
e notes explicativas.O balanço está moldado nas normas do Banco Central do Brasil, havendo si-
do consideradas as alterações de ordem contábil por este preconizedas. As de-
monstrações estão de acordo com o Plano Contábil dos Bancos Comerciais
(COBAN) o disposições do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financei-
ro Nacional (COSIF).Ratificando as verificações que levamos a efeito mensslmente. durante o se-
mestre, cujos resultedos constam de atas lavradas no livro competente,
cumpre-nos atestar que o balanço expressa a situação real do Banco, vista sob
os aspectos econômico, financeiro e outros de maior importância que definem,
á exação, consideradas as discriminações do balanço analítico, a real posiçãodas verbos que compõem o etivo e o passivo.Foi apreciado, em seus justos termos, o parecer elaborado pelos Auditores In-
dependentes, representado pela Campiglia e Cia. S/C Auditores Independentes.

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do balanço e documentos que
o complementam.

Fortaleza-CE, 01 de agosto de 1988
Conselho Fiscal

FRANCISCO FERREIRA COSTAPRESIDENTE
CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUESCONSELHEIRO
MANOEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUECONSELHEIRO

PEDRO CASEMIRO ARAÚJO NETOCONSELHEIRO

Fortsleia-Ce.. 26 de julho de 1988

JOSÉ PEREIRA E SILVAPresidente
AFONSO CELSO SANTOS PANTOJADiretor

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Pvtctr» • SilvaPr*SKtont«
Jo*o Batista A»v«* do Na*c»n*moSacratana Gafai do M**uéf»o do lotano»
Dorany da Sé Barrato SampaK>SUDENE
IVandé Augusto BorgasDNOCS
Ekaau Roberto da Andrada AWa*COOEVASf
Famando Luif Cooçatvas Ba»a»raFadafaçio das mduttnas doR« Granda do Nota
Roberto Carson GtadvoNRepresentante do Co*po Funcional
Francisco José lustosa da CostaRepresentante dos Acionistas fc»nontinoa
RvVnuk) Ba.reto da Aim*daBNDES
Jos4 C ar toa A(eH»a CostaCHESf

AGNELO ALVESDiretor
ANTÔNIO ARNALDO DE MENE2ESDiretor

JOÃO ALVES OE MELODiretor
PAULO OE TASSO BENEVIOES GADELHADiretor

PE ORO MORENO GONDIMDiretor
CÉUO LOUREIRO CAVALCANTEConsultor Jurídico

PASCHOAL SAVASTANO JÚNIOR
Superintendente Administrativo
ROBERTO GERSON GRAOVOHLSuperintendente Financeiro

PEDRO PAULO MONTEIRO VIEIRAChefe do Departamento de ContabdidedeContador CRC-CE n* 3348CPF n* 002387913/00
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. , \ («m potlto*} Sc na semana passada os investidores Opgoes — Outro motivo que cstd acionflrio cstd aguardando com grandc J* *« \ ?>' dn mercado aciondrio ficaram emnolca- mexendo com as Bolsas 6 o vencimento cxpcctativa o anuncio de medidas novas. Agoes do IBV Ranr-n Pnntnnl72933 72885 J dos com a subida das Bolsas, esta semana muito pr6ximo do mcrcado dc op^oes, —Qualquer vento soprando a favor, oi£ ?5cR7l AJdllCO XT UIlll4clJ

f piniiY 
* \/v \ , voltaram a ter muita dor de cabega. Os nos dias 15 cm Sao Paulo e 22 no Rio dc as Bolsas voltam a subir. 0 que falta Maiores Atta§ Cz$ ,

J |§ f v juros no curtfssimo prazo nao cedem c a Janeiro. A cxpcctativa nao 6 de um notfeia favordvel — observou Jos6 Roge- AcesitappG  48.35 ...30.00 BRASILIA — 0 Banco Pontual, do
V cada dia que as agoes nao sobem 0 fechamento muito tumultuado como os rio de Olveira, gcrente de Bolsa da a™?vrnmesPPG li'oo 12'7n. ^car^' con} patrimonio Hquido de

. aplicador estd no mfnimo perdendo 0 dois ultimos. Nao hd mais muitas surpre- corretora Boreal. Algumas fundaqocs Barreto Araujoppg '. 'Z 10.14ZZ'''ZZ''264o Cz$ 700 milhoes, passou ao controlc do
- VI r rendimcnto do overnight, em torno de sas: dificilmente as aqoes Vale do Rio fundos dc pensao continuaram a com- vaiodoRioDocoOPQ.. 9.42 moo Grupo Empesca, tamb6m do Ceard, do

I vVfvf \o/Q di^no. Docc e Petrobrds subirao demais ao pon- prar, mesmo que ainda sem grandc prcs- Maiores baixas empresdrio Jos6 Mario Gomes de Carva-
O fndice Bovespa, que registra a to de pegar os investidores de surpresa. sa. Mas nao houve uma corrida desen- cia MineJaX part ppg ! $70"! 52o'oo lho, que ficard com 60% do banco e 0 ex-

oscilacao do mercado paulista, fechou freada para vender toda e qualquer tipo Riograndense ppg iaoZZZZZZ... e]3o controlador, Tarcflio Pimentel, com
|ft com uma queda acumulada de 2,25% Agrande movimentagaopoderd ficar de aqao. I" §*•<£ 40%. A operaqao foi acertada no Banco
LV.V; esta semana enquanto o IBV, termome- apenas por conta do vencimento de Para-  Central, com a autorizaqao do diretor dc

¦I ¦ 1 i°ofw50 
Um P°uco ,1,ellosaccn.uada, dc Q$ 6H Irifcto k*m ttjjmatat IQ* torn*. Na opcr,(So. o Banco

ffl V:-"v / If 1,91%. - nas com operates com agoes da Parana consistente na recupe- Kepier www ppg 14,43 17.00 beu um aporte de capital de Cz$ 1 bilhao
m :i # Ontem, a Bolsa do Rio apresentou panema. A bnga poderd ser forte neste " cons.stente recupt m^paq. ,,.46 14.50 do 

Grupo^Empesca, aumentando-o dos
If \w68f|gl m uma recupera?ao expressiva, fechando papei. a h, Vai* Ho Rin iw «.«*«. Baneuppo  ,o!o5.""! ',95',00 atuais 

Cz$ 168 milhoes para Cz$ 1 bilhao
X&fiifffl ft com alta de 3,8% eo mercado paulista Mas, independente da disputa no (nw altade 552% ontem no Rio neeo- Maiorea batxa. e 168 milhoes. Em 180 dias receberd um

ft ,'f Nvl 
" 

Sa sejXn«!fa- mercado de opsfics, a cxpcctativa 6 quan- dada na mddia a Cz$ 657,40 e no'fccha- Kw|f.iz: 13^^—™ Jto novo aporte de mais Cz$ 1 bilhao. o que
S S . 1 v da aguma medida para procurar deter o to ao rumo a ser tornado pelo govcrno mento a 675,00. Petrobrfs subiu 5,8% no representa, segundo o novo controlador•ji'j <| !.,..iJW,;e, ¦ , , ritmo desenfreado da infla^ao jogou para para tentar controlar a inflasao, que ja mercado paulista, cotada na m6dia a Cz$ oocm pn qZZZZZ 7'aaZZZZZZ sao do grupo, a injeqao de US$ 8 milhoes no
29/7 ¦' '•; 2/8 "'"8/0'14/8 5/8 cima as cota^oes das a^oes. chega a mais de 1% ao dia. 6 mercado 529,44 e Cz$ 545,00 no fechamento. estado e na regiao Nordeste. _

V/JfflW/A A r»nnfc1 L 1 Indicadores Diarios Fundo de Agoes
yffl//JZ/// /l i/UXIUt wn ^>1//Jnkr/j ~ ^

« corrente inteligente.** *%

f/AL///Aiy// //7%1/w/// TaxadaAndlma(bruta):  30,09 ARBI-Equiiibrio 5,95—
/^/// Rend.Acum.dasomana:  5,12 Aymof* Acftea (2) 4,469328 0^3 271^
Banco Boavista FALE COM O GERENTE.  Banco Boavista Rond. Acum. do m«s:....: ZZZ  s',,2 W ^

OTN Bandelrarrtea AcOea (2) 13,005000 3.B5 258.08
Banespa AcOes (2) 12.871753 1.78 326.30¦  mmm|MMg TaxadaAndlma(bruta):  30,15 Banestado Acflea (1) 2.516298 -0.98 309.51

Rend. Acum. da semana:  5,14 Banegtos -0.47 268.15
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro  

"4 srs*"1 s ss
, —  _ Ban haul CAB -4.80 253.84
Resumo das Operagoes 0M- Abt Ml"' F*Ch" * *" Taxa referenclal de CDB m ^

I . .... % ao ano BBI Bradosco 22 4.64 243.46Prazo 60 dia a 90 dlaa 180 dias bbm — B. Bahia -1.64 272.08
Qtde (mil) Vol. (Cz$ mil) ,27.eoo b.M 5 jo ms 5,7, 5.51 1.67 365,33 Fonta: Banco 1°'^

Lole.  60.085 1.973.984 Mend« Junior PB-Q- 60.400 6.B, 6,80 7.06 7,80 7,50 3,37 4,5.29 -6^ CT0,
Mercado a Termo:  1-205 18.812 m»umpp-g- e aoo sow 29.00 29,e, so.oo 29,00 0.7, 99337 bfb - - 3^5 aei^ie
Mercado de Opgoes-Opgoes de Compra:  59.900 1.504.745 Micraiab pp-q- 2.000 ,.65 ,.65 ,.es ,.65 ,.65 • 330,00 D6lar bmc Acaes id 76.973659 +3.25 297.6a
Exerclcio de opgdes:  Moddsta PP-Q- 5.000 2.40 2,40 2,40 2.40 2.40 est 34236 Ont»m Compra Vend* SM2 2iZ6—289,93
Futuro c/libera^So:  - - Mon,r«ippQ- ,73.000 ,.4o ,.4o ,,47 ,.50 1.49 5.00 490.00 ondai 253,86 254,12 SrSl !!!'"
Futuro c/reten?ao:  - . ~ mu.1* i-maos pp-g- 5.000 0.90 0,90 0,90 0,90 0,90 est 150,00 Paraieio aes.oo ass,00 ,5938656 -o.n 2^TOTAL GERAL  I<;l.iyu 0.*»y/.0*W Muller PP-G- 2.970.800 1.70 1,70 1.79 2.00 2.00 -2,19 895,00 70 1988 Boovteta CSA (2) 88,762683 -0.26 281.49
IBV M6di0 28.307,32 ( + 1/o) Multwel PP-Q- 500 4,00 4.00 4.00 4.00 4.00 EST 400.00 Boston Sodfll (2) 0.108305 -0.36 235.29
,IBV no Fechamento:....  28.876,18 ( + 3,8/0) MuMt«xtii pp-g- 300 4,05 4.05 4,05 4,05 4,05 ,.Z5 289.29 Jan 93,00 Mar 125,00 Mai 185,00 Jul 275,00 Boiano AC0O3 (21 70,60352, 0£2 333,62

National ONEG- ,,300 30,0, 30,0, 30.0, 30,0, 30.0, 3.4, ,.07,.79 Fov 100,00 Abr 150,00 Jun 225,00 Ago 285,00 fgg° Calf" VQ 1°'°'"^! 1^2—^25
—————————————————————— National PNEQ- ,25.200 9,60 9.60 9,93 , 0,00 ,0,00 -0,60 4,3.75 CotapSo do primelro dia iltll da cada m«s brb  7(ypo
KJIor/^aHn i> \/icta Nakala PPEQ- 40.000 4.70 4,69 4,70 4,70 4,70 - 2,3,64 3 CCF-Acaos 3.73 163.C8MulCaQO a VlSld otvebra PP-Q- 82.500 28.eo 28.50 28.78 29,00 28,50 0,70 1.106.92 OlICO Chase Ftox Par 5,81 448,28

— Pacaembu PP-Q- 320.000 2,00 2.00 2.09 2.20 2.20 -2.79 209,00 (CZ$ gr-llngoto por gramas) |2>TftulOI ow. AW. Mln. MM. IM*. F«ch. 0»C. IL N° ffl pp.Q. 565 C00 22.50 22,50 22.00 24,00 2330 5,24 995,65 . 22 T „ 2*02,730000 2£6 336J2
* Ano Man COmpra vena Condomlnto Banorte — —-
 — Para De Mlna. PP-G- ,45.400 0,30 0,28 030 0.30 0.20 - 300.00 4 Bancodo8rasll(250grs)  - Credlbanco Acfloa -

Paraibuna PP-G- 23,.400 8^0 8.20 8.75 930 930 2.94 437.50 , Bozano Slmonson (1.000grs) 5.080,00 5.125,00 Ctadibanco Cmdlluf zz —
' AcMslta OP-G- 100 37.00 37.00 37.00 37,00 37,00 - ,.027.76 Paranapanema PP-Q- ,.462.000 26,50 26.50 27.95 29.00 29.00 3.63 735.53 ,28 Goldmlne(250gra) " PI _]% ^

ArM.Kn pp.n. ,M M0 2, 00 2,.00 26.57 34.20 30.00 46,35 6,7.9, 57 Pers.Columbla PP-G- 2.500 2,70 2.70 2.70 2.70 2.70 - 54030 Ourinves.(250grs)  5.050,00 5.090,00 T5555S 03, gflT73
AC09 Vlllares PP-G- ,0 000 4,70 4,70 4,70 4,70 4.70 ,1.90 67,.43 2 Peralco PP-G- , 042.900 3,90 3,90 3,93 4.,0 4.,0 2.08 393.00 » Salra(lOOOflrs)  5.070,00 5.100,00 Creliaul Maxl AcOos fl) 2375002 ,35 274.56
Aduboa Trevo PP-G- 53.500 , 66 , 36 ,.93 2.00 2.00 3,76 482.50 4 Pelrobfaa PP-G* ,42.500 525,00 5,0.0, 530.2, 55,,00 544,00 ,.03 572.56 78 DagU9a(,OOOgrS) C"fl.ul "OWpla (,) 16,845537 1,42 265,06
. . Pettenatl PP-G- ,3.500 4,80 4,80 4,92 5.00 5,00 - 307.50 RoS8rva(1000gra) crefteuj IEX-,57) (,) ,8.467135 ,.69 275,02
Aracnjz^B-G- 4 300 22o!oo 22o]oo 275^82 sooioo 2803, -,3, 574^95 9 Potipropik.no PA-Q- 2.870.500 25.00 25,00 25.02 26,00 25,00 -3.77 ,.47,.78 Fundldoraa,lornocedoroaecustodlantescredondadosnas ,1"!.^ -e'S S92I
^TlZTpp-g- 15.wo 2,0 2;,o 2,0 2,0 2,0 • 300.00 4 ~ =-'0o 9.50 9,50 9.85 ,0,40 ,0,40 -e.,® 579.4, Botsas da Morcadoriaa e do FUUK03.
B.amazonia ON-G- 1.900 550.00 520,00 54033 550.00 520.00 1,79 4.157,92 S OulmWnoa PP-G- 500 9,00 9,00 9,00 9.00 9.00 • 180.00 DIG -<,«4 2,4,41
Bbra.ll ONEG- ,02 200 190,00 190.00 201,, 209.00 201.00 1.06 588.33 30 Bating PP-G- 20.000 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 - 17531 2
abmall PP-G 744.000 337^ 327,00 333,2 344.00 340.00 -0.79 595.93 20, »» »» ^ ^
B.economlco PPEG- 23.000 20.00 20.00 20.00 20,00 20.00 - 5,23 2 2 "-P- » ^ ^ ^ ™ ^ IndlCadOreS ^ 02,8,53 -^.40 373.98
Banaspa ONEG- ,,.000 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.33 - 2 Rlwom PPEG- 867.900 , 3.20 ,3,20 ,4,9 , 6,00 , 5.70 35 —— ¦ EsttuOurB 121 6.036,40000 7.55 335.78
Banespa PNEQ- ,.000 4,5, 4,51 4,59 4,70 4,70 -16,55 2 Moorandoroa PP-G- 49.200 6,30 6,30 6.30 630 6.30 -4,40 331.58 FAN National 0,12 259,05
BanwoaPP*. 4 090 600 6 20 6.20 6,48 6,63 6,62 3,35 381,8 120 Rios^ndanaa Nov. PP-R 4.003 ,00 5.70 5.3o 5.70 5.80 5.80 - Mar. Abr. Mai, Jun. Jul. Ago. 1Z2U™ -*.°3 SS22
Banespa Nov. PP-R 625.200 5„ 5„ 5.76 6.00 5.99 2.86 - 49 Sade Sul Amartcana PP-Q- 900.000 , 3.00 , 3.00 , 3.00 ,3.00 ,3.00 - 8,2.50 FICBradaaco ^ ^
Barbara PP-G* 28.400 20,00 20.00 20.29 2,.50 2,.50 -0.25 6,4.65 ,0 Samttrt OP-G- ,65.»0 226.00 222,00 225,88 244.00 244 00 *,» 406.99 35 |nflaC&0 Si NMB BanK ,2, 344995000 ^02
Barratlo Araujo PB-G- ,6.000 20,00 20,00 23,68 26.40 28.40 , 0,4 550,70 Samlttl PP-G* ,80.000 180,00 ,80.00 ,82.95 , 86.00 ,85.00 -2.05 . Flnaaa (21 52.59000 0.39 27639
B6I90 IMra OP-Q* 9.700 6,0.00 5,0.00 525,57 550.00 530.0, • 604,0 8 Sanwy Nordaata PA-G- 4.000 ,3.00 , 3,00 , 3.00 ,3.00 ,3.00 - 200.00 IPC (%) Flninvest ApOeq (2) 7.7373S5 -1,80 »6,W
Belgo Mlnelra PP-G- 16.200 390.00 390.00 394.03 400.00 396.00 036 517.10 11 Sergen PP-a ,0.000 3,0 3,0 3,0 3,0 3, 0 • 387.50 16.0, 19.28 17,78 19,53 24,04 -

„ Sharp PP-Q- 277.300 7^0 7.20 7.50 8,00 7,75 2.74 250,00 26 nin/V F. Bafroto 6.70 270,05Bombrll PP-G- 5.000 23.00 23.00 23,20 23,50 23,50 627,03 2 ^ MonmHr* PP-a. 4 400 7 00 ' 6 95 6 99 7 05 6 95 4 64 12482 INPC (%) Oarantla (21 ,62.709300 - 2.40 335,2
Rradeaco OSEG- 700 60.00 60.00 60,00 60,00 60,00 -0,30 468,75 , Sid rnormaBca -G- , IBM «« ,«M 5JJB Goral do Com4nHo -2.39 278.54
Bradosco PSEG- 43,00 60.00 60.00 60.00 60,00 60.00 -2.25 468.75 4 Sttco PP-Q- 63.600 2,,00 2,.00 2,,8 

^.00 
2,^0 - - "¦** 0.^0,,,, -

Bradesco Inv. PSEG* ,.,00 55,00 55.00 55.00 55,00 55.00 EST 4,0.45 , Sonde**** PA-G- 55.000 3.20 3,20 3,20 3.20 3.20 EST ,.068.67 FGV(%) HKB_A£§oa 10^ 11',61
nToP^ 19.000 43 00 43.00 43,00 43,00 43,00 2,36 302,82 2 So^^a P^- 68.000 3, 0 3,0 3.23 3.30 3.30 0.94 , 376.67 ,9,39 1g,51 20.83 - -1,50 ^
^Ipp-G* ,86.900 42:00 4,50 433 9 45.00 45.00 2.44 254.0, 39 Souza Cruz OP-Q- 39.400 430.00 425.00 427.^6 430 00 430,00 -035 438.56 1 ^
Braslnca PP-G- 93.000 46,00 46,50 48,83 50,00 49,00 3,86 4.257,27 16 SU"°UP PP H" 27'50° 5 00 4,99 5 00 5,00 OTN (CZ$) I0B 11) 22.865.328735 5.00 330.14
C mlneracao Amapa PP-G* 1.000 68,00 65,00 65,60 68.00 65.00 *0.61 - 2 Soperoasbras PP-G- 249.300 18,60 18.50 16,69 17,00 18,80 2,33 4633, ,7 620,42 951.77 ' 1.135,27 1.337,12 1.598,26 1.928,48 loebpa AcOw(2) 8,178280 -1.98 293,1?

TokaPP-G- 5.000 8.50 8.50 8,50 8.50 6.50 -5,56 177,06  Kali Capital Martart (21 87.057455 7J1 261.36C.mlnaracao Part. PP-G- 1.000 20 00 20.00 20.00 20.00 20.00 -4. 6 102.04 1 1i30 ,.30 ,.30 *2.28 433.33 CorrBCgO Monet^ria (%) W,=13740 0,14 275,76
Cale Brasilia PP-G* 425.300 2, 5 2,08 2, 4 2,38 2,38 ,.42 535,00 , 3 ' ¦'• UOrr65aO WlOneiaria (%) ybor ND NP
CaHal PP-G- 25.600 2 3 0 2.79 2.86 3,00 3.00 ,.78 357,50 7 ^ PN"°" 9 300 1,75 ' 16,01 19,28 17,78 19,53 24,04 Uoyds 5.22 373,93
CamacanPA-G. 100 'lOO.OO ,00.00 ,00.00 ,00.00 ,00.00 * 846.09 , 500 

^ 
* j»i 2g~1^7

Cataguazas Loop. OP-G* 478.000 3,40 3,0 3„ 3.40 3,0 0.32 444,29 3 Tmnabrasll PP-G- ,.236.000 036 0.53 0.56 0.62 0,62 5.45 290,00 24 CademelB dB POUDatlCa (%) M—do 8«. 1g-L«up. Triches PP-Q- 178.000 45.00 44.00 44,94 45,00 45,00 0,42 1.664.44 ^ ^ 1 Mercartan NP NDcatasuazes Uop. PA-G- 1.028.900 5.00 4.95 5.05 5,15 5.15 0,80 297,06 23 1 6.59 19,88 18,37 20,13 24,66 - Meridional AcOos (2) 16.4,03,0 3.54 3,2.06
Cbv*lnd.mecanlca PP-G* 28,00 4,00 4,00 4, 5 4,20 4,5 0.24 345,83 8 Tromblnl PP-Q- 2, 000 ,0.50 ,0.50 ,0.84 ,,.00 ,,.00 «5.w J Mertlnvttrt -
Cemlfl PP-GE 2.296.000 0.60 0.80 0.84 0.87 03/ 3,70 420,00 37 Unlpar PA-G- ,.654.000 3,50 3.50 3.60 3.60 3.60 5.88 900.00 COITeCaO Cambial (%) Mesbllnvest (,) ,.698,663000 L25 65^7
Clbran PP-G- 5, ,.500 ,.80 ,.75 ,,80 2,00 ,.85 6.5, ,.600.00 , 5 »» 6.0,4,00 4.55 4.50 4.72 5.20 5.05 4,66 944.00 ,22 , 

9 98 , 8 37 19 73 24 20 - ^,503900 1,1 2,2,„
JCImanlo Tocantlns PS-G- 15.000 27.00 27.00 27.00 27.00 27,00 - 1 Va^ Rio Dooa OM- 4,00 285.00 265,00 3,,,65 340,00 300.00 9.42 620.66 16.30 19,98 18.37 19,73 24.20
toldflx FrlflOf PP-G- 1.000 48.00 48.00 46,00 48.00 48.00 0.15 905,66 1 VaJo Rio Doce PP-G- 1375.100 830.00 620,00 657.40 685.00 675.00 5.52 1.133.45 , 58 USSSSShtr^, I 'S' Z'Z
Conlab P^G- ,.000 89,00 89,00 89,00 89,00 69,00 - 8,8.06 2 Varifl PP-Q- 8.600 24,00 24,00 24.63 26.00 25.00 0.57 397* OVemight (%) ^ 

^
Const allndenberg PP-G- 40.000 ,.65 ,.65 ,.69 ,.70 ,.70 2.42 4223 0 2 Varolme PP-G- 40.600 ,,8 1,16 1.20 1,22 1.22 1.69 200.00 16.05 19.76 18,03 19,52  MulMIc (2) 7.230.040991 6.27 288.88
Cons, beler PA-G* 9.000 44.00 44.00 44,, 45.00 44.00 • 390.35 6 Vldraria Sta-marina OP-G- 5.000 205,00 205,00 205,00 205,00 205.00 1.82 .357.77 — - Multipllc 75, (2) ,6.69,,673600 7,39 297,2,
Constbetor PB*G* 5.000 45,00 45.00 4536 48.00 48.00 9,9 566,7 3 VMM Martins OPEG- 6.067.200 5.00 4,96 5.05 5.30 5.23 2.02 66„, 129 BOlS8 dO RiO (%) National A^s [,) 30£90365 '3,46 312,17
Copeno PA-G- ,49.400 , 20.00 , 20.00 ,25.02 ,30.00 ,30.00 4.4, 625.,0 26 Zanlnl PA^* ,0.000 ,.20 ,.20 ,J0 ,^0 ,20 - 300.00 82.55 33,30 34,00 4.46 3.64 - ""T If-fts
.Correa Rlbolro PP-Q- 49.000 2,0 2,0 2,5 2JO 2,5 9,4 2.150.00 8 ZM PP<3- 2.122.900 , 33 ,30 ,.33 , 35 , 30 - 685.00 JO" 

Open (,) 6 277, 7443, -7.83 ,72.95
Docas PN-Q- 69.400 5,50 5,30 5.40 8.00 5.30 -7^8 1.080,00 BOlSa 00 SaO PaUlO (%) Paulo Wlltemsons (2) 0.991187 -S.10 251.09
Dova PP-Q- 21.400 12.00 11,20 11.99 13^)0 13.00 749,38 3 '— 33 5a 31f27 18,04 14,51 4,29 PUIalnvest Ac<*s z2J2 375143
Dura,ax PP-G- 21.600 25.00 25,00 25,91 28,00 2630 • 539.79 COIICOrClatciria TI  PMnvas. fondornimo 451,g
ElobraPP-G- 12.100 6.25 6.25 6.34 6,50 630 1.44 422,87 AlligUel Semestral (%)" p^^ 3.792000 0I77 Wl2
Buma PP-G- 305.500 11,00 11.00 1134 1230 J 2.00 5,06 30339 16 Q« Abt. Mill MM. Mix. Fach Oac. IL N° 104,24 124^0 144.94 155,67 167,74 185,04 Primus (21 4.902.656100 -6.69 210.59
Engosa PA-G* 20.000 4.55 4.50 4.54 435 435 039 105,58 3 ' ' ' % Ano Nag. Raaj 6.56 329.78
Epeda Simmons PP-G- 400.000 3.30 330 3.30 3,30 3,30 2.17 300,00 3 AlUgUOl AllUSl (%)  ^ ^EaretoPP-G- 8,1.900 3,60 3,60 3,94 430 4.00 634 107.00 8 — gog 19000 ,80,00 1M,75 195i00 195.00 - 80729 351,75 357.65 351,29 330,59 336,10 424,92 Rtoo -2^84 2^5Fabrica Bangu PP-G- 25.900 4,50 4.50 4,54 4,60 4.60 - 302.67 4 30.500 4,0 4,0 4,3 , 4.20 420 8.99 826.00 — Sal P) !!2«22fi 2°8^Ferbosa PP-G- 59.000 70,00 62.00 62.59 70.00 63.00 -3.7, 685.85 6 ^ ^ J4 400 0.92 0.9, 0.92 0.92 03, - 460,00 * Fonte: " AFI K!
FoHoUgas PP-GE 113.100 5.60 530 537 630 6.20 031 652,22 10 60,072.100 2,26 " Abadl fg»
Fertisul OP-G- 5,00 ,.70 1.70 1.70 1,70 1,70 EST 130.77 -2.S
Fefflsul PP-G- 267.200 2,40 130 2,39 2.5, 2.50 -235 798.87 20 cm.. -2.Q5 339.83
FIcapPP-G- ,02.000 45,50 46.00 45.25 45,50 46,00 0,56 603,33 4 Maf^ 9/HnC FlltllTOQ Soowal ,8.27 228.68
Fnv-vetoilos OP-Q- 389.000 20,00 19,60 19,81 20,00 19,50 4 OpGTSQOGS 3 TGriTlO IwlBlvflUUO rUIUIwW Souza Barros 0£1 268,50~Fnv-v«lculoa PA-G* 44.000 9 30 9,00 9,03 9,40 9.40 6,74 1,290.00 4 ————————— Sudamerts AjOes ^3Ji 326^

„ _ _ Tetelnvegt ND NDGuararapes OP-Q* 112.000 165,00 185.00 185,00 185,00 185.00 • 279,88 3 npo Prazo QuSn,. F#Ch. Mix. Mln. MM. VoKllll. N° BBF T^nunar Acflas ND NOGurgel PP-G- 1.000 115,00 115,00 115.00 115.00 115,00 - 1 (mil) na»* —— Thoca de AcOaa -0,1 314.77-Horculoo PP-G- 50.000 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00 - 1 12 (POntOS) Unjbanco (2) 64^25844 -1.05 251.00
Inbrac PP-G- 350.000 2,30 2.30 2.40 2,45 2.40 8,60 000,00 10 Wlnetnl 0p.Q. 030 2.000 651.75 651,75 651,75 651,75 1 303.500,00 AgOSlO OulubrO ZaluaM (2) 10.643,759930 5^2 2ZL54

Hochpo PP-G- 21.400 115,00 115,00 116,21 120,00 120.00 -3,09 498.76 8 Palrobras PP-G* 030 1000 828.05 628.05 628.05 828.05 1.256.100,00 60 033 79.810 OBS.: (1) PoskjSo em 04.00.B6 (2) Po6t?*o em 03.TO/88
Iplranga Pe,. OP-G- 2.900 5.00 5,00 5.00 5,00 5,00 EST 357.14 gul Americana PP-G* 030 900.000 1534 15.34 15,34 15,34 ,3.806.000.00
Iplranga Pet. PP-Q- 201300 6.40 6.40 63, 6.95 6,95 6.74 454,00 ,2 Unlpar PB-G- 030 300.000 5.49 5,49 5.48 5.49 ,.646,00.00 2  Cl
fplranga Ral. PP-G- ,00 , 8,50 ,6.50 ,830 , 6.50 ,6.50 3,3 ,75.53 1 Vale RkJ Doco PP-G- 030 1.000 801,06 80t,06 801,06 601,06 801.060.00 OTN (CZ$) rVlflOO 30 I OrioUUl
ItapPP-Q- 1.000 57.00 57,00 57,00 57.00 57,00 • 404,28 1 TOTAL 1205.00018.812.760,00 14 ¦
J.H.Samos PP-G- 30.000 2,60 230 2.80 230 2.80 • 280.00 Solombro Outubro Novembro cot> Pa, nk)
Joao Fortes OP-G- ,.600 64,00 64,00 64,00 64,00 64.00 -2,6 653,06 2 2.423,00 3.000.00 3.670,00 ~ ~
Kepler Weber PP-G- 5, 000 ,6.00 , 6.00 ,6.02 ,7.00 ,7,00 ,4,43 - 2 OnrnP<? de COmDra BOV6Spa (ponlos) AUantica -
Klabln PP-G- 29.200 380.00 380,00 380,00 380,00 360.00 0,53 5,7.0, 1 UC \JV AgOSlO Outubro Aymort (RJ) 6.243.94,000 2.650.0,5.944.07
Lam-National Motala PP-G* 943.800 ,.75 ,.7, ,.77 ,.85 ,.85 23, 25236 2, 70.200 93.000 Bamerindus (PR) ,8.684200 37.246.484.560.85
Lark Maqulnas PP-C3- 2.000 9,30 9.30 9,30 9,30 9,30 • 620.00 , T(tuk) VsnC. Prfo. Ult. MM. V0H11M Banootidade (SP) 164.687427 20.787.017.51139
Umasa PP-G* 140.700 430 4,50 4,79 4,80 4.80 177.41 11 E**rt (LO**' Bandelrantes ,6.655230 6,07.434.382.53
Unhas areulo PS-G- 3.700 36.00 38,00 36,00 36,00 36.00 - Qg| GOfdO Baneri (FU) —
UxD.Cunh.PP-G. 7,700 600,00 600.00 600,00 600,00 600,00 -1.64 33333 1 BANCO DO BRASIL PP—G CHG AGO 400.00 19.00 19.00 10.000 ,90.000.00 (CZ$/gr aTOba llqulda dO 15 kg)Lojas Americanaa OS-G- 300 680,00 680,00 680.00 680.00 680,00 4,62 4.415,58 1 CHI AGO 500,00 4,30 3,42 50.000 171.000.00 BanestadO (PR) 15.614355 3.864.185.179.08'Lljxma pp.Q. 5a too 590 590 595 6 10 610 - 457 69 9 VALE RIO DOCE PP-Q CHA AGO 800.00 34.00 25.72 27.100.000 697.220000.00 22 Banorte-R. RAp*da (PE) 2 107.952^51703 12.141.030,912.66
Mannesmann OP-Q- 4.8,4200 ,35 132 11, 230 1,3 8.2, 52730 59 AGO 'Z 'SS ,0.mSS 569.55000030 OUTO (CZS/gr hngOW. de 250 grgQ B^l CBRF (RS) 3372710 6.357.002321,5
Vannssmann PP-G- 611.700 1,16 1,16 1,27 ,,39 , 30 8.72 42333 ,, CHO AGO ,.000.00 7,50 6.08 ,7.580.000 ,07.05,.900,00 BB Conta-Ouro (RJ)    . CHR AGO , 200.00 ,.80 ,.60 3.680.000 5 9,8,00.00 BBC Max) Renda (RJ) 5.444.343000 1.9,2329,78,74Marcopolo PP-GE 378.000 39,50 39.50 39.98 40.00 40.00 -0.05 571,4 4 Ws AGO 1.400,00 0,50 0,49 350.000 174.800.00 nd STi^Ti 5 608160 10 091.,63.,8, 70M^PP-G* 8.000 9.30 930 9.30 930 9.30 333 465.00 2 QTDE TOTAL VOLUME TOTAL FrafigO ReSflladO <CZ$/kg) ^ lsp, ,63.265424 ,,.590228.960.20Master PA-G- 1,00.300 ,3.00 ,3.00 ,4,49 ,430 ,4,50 „,48 4,4,00 5 59 900.000 , 504.745.800.00 nd m ., 1475,18707 2.787.545.42238

D6lar (CzS) BNL Denasa C P. (SP) 1.371356495 1.805.878362^7Boavtsta ,6.804.756649 ,3.820.396.735,7Novembro Boston Fundo BKB ISP) 2 ,0.44300 32,95.26,2,9.43
fomhin 46S.00 Bozano. SlmonsM (S) 2 ,6.856701 23.747.40,,2,37
wamuiu PBIII BMSP Cfflbank-CWconta (RJ) 15.800.938000 100.785.814.345^9 j

MMd d4| OlirO (GZS'gr Itngote 60 250 grs,
Mo^e P°r d6lar Em cni,,d0* MHHk flia Ouftrbro Dezembro Feveralro c^sul (SPJ, , 744.099345 27.90,.274„158

Coroa Dinamarquesa  ^ ^ 3^ SHPlB S, UHt~ 7^'°° A, 11^-CoroaNoruoguo3a  elsMa 6^92 M498 sI'sS Elm WPfiW BI AlgOdfiO (CZV15Kfl) F^ (SP) ^060.409200 2, 43.663.1,9,2
^[oaASu®c<;i  6.4640 6.4930 38,6,2 36,981 n "JMPFP F( IMOO OF Tl IRTn PP A 7n Outubro Deiembro FinMa (SP) , .583.934000 21626 608.030,2D6larAustrallano  0.80,89 0,8056, 201,04 202,99 U 5UPtK hUNUU Ut LUK/U 495000 5 300 00 Oarana. (RJ) ,3 263,07595 29,,98 806.48DOIarCanadense  , 204, 1,2094 207,30 209,26 mm aH mm m ' , lochpe (RS) ,.829,62950 2 65, 66, 835.98
Fionm..::;::::::::::::::::::::::::::::::::::: /' KB Mm RJmb Gordo tczs-isKg) toMaaaa (sp> 308,40.359000 42.3,ew3oo5.oo
Franco Be Iga....  39729 e^ios 6,370a bU# /A 0utubro Deiombro Fov®™'™ <SP)
Franco Frances  6.3717 6.4003 39,172 39,545. JKMKk WT ¦ #W BBflVB H W 7.420,CX) 9.097,00 12.237,00 Meridional (RS) 155.951035 1 4 595.442.631.55FrancoSu(go  1,5788 1,5862 158,06 159,60 ^  DE 1A 31 DE JULHO »,..x MosbtepJic (RJ) 1 1.321,146000 65.065.881,11

!SS 3SS SS !SS MAISQUE O OVER, A POUPANSAC ESr "~SZ
!K !SS "SS °iSZ A WfLA^AO. individual Bank  nmuo

 124,22 124,77 2,0094 2,0284 CHASE FQV - 100 Omega (RJ) 261.849,143106 122.353.293,74 TV:  13^3 13.^7 18.784 18,984 fl nd Rural (MQ) 2 54,746000 5.095.112^25
de on,em - 1st, %mf  nd ^ W' ^752,07 22,58374. j

Grupo Empesca

já controla o

Banco Pontual

Bolsas sobem no dia mas caem na semanaIbovespa
acionário está aguardando com grande
expectativa o anúncio de medidas novas.

— Qualquer vento soprando a favor,
as Bolsas voltam a subir. O que falta é
notícia favorável — observou José Rogé-
rio de Olveira, gerente de Bolsa da
corretora Boreal. Algumas fundações c
fundos de pensão continuaram a com-
prar, mesmo que ainda sem grande pres-
sa. Mas não houve uma corrida desen-
freada para vender toda e qualquer tipo
de ação.

José Rogério de Oliveira acredita
que muitas ações estão em boa hora de
compra, o que deverá ajudar na alta das
Bolsas. Mas, ao menos por enquanto,
não há nada de consistente na recupe-
ração.

A ação da Vale do Rio Doce regis-
trou alta de 5,52% ontem no Rio, nego-
ciada na média a Cz$ 657,40 e no fecha-
mento a 675,00. Petrobrás subiu 5,8% no
mercado paulista, cotada na média a Cz$
529,44 e Cz$ 545^00^0 fechamento.

(«m ponto*) Opções — Outro motivo que está
mexendo com as Bolsas é o vencimento
muito próximo do mercado de opções,
nos dias 15 em São Paulo e 22 no Rio de
Janeiro. A expectativa não é de um
fechamento muito tumultuado como os
dois últimos. Não há mais muitas surpre-
sas: dificilmente as ações Vale do Rio
Doce e Petrobrás subirão demais ao pon-
to de pegar os investidores de surpresa.

A grande movimentação poderá ficar
apenas por conta do vencimento de Para-
napanema. Do volume total de Cz$ 4,2
bilhões da Bolsa de São Paulo, ontem,
Cz$ 624 milhões foram registrados ape-
nas com operações com ações da Parana-
panema. A briga poderá ser forte neste
papel.

Mas, independente da disputa no
mercado de opções, a expectativa é quan-
to ao rumo a ser tomado pelo governo
para tentar controlar a inflação, que já
chega a mais de 1% ao dia. Õ mercado

Se na semana passada os investidores
do mercado acionário ficaram empolga-
dos com a subida das Bolsas, esta semana
voltaram a ter muita dor de cabeça. Os
juros no curtíssimo prazo não cedem e a
cada dia que as ações não sobem o
aplicador está no mínimo perdendo o
rendimento do overnight, em torno de
1% diário.

O índice Bovespa, que registra a
oscilação do mercado paulista, fechou
com uma queda acumulada de 2,25%
esta semana enquanto o IBV, termôme-
tro das principais ações cotadas no Rio,
também despencou, mas com uma desva-
lorização um pouco menos acentuada, de
1,91%.

Ontem, a Bolsa do Rio apresentou
uma recuperação expressiva, "fechando
com alta de 3,8% e o mercado paulista
com valorização de 4,5%. A expectativa
de que na próxima semana seja anuncia-
da aguma medida para procurar deter o
ritmo desenfreado da inflação jogou para
cima as cotações das ações.

Malorei AltasAcesita PPG  48,35Dova PPG  ,7,55Aços Villares PPG  ,, ,90Barreto Araújo PPG  10,14Vale do Rio Doco OP G.. 9,42
Maiores baixasBslgo Mineira OP  6,37Cia Mineração part PPG. 4.76 ....Rlograndense PPG  4,40....Polipropileno PA  3 77Ferba S/A PP  3,71

BRASÍLIA — O Banco Pontual, do
Ceará, com um patrimônio líquido de
Cz$ 700 milhões, passou ao controle do
Grupo Empesca, também do Ceará, do
empresário José Mario Gomes de Carva-
lho, que ficará com 60% do banco e o ex-
controlador, Tarcflio Pimentel, com
40%. A operação foi acertada no Banco
Central, com a autorização do diretor de
fiscalização do BC, José Tupy Caldas de
Moura.

Na operação, o Banco Pontual rece-
beu um aporte de capital de Cz$ 1 bilhão
do Grupo Empesca, aumentando-o dos
atuais Cz$ 168 milhões para Cz$ 1 bilhão
e 168 milhões. Em 180 dias receberá um
novo aporte de mais Cz$ 1 bilhão, o que
representa, segundo o novo controlador
do grupo, a injeção de US$ 8 milhões no
estado e na região Nordeste. _

. 30,00. 13,00... 4,70. 26,40300,00

Acesita OP Kepter Weber PPG,Master PA Refripar PP Banerj PP 
68177j
*¦§§ Banespa PNEGNakata PPEG...Trombini PPG...Zanini PA Docas PN 

Fundo de AçõesIndicadores Diários
A conta

corrente inteligente

Rwitab. ftontato.Acum. Acum.No Més No AnoOvernight
LBC -0.64 254.64

0.13 310.09
5.95 305.20
0.43 271,69
3.10 276.69
0.50 303.77
3.65 256,06
1.78 326.36-0.96 309.51

-0.47 268,15
0,13 232.43-4.60 289.23

-4.80 253.64
-1.05 315.79

NP NP
4.64 243,46-1.64 272.08

-8.26 353.34
-1.88 308.32
-6.16 279.01

3.45 361.56
+ 3.25 297.68

0.76 289.93-4,96 267.71
2.84 431.20-0.52 246.94

-0.26 281.49
-0.36 235.29

0.62 333.62
1.43 297.35
5.12 288.89

10.20 10.20
3.73 163.685.81 448.26
0.28 238.79
2.86 336.12

ARBI-Equlllbrto
Aymoré Aç6es (2)T axa da Andlma (bruta):.Rend. Acum. da semana:Rend. Acum. do môs:

FALE COM O GERENTE, Banco Boavisla Bamgrjndus Ações (2)
Banco Boavisla 43.644896

Bandeirantes AfiBSS
Banespa Ações (2)Banestado Ações (1)

13.005000
12,871756

Taxa da Andlma(bruta):..Rend. Acum. da semana:Rend. Acum. do môs:
2.516298

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Banortoacões (2)Banouelroz
Banrteul CAB
Banrtsut FABTaxa referencial de CDB

% ao anoPrazo 60 dias 90 dias 180 dias21,83 nd ndForte: Banco Central

Resumo das Operações Tftutot

5,71
7,90

30.00
1,65
2,40
I,50
0,90
2.00
4,00
4,05

30.01
10,00
4,70

29,00
2,20

24,00
0,30
9,30

29,00
2,70
4,10

551,00
5,00

26,00
10,40
9,00
5,45

II,00
12,00
16,00
6,30
5,80

13,00
244,00
186,00

13,00
3,10
8,00
7,05

22,00
3,20
3,30

430,00
5,00

17,00
6,50
1,30
1,75

435,00
0,62

45,00
11,00
3,60
5,20

340,00
685,00

26,00
1,22

205,00
5,30
1.20
1.35

1,67 365,33
3,37 415,29
0,71 993,87

330,00
EST 342,86
5,00 490,00

EST 150,00
•2,19 895,00
EST 400,00

1,25 289.29
3,41 1.071,79

-0,60 413,75
213,64

0,70 1.106.92
-2,79 209,00
5,24 995,65

300,00
2,94 437,50
3,63 735,53

540,00
2,08 393,00
1,03 572.58

307,50
•3,77 1.471,78
-6,19 579,41

180,00
175,81

10,61
2,83 333,33
1,65 645,00

-4,40 331,58

Mendes Juntar PA-G-
Mendes Juntar PB-Q-
Metfsa PP-G-
Mlcrolab PP-G-
Moddata PP-G-
Montreal PP-G-
Mueller Irmãos PP-G-
Muller PP-G-
Multltel PP-G-
Multltextil PP-G-
Nacional ONEG-
Nacional PNEG-
Nakata PPEG-
Otvebra PP-G-
Pacaembu PP-G-
Papel Simao PP-G-
Para Pe Minas PP-G-
ParaJbuna PP-G-
Paranapanema PP-G-
Pers.Columbia PP-G-
Pérsico PP-G-
Petrobrás PP-G-
Pettenatl PP-G-
Polipropileno PA-G-
PrometaI PP-G-
Qulmtsinos PP-G-
Racimec PP-G-
Refripar PP-R
ReWpar PP-G-
Rtieem PPEG-
Rtagrandense PP-G-
Rlograndense Nov. PP-R
Sade Sul Americana PP-G-
Samttrl OP-G-
Samttrl PP-G-
Sansuy Nordeste PA-G-
Seroen PP-G-
Sharp PP-G-
Sid Informattea PP-G-
Slfco PP-G-
Sondo técnica PA-G-
Sondo técnica PB-G-
Souza Cruz OP-G*
Staroup PP-H-
Supergasbraa PP-G-
Teka PP-G-
Telerj ON-G-
TeierJ PN-G-
Tlbras PA-G-
Transbrasll PP-G-
Trichea PP-G-
Trombini PP-G-
Unlpar PA-G-
Unipar PB-G-
Vale Rio Poce OP-G-
Vaie Rio Poce PP-G-
Varig PP-G-
Verolme PP-G-
Vidraria Sta.mar1na OP-G-
Whtte Martins OPEG-
Zanini PA-G-
ZM PP-G-

127.600
80.400
8.900
2.000
5.000

173.000
5.000

2.970.800

Lote:
Mercado a Termo:
Mercado de Opções-Opções de Compra:
Exercício de opções:
Futuro c/liberação:
Futuro c/retenção:
TOTAL GERAL
IBV Médio
IBV no Fechamento:....

Dólar
Compra
253,86
365,00
1888

Ontem
Oficial

Paralelo 601.881082
Boovteta CSA (2)Bo3ton Sodril (2) 0.106305

Jan 93,00 Mar 125,00 Mal 185,00 Jul 275,00
Fev 100,00 Abr 150,00 Jun 225,00 Ago 285,00
Cotação do primeiro dia útil de cada més

300
11.300

125.200
40.000
62.500

320.000
565,C00
145.400
231.400

1.482.000
2.500

1.042.900
142.500

13.500
2.870.500

5.100
500

20.000
11.200
30.000

887.900
49.200

4.003.100
900.000
185.600
180.000

4.000
10.000

277.300
4.400

63.800
55.000
66.000
39.400
27.500

249.300
5.000
9.300
9.300

Bozano Carteira (2) 16,017851
68.910240

4,70
28.80

2,00
22,50

0,30
0,20

26,50
2,70
3,90

525,00
4,80

25,00
9,50
9,00
5,45

10,70
12,00
13,20
6,30
5,70

13,00
226,00
180,00

13,00
3,10
7,30
7,00

21,00
3,20
3,10

430,00
5,00

16,60
8,50
1,30
1,75

430,00
0,58

45,00
10,50

3,50
4,55

285,00
630.00

24,00
1,18

205,00
5,00
1.20
1.33

Mercado à vista Ouro
(CZ$ gr- lingote por gramas)

compra venda
Banco do Brasil (250grs)  —
Bozano Slmonsen (1.000grs) 5.080,00 5.125,00
Goldmine(250grs)  —
0ur1nvest(250grs)  5.050,00 5.090,00
Safra (1000grs)  5.070,00 5.100,00
Degusa(1000grs)  —
Reserva(1000gra)  —
Fundidoras, fornecedores e custodlantes credenciados nas
Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

Cltibank (2)
Tftutot Condomínio Banorte

Credlbanco Ações
Credlbanco Credllur
Credlbanco FBI (2) 8.99454137.00 37,00 37,00 37,00 • ,.027.78 ,

2,,00 26,57 34,20 30.00 <«.35 6,7.9, 57
4,70 4,70 4,70 4.70 ,,.90 671,43 2
138 1,93 2,00 2,00 3,76 482,50 4
7,00 7,35 8,00 8,00 -0,14 262,50 21

220,00 275,62 300,00 260,0, -,.6, 574,95 9
2.,0 2,10 2.,0 2,,0 300,00 4

520,00 540,53 550.00 520.00 ,.79 4.,57,92 S
,90,00 20,.,, 209.00 201.00 ,.06 586,33 30
327,00 333,72 344,00 340,00 -0,79 595,93 201
20,00 20.00 20,00 20.00 512.62 2
3,10 3,10 3,10 3,10 3,33 2
4,51 4,59 4,70 4,70 -16,55 2
6,20 6,48 6,63 6,62 3,35 381,18 120
5.,, 5,76 6,00 5.99 2.66 49

20,00 20,29 21,50 21,50 -0,25 614,85 10
20,00 23,68 26.40 26.40 , 0.,4 550,70 8

5,0.00 525,57 550,00 530,0, 604,10 8
390,00 394,03 400,00 396,00 0,88 517,10 11
23,00 23,20 23,50 23,50 827,03 2
60,00 60,00 60,00 60,00 -0,30 468,75 1
60,00 60,00 60,00 60,00 -2,25 468,75 4
55,00 55,00 55,00 55,00 EST 410,45 1
43,00 43,00 43,00 43,00 2,36 302,82 2
41,50 43,69 45,00 45.00 2,44 254,01 39
46,50 46,83 50,00 49,00 3,68 4.257,27 16
65.00 65,60 68.00 65.00 -0.6, 2
20,00 20,00 20,00 20,00 -4,76 102,04 1
2,08 2,14 2,38 2,38 1,42 535,00 13
2.79 2,86 3,00 3,00 1,78 357,50 7

,00.00 ,00.00 ,00.00 ,00.00 848, OS ,
3.10 3,„ 3.40 3.10 0,32 444,29 3
4,95 5,05 5,15 5,15 0,80 297,06 23
4,00 4,15 4,20 4,15 0,24 345,83 8
0,80 0.84 0,87 0.8/ 3,70 420,00 37
1,75 1,80 2,00 1,85 6,51 1.800,00 15

27,00 27,00 27,00 27,00 1
48,00 48,00 48,00 48,00 0,15 905,66 1
89,00 89,00 89,00 89,00 618,06 2
1,65 1,69 1,70 1,70 2,42 422,50 2

44,00 44,11 45,00 44,00 390,35 6
45,00 45,86 48,00 48,00 9,19 566,17 3

120,00 125,02 130,00 130,00 4,41 625,10 26
2,10 2,15 2,20 2,15 9,14 2.150,00 8
5,30 5,40 8.00 5,30 -7,38 1.080,00 4

,,.20 ,,.99 ,3.00 ,3,00 749,38 3
25,00 25,91 26,00 26,00 539,79 2
6,25 8,34 6,50 6,50 1,44 422,67 8

11,00 1134 12,30 JfcOO 5,06 30339 16
4,50 4,54 435 435 039 105,58 3
330 3,30 330 3,30 2,17 300,00 3
3,60 3,94 430 4,00 834 197,00 8
4,50 4,54 4,60 4,60 302,67 4

62,00 62,59 70,00 63,00 -3,71 665,85 6
530 5,87 630 6.20 0,51 652,22 10
1.70 1,70 1,70 1,70 EST 130,77 1
230 2,39 2,51 2,50 -235 796,87 20

46,00 45,25 45,50 46,00 0,56 603,33 4
10,50 19,81 20,00 19,50 4
9,00 9,03 9,40 9,40 6,74 1.290,00 4

185,00 185,00 185,00 185,00 279,88 3
115,00 115,00 115,00 115,00 1
1,00 1,00 1,00 1,00 1
2,30 2,40 2,45 2,40 8,60 600,00 10

115,00 116,21 120,00 120,00 -3,09 498,78 8
5,00 5,00 5,00 5,00 EST 357,14 2
6,40 6,81 6,95 6,95 6,74 454,00 12

16,50 1630 16,50 16,50 3,13 175,53 1
57,00 57,00 57,00 57,00 404.26 1
230 2,80 2,80 2,80 280,00 1

64,00 64,00 64,00 64.00 -2.,6 653.06 2
16,00 16,02 17,00 17,00 14,43 2

380,00 380,00 380,00 380,00 0,53 517,01 1
1.71 1,77 1,85 1,85 231 252,86 21
9,30 9,30 9,30 9,30 620,00 1
4,50 4,79 4,80 4,80 177.41 11

36,00 36,00 38,00 36,00 1
600,00 600,00 600,00 600,00 -1,64 33333 1
680,00 680,00 680,00 680,00 4,62 4.415,58 1

5,90 5,95 6,10 6,10 457,69 9
132 2.11 230 2,13 8,21 52730 59
1,18 1,27 1,39 130 6,72 42333 11

39,50 39,98 40,00 40,00 -0,05 571.14 4
9,30 9,30 9.30 9,30 3,33 465,00 2

13,00 14,49 1430 14,50 11,46 414,00 5

100 37,00
166.300 21,00
10.000 4,70
53.500 1,88

858.500 7,00
4.300 220,00

15.000 2,10
1.900 550,00

102.200 190,00
744.000 337,00
23.000 20,00
11.000 3,10
1.000 4,51

4.090.600 6,20
825.200 5,11
28.400 20,00
18.000 20,00
9.700 510,00

18.200 390,00
5.000 23,00

700 60,00
43.100 60,00
1.100 55,00

19.000 43,00
166.900 42,00
93.000 46,00
1.000 68,00
1.000 20,00

425.300 2,15
25.600 2.80

100 100,00
478.000 3,40

1.028.900 5,00
28.100 4,00

2.298.000 0,80
511.500 1,80
15.000 27,00
1.000 48,00
1.000 89,00

40.000 1,65
9.000 44,00
5.000 45,00

149.400 120,00
49.000 2.10
69.400 530
21.400 12,00
21.600 25,00
12.100 6,25

305.500 11,00
20.000 4,55

400.000 3,30
611.900 3,60
25.900 4,50
59.000 70,00

113.100 5,80
5.100 1,70

267.200 2,40
102.000 45,50
389.000 20,00
44.000 9,00

112.000 185,00
1.000 115,00

50.000 1,00
350.000 2,30
21.400 115,00
2.900 5,00

202.300 6,40
100 18,50

1.000 57,00
30.000 2.80
1.600 64,00

51.000 16,00
29.200 380,00

943.800 1,75
2.000 9,30

140.700 430
3.700 36,00
7.700 600,00

300 680,00
58.700 5,90

4.814.200 1,95
611.700 1,18
378.000 39,50

8.000 9,30
1.100.300 13,00

Acestta OP-G-
Acesita PP-G-
Acos Vlllaros PP-G-
Adubos Trevo PP-G-
Agrocores PP-G-
Ara cruz PB-G-
Arthur Lange PP-G-
B.amazonla ON-G-
B.brasll ONEG-
B.brasil PP-G-
B.economk» PPEG-
Banespa ONEG-
Banespa PNEG-
Banospa PP-G-
Banespa Nov. PP-R
Barbara PP-G-
Barretto Araújo PB-G-
Betgo Mineira OP-G-
Bolço Mineira PP-G-
Bombril PP-G-
Bradesco OSEG-
Bradosco PSEG-
Bradesco Irrv. PSEG-
Brahma OP-G-
Brahma PP-G-
Brasinca PP-G-
C.mlneracao Amapa PP-G-
C.mineracao Part. PP-G-
Cafe Brasília PP-G-
CaHat PP-G-
Camacarl PA-G-
Cataguazes Leop. OP-G-
Cataguazes Leop. PA-G-
Cbv-ind.mecanica PP-G-
Comlg PP-GE

.Çlbran PP-G-
.Cimento Tocantins PS-G-'Coldex Frigor PP-G-
Confab PP-G-
Const.a.llndenberg PP-G-
Const.beter PA-G-
Con8t.beter PB-G-
Copeno PA-G-
.Corrêa Ribeiro PP-G-
Docas PN-G-
Dova PP-G-
Duratex PP-G-
Elobra PP-G-
Eluma PP-G-
Engosa PA-G-
Epeda SJmmons PP-G-
Estreia PP-G-
Fabrica Bangu PP-G-
Ferbasa PP-G-
Forro Ligas PP-GE
Fertisul OP-G-
Fertisul PP-G-
Ficap PP-G-
Fnv-veicuto» OP-G-
Fnv-vekxilos PA-G-
Guararapee OP-G-
Gurgei PP-G--Hercules PP-G-
Inbrac PP-G-
lochpe PP-G-
Ipiranga Pet. OP-G-
Ipiranga Pet. PP-G-
Ipiranga Ref. PP-G*
ttap PP-G-
J.H.Santos PP-G-
João Fortes OP-G-
Kepier Weber PP-G-
Kiabin PP-G-
Iam.Nacional Motais PP-G-
Lark Maquinas PP-G-
ümasa PP-G-
Unhas Circulo PS-G-'Ux Da Cunha PP-G-
Lojas Americanas OS-G-
Luxma PP-G-
Mannesmann OP-G-•Mannesmann PP-G-
Marcopoto PP-GE
Marvtn PP-G-
Master PA-G-

Crodtreai
Crefl8ul Blue Chlp (1) 1,000659
Creflsul Maxl Acòos (1) 2.075002
Creflsul Múltipia (1) 16.845537

18.467135
Deiapleve-lnvestidei
Dibran
Diqlbanco
Econômico (2) 3.409000

Indicadores 0318153BMJ2)Estructura (2) 6.036.140000

1.76 247.61•0.02 292,68
6.39 27639-1.89 238.83
2.13 395,20
6.70 270.05-2.40 335.12

-2.39 _278,54
,.<0"-^9839~10.33 111.61-1.50 329,68
1.55 270.88

Inflação
IPC (%)

17,78 19,53
ÍNPC <%)

16,24 22,28
FGV (%)

19,51 20,83

Flrmsa (2) 52.59000
Rninvest Ações (2)
FMALB
F. Barreto 182.709300Garantia (2)Geral do Comércio
Geraldo CorrftaEST 1.066,67

0,94 1.076,67
-035 438,56
-0,40 - 111,11
2,33 463,61

-5,56 177,08
-2,26 433,33
EST 350,00

845,10
5,45 290,00
0,42 1.664,44

425,60
5,88 900.00
4,66 944,00
9,42 820,66
5,52 1.133,45
0,57 397,26
1,69 200.00
1,82 357,77
2,02 561,11

300.00
665,00

Indaa
IOB (1)lochpe Ações (2)Kaú Capital Maricet (2)hauac&es (2)Ubor

18,50
8.50
1,30
1,75

430,00
0,53

44,00
10,50
3,50
4,50

285,00
620,00

24,00
1,18

205,00
4,96
130
130

8.179280
60.513740Correção Monetária (%)

16,01 19,28 17,78 19,53 24,04
Mercantil do BrasilCaderneta de Poupança (%)

16,59 19,88 18,37 20,13 24,66 Mercapian
Meridional Ações (2) 16.410310
Merklnvest

Correção Cambial (%)
16,30 19,98 18,37 19,73 24,20

1.698.663000Mesblinvest (1)5,05
300,00
675,00

25,00
1.22

20530
533
130
130

Mil (2)Misasi 10.731609Montrealbank (2)
Overnight <%)

16,05 19,78 18,03 19,52 24,70
Montrealbank Ações
Morada 7.230.040991Multtplks (2)
MuWpilc 751 (2) 297,2116.691,673600

Bolsa do Rio (%)
82,55 33,30 34,00 4,46 3,64

Nacional Ações (1)Noroeste CNA 20.543103Omooa Ações (2)
Opon (1)Paulo Wlffemsons (2)

8.277.174431Bolsa de São Paulo (%)
83,58 31,27 18,04 14,51 4.29

0.991187
Pillainvest CondomínioConcordatária Aluguel Semestral (%r

104,24 124.20 144,94 155,67 167,74 185,04
3.792000

4.902,656100Prtmua (2)
ReahnvestAluguel Anual <%> -

351,75 357,65 351,29 330,59 336,10 424,9280739
826,00
460,00

193,75 195,00
4,13 , 430
0,92 0,92

800
30.500
24.400

60.072.100

11.244000
Fonte: " AFI- Abadl Schahin Curv-FASC

Mercados FuturosOperações a Termo

Terramar Ações
12 (pontos) Unibanco (2)Outubro

79.8101303.500,00
1.256.100,00

13.806.000,00
1.646.100,00

801.060,00

OP-G- 030 2.000
PP-G- 030 2000
PP-G- 030 900.000
PB-G- 030 300.000
PP-G- 030 1.000
1205.00018.812.760,00 14

Beigo Mineira
Petrobrás
Sade Sul Americana
Unlpar
Vale Rio Doce
TOTAL

60.033
BMEF

Fundo ao Portador
Novembro
3.670,00

Setembro
2.423,00

Outubro
3.000,00

Bovespa (pontos)
Agosto
70.200

Opções de Compra Atiantica
6.243.941000 2.650.015.944,07

18.684200 37346.484.580,85
164,687427 20.787.017.51139
16.655230 6.107.434.382.53

Outubro
93.000

Aymoré (RJ) 2
Bamerlndus (PR) 1

Boi Gordo
(CZ$/gr arroba liquida do 15 kg) 13,992305 74.841.976.744,93

15.814355 3364.185.179.08
107.952351703 12.141.030.912,66

3.872710 6.357.002.522.15

19,00 10.000 190.000,003,42 50.000 171.000,0025,72 27.100.000 697.220000,00122,02 1 020.000 124.470.000,0056,33 10.110.000 569.550.000.006,08 17.580.000 107.051.900,001,60 3.680.000 5.918.100,000,49 350.000 174.800,00
QTDE TOTAL VOLUME TOTAL59.900.000 1.504.745.800,00

BANCO DO BRASIL PP-G 400,00500,00800,00600,00700,001.000,001.200,001.400,00

VALE RIO DOCE PP-G
Ouro (CZS/gr llngoto. de 250 gre.)

5.444,343000 1.912.329.176.74
5,608160 10.091.163.181,70

163365424 11.590-228.960.20
2-475-118707 2.787.545.42238
1.371356495 1.805.878362.17

16.604.756649 13.620.396.735.17
10,44300 32.195.261.219,43

16,856701 23.747.401.12137
15.800.938000 100.785.814.34539
11.228.950210 36-578.261.902,44
1.640315581 2.993.392-736.78
1.744.099345 27.901.274.112.58
1.446,063910 58-784.764,58
5-060.409200 2.148.663.119.12
1.563.934000 22.826 608.030,12

13 263.107595 281.198.808.48
1.626.162950 2 551601.835,96

306.,«0.358000 42.3,6 >53095.00

Frango Resfriado <cz$/kg)

Dólar (Czi)
Novembro

465,00
BMSPCâmbio

Ouro (CZ$/gr lingote de 250 grs)
Outubro Dezembro Fevereiro
7.420,00 9.097.00 11.200.00

Credlbanco (SP) 2
Creflsul (SP) 1
Elite (DTVM - RJ) 2

cruzados
Venda35,06836,84438,981202,99209,261,6577118,066,370839,545159,601,8870426,560,ie077133,342,028418,984

Moeda por dólar
Compra VandaCoroa Dinamarquesa  7,1851 7,2169Coroa Norueguesa  6,8388 6,8692Coroa Sueca  6,4640 6,4930Dólar Australiano  0,80189 0,80561Dólar Canadense  1,2041 1,2094Escudo  152.00 ,53.0,F»0™1  2,1342 2,1438Franco Belga  39,55, 39 729Franco Francôs  6,3717 6,4003Franco Suíço  1,5788 ,.5862

IT»  133,53 134,14
H»"  1,6851 1,6929Ura  1393,9 1400.0W®"*5  1,8897 1,8983Poseta  124,22 124,77Xe,im  13,273 13,347Dólar do tipo b — Dólar por moedaTa*as divulgados pelo BC no fechamento de ontem — 15h

Compra34,73936,49838,612201,04207,301,6385116,956,310539,172158.061,8690422,470,17908132.072,009418,784

Algodão (czsnsxg) Dezembro
5.300,00

Outubro
4.950,00

Boi Gordo (cz&'i5Kg)
Outubro Dezembro Fevereiro
7.420,00 9.097,00 12.237.00

DE IA 31 DE JULHO

Individual Bank
Café (CzS mll/60 Kg)

Dezembro
43.380,00

MAIS QUE O OVCR, A POUPANÇA E
A INFLAÇÃO.

Março
96.400,00

Setembro
19.750,00 Muftipfc: (SP) 2

22.158.674.70
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OVERCGNTA BOZANOjSlMONSEN

CONTA CORRENTE QUE RENDE

M
BANCO
BOZANO, SIMONSEN DDD GRATUITO: (021) 800-6163 -^NO RIO DE JANEIRO: 271-8001

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações
Qtd« (mil) Vol (Cxi mil)Lote Padrão:  145.674 3.2S0.54ÍConcofdatárias:  1.615. 3.804.Direito 0 Redtw:  3.344. 26.271.Fundos de Inc. Ftacato DC.1378:  39. 463.Mercado a Tenro: ..  27.196. 460.346.Opções de Compra: ..  68.417. 464.662.Frackjoário:  24. 4.132.TOTAL GERAL: .. ..  266.222. 4.260.544.Indica Bovespa Médio: 60.719 (+ 4.5)índice Bovespa Fechamento: 71.286Indico Bovospa Máximo: 71.509índice Bovospa Mínimo: 68.177Das 80 oçòea do índice Bovespa. 57 subiram, nove baixaram, onze pormaneoeram estáveis e trêsnâo foram negociadas.

Mercado a vista
Tftuloa Qtde. Ate. Mln. IMd. IMx. UK. Om.
Abo Xtal PPA 65.000 23,00 23,00 2438 26.00 26,00 >18,1Aoeefta OP C01 1.000 30,00 30.00 30,00 30.00 30.00 +25,0Acesfta PP C01 65.500 24,00 24,00 24,83 25.01 25,01 4-25.0Ago Artona PP 19.000 47,50 47,50 47,55 48,00 48,00 +1.0Acos VIII PP C45 3.223 800 4,00 4.50 4,70 5,00 4,80 +9.0Adubos Cra PP C31 219.000 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 +Z9Adubos Trevo PP C13 2.233.200 1,00 1.80 2,02 2,10 2.10 +10,5Aflrale PP 61 300 28,00 27,80 28,00 28,00 28,00 -3,4Agroceree PP C06 2.137.600 7,40 7,30 7,57 7,90 7,90 + 7.3Albams OP 6.000 80.00 80.00 80,00 80.00 80.00Allperti PP 78.000 10.40 10,10 10,42 10,50 10,30 -0,0.Alpargatas ON 9.100 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00Alpargatas PN 34.100 275,00 270,00 274,84 275,00 275,00Amadoo Rossi PP EBS 25.000 3.00 3,80 3,97 4.00 4,00 +6,1Amazonia ON 100 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00America Sul PN INT 220.100 2.70 2,61 2,81 2.70 2,61 +3,9America Sul PP C02 400.000 2,95 2,90 2,93 2.95 2,95 -1.3Anhanguera OP 1.000 00,00 79,99 00,00 00,00 79,99 + 0,0Antarct Nord PN 100 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 -3,7Aquatec PP C05 4.000 13,85 13,85 14,03 14,20 14.20 + 2,5Araauz PPB 17.200 1290.00 1 290,00 1299,53 1300,00 1300,00 + 0,7Arthur Lange OP 5.000 2,75 2,75 2,75 2.75 2,75 + 5,7Arthur Lange PP 24.000 2.50 2,50 2.50 2,50 2,50Avipal OP 22.000 6,21 6,21 634 8,35 6,35 + 2,2Azevedo PP 87.000 5,19 5,00 5,03 5,19 5,10 -1,9Bahama ON 7.900 9,00 9,00 9.00 9.00 9.00 /Bahama PP 53.000 9.00 9.00 9,00 9,00 9.00Bamerind Br ON 13.000 86,50 64.75 84.89 86.50 84.70 + 0,4Bandolrantes PP C01 14.000 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00Banespa ON ED 277.800 3,10 3,01 3,19 3,30 3,01 -2,9Banospa PN ED 13.800 5,00 5,00 5,04 5,10 5,10 + 2,0Banespa PP C52 2.126.900 6,20 6,15 637 6,50 6.50 +5,6Banrlsul PNA 40.000 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 + 2,5Baptists SJI PN ED 15.000 15,00 16,00 15,00 15,00 15,00Barretto PPB 15.000 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 -3,5Beigo Mlnelr OP 24.500 530,00 530,00 535,94 540,00 540,00 +1,8Beigo Mlnelr PP 22.000 400.00 400.00 400,00 400,00 400,00 +2,5Bonzenex PP 3.000 1.80 1.80 1,00 1.80 1,80Bosc PNA 100.000 3.00 3,00 3,00 3,00 3,00 + 3,0Besc PNB 117.600 2,91 2,91 2,99 3,00 2,93 + 0.8Bic Calol PPB 400 16,00 16,00 16.00 16,00 16,00Blobras PPA 50.000 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 +16.6Bombfil PP 363.900 23,50 22.50 23.32 23.50 23,50 -2.0Bradesoo ON ED 730.000 58.50 58.00 59,99 60,00 60,00 + 3.4Bradesco PN ED 760.300 59,99 59,99 60,00 60,00 60,00Bradesco Inv ON ED 17.100 55.00 56,00 55.00 55,00 55,00Bradosco Inv PN ED 184.900 55.00 55,00 55,00 65,00 55.00Brahma OP C04 183.700 44,00 44,00 44,66 45,00 45,00 +2,2Brahma PP C04 772.800 43,00 43,00 43,58 44,50 44,00 + 4,7Braall ON 39.500 195,00 195,00 201,06 205,00 205,00 +2,5Brasil PP C60 209.700 340,00 328,00 332,81 340,00 334,00 -0,2Brasiltt OP C03 200 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -7,4Bras!mot OP C23 2.000 16,00 18,00 18,00 16,00 18,00 + 0,0Brasinca PP 97.600 45,50 46,50 45,60 47,00 47,00 + 3,2Brasmotor OP C01 2200 3950,00 3950,00 4043,18 4050,00 4050,00 + 6;2Bras motor PP C01 1.200 980,00 980,00 980,00 980.00 980.00 +1.0Brtnq Mlmo PP C01 100.300 1.41 1,41 1,50 1,55 1,50 +3,4Boottnor PN 708.500 22,74 22,74 22,74 22,74 22,74 -1,1C Fabrtnl PP 20.000 27,00 27,00 27,50 28.00 28,00 +5,6Cacique PP 61.300 250,00 250,00 255.22 260,01 260,01 +4,0Caf Brasilia PP 123.700 2,00 2,00 2,04 2,06 2,06 + 0,4Camacarl PPA 3.000 2200,00 2200,00 2266,67 2300,00 2300,00 +9,5Casa Anglo PP C01 100 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 -4,0Casa J Silva PP C01 1.900 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 + 4,1Casa Masaon PP 50.300 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40Cbc Cartucho PP 25.400 16,99 18,99 18,99 19,00 19,00Cbv Ind Mec PP C04 277.000 4,10 4,10 4,10 4,15 4,15 +1,2Cecasa PPA 3.977.500 0,35 0,29 0,31 0,35 0,30 -28,5Cemig ON 100.000 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 /Cemlg PP C54 713.200 0,82 0,81 0,82 0,85 0,85 + 3,6Cesp PN 12.400 13,90 13,00 13,80 13,80 13,80Ceval PN 280.000 10,00 10,00 10,45 10,00 1030 +6,0Cia Herlng PP C64 114.600 44,00 44,00 44,98 46,00 44,50 +1,1Clbran PP 235.000 1,65 1,65 1,66 1,75 1,65 -8,3Cica PP C01 11.000 80,00 80,00 80,00 00,00 00,00 + 0.0am Kau PN 367.000 7,70 7,60 7,66 7,80 7,60am Tocantm PN 17.000 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 /Oqulne Petr PNA 23.300 9,01 9,00 9,43 10,00 10,00 -13,0Ciqulne Petr PNB 12.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 + 4,1Citropectlna PP «7 700 6,10 6,10 6,10 6,10 8,10 -28,2Cobras ma OP C01 24.400 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 ICobras ma PP C01 189.700 8,70 8,70 8,80 8,80 8,80 + 0,4Cofap OP 15.000 180,00 180,00 100,00 100,00 100,00 /Cofap PP 70.100 160,00 160,00 168,26 170,00 170,00 + 8.2Coldex PP 5.000 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00Confab PP 35.500 89,00 89,00 89.81 90,00 90.00 + 2,2Const Beter PPB 3.200 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 -6,6
Consul PP ED 10011101,0011101,0011101.0011101,0011101.00 /
Co pas PP 472.200 13.90 13,90 14,00 14,00 14,00
Copene PNA
Copene PNB
Copene PPA

10300 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 /5.400 40,00 39,00 39,85 40,00 40,00
618.400 120,00 120,00 123,65 128,00 128,00 +7,5

Co. RlboJro PP 136.000 2.01 2.01 2,14 2,25 2.20
Coitetu PN 2.118.300 2,00 2,00 2,02 2.10 2,05 * 2,5
Coalgua PN 1.462.900 4,00 4.00 4,03 4,10 4,00
Cosigua PP 412.000 4,05 4.05 4,09 4,10 4,05 -0.4
Crawl PP 260.000 2,55 2.55 2,55 2.55 2.55
Cruxairo Sul PP C08 18.000 16,60 16,50 19.63 20,00 20.00 +8,1D H B PP C01 62.200 20,00 19,00 19.66 20,00 20,00Doc Imbttuba OP 1.000 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 /Docas PN 220.000 5,90 9,00 5,35 6,90 5,00 -16,6
Dova PP 29.000 12,00 12,00 12,15 13,00 13,00 +16.1
Duralex PN ED 3.300 23,00 23,00 23.00 23.00 23,00 IDuratex PP 107 460.600 25.00 24,80 25,62 26,50 26,00 + 4,0Ebflfle PP C03 I 136.000 3,80 3,60 3.97 4,00 3,99 +9,3Eoonomlco ON 400 30.01 30.01 30.01 30.01 30,01Eoonomfco PN 8.300 17.61 17,51 17.51 17.51 1751 +2,3
Economloo PP ED 92.000 20,00 20,00 20,03 20JO 20,30 +15Edba PN 102.700 3,02 3,00 3,04 3,10 3,05
Edn PNA 100 16.00 16,00 16.00 15.00 16,00 -fl.2
Elobra PP C30 30.200 6,16 6.16 6,25 6,31 6,31 +1,6Etekelr Nord PNA 1.000 45,10 46,10 45.10 45,10 45.10 + 3,6Eluma OP 30.000 10.30 1030 10,37 10,40 10,40 +3,0
Eluma PP 173.700 1150 11,60 11,95 12,00 12,00 + 3.4Emill Roman! ON 42500 3,00 3.00 3,00 3,00 3.00 /Enflflmlx PP 1.000 42,00 42,00 42,00 42.00 42,00
Engeea PPA 001 7.411.000 6,00 6,00 6,99 7,00 6,70 +215Engrnta PP 3.000 650 0.50 6,60 650 650
Erlcaaon OP 5.200 73,00 73,00 73,01 73,01 73,01 +0,0
EaMa OP C01 1.700 3,00 3.00 3.00 3.00 3.00 /
Eatrala PP C01 4578.700 350 3.60 359 4.10 4,10 +9.3Etemll ON 60.000 17,70 17.70 17,70 17,70 17.70
Eucatex PP 212500 22,60 22,60 22,69 23.00 23.00 +2.2
F Cataguazoa PPA C63 20.000 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00F N V PPA C05 1.076.400 9.20 A.00 9,15 9,40 9,40 +4,4
FatOf PP COS 15.167500 0,75 0,70 0,74 0,75 0,74 -7,5Faftaaa PP 75.100 62,00 62,00 85,21 66.00 66.00 + 6.4Faro Bras PP 10.700 66,00 56,00 56,01 59,60 59,60 +2,5FanoUgaaPPES 1.634.700 5,66 6,65 5,97 6.00 6,00 +15
Fanlaul PP cot 216.100 2,36 2,35 2,36 2,60 2,50 +6,3
FoiUza PP 310.000 3.60 3.70 3,70 3.60 3.70
Flcap PP 243.100 46,00 46,00 45.16 46,00 46,00Flnotxaaa PNA INT 7500 65,00 85.00 65,00 65,00 85,00 IFlnobraaa PPA INT 2500 80,01 80,01 8051 60,01 80,01 I
Flnotxaaa PPB 5,000 99,00 99,00 9950 99,00 99,00
Fo()a Tauma PP 42100 67,00 67,00 67,29 68,00 68,00 +0,7
Franoea Bras ON 200 1700.00 170050 1700.00 1700.00 1700,00Fraa-la PP 202400 97,00 97,00 99,44 100,00 99,99 +3.0
Filgobiaa PN 40.000 8.00 8,00 650 8.00 8,00Gazola PP 6.000 2,71 2,71 2,71 2,71 2.71 +0.3
Qlasallta PP 100.000 1.95 1.95 1,95 1,95 1,95
Qradlanto PN 5.100 15,10 15,10 16,13 15,20 15,11 +0,7
Granokx, PP 14.000 4,50 4,50 4,50 450 4,50
Outgo) PP 10.600 118.00 118,00 110,22 119,99 119,00 + 0.8Hotott Olhon PP 46.000 5,00 5.00 5,00 5,00 6.00 + 25,0lap PN 1.000 68.00 68.00 58,00 58.00 58.00 +1.7
lap PP 3.000 64.60 54.60 54.60 54.50 54,60 -2.6
Ifluacu Cafo PPA 29.000 36,00 38,00 36,00 36.00 36.00 -1,3Ifluacu Calo PPB 10.200 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 IInbrac PP 786.600 2,20 2.20 2,34 2.40 2,35 + 6,8IndVHIamsPN 484.400 1,90 1,90 2,01 2,06 2.06 + 6.4Inda Roml ON 46.000 451 4,01 4,01 4,01 4,01 +05Inepor PP 401.300 10.00 9,00 10,24 11,00 11.00 + 225Inveeloc PN 2000 1,70 1,70 1,70 1,70 1.70
tochpo PP 4.000 120.00 120,00 120.00 120.00 120,00 -05
Iplranga Dla PP C01 200 750 7,80 750 7,80 7,60Iplranga Pot PP C01 318.600 650 650 7,00 7,10 7,00 + 95Ipiianga Ftol PP C01 575500 16,00 16,00 16,03 16,50 18,50 + 3,1lUtcolomy ON 400 200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 -4.7Itap PP 100 60,00 50,00 50,00 60,00 60.00
Itaubanoo ON ED 100 3650 36,50 3650 3650 36,50 +1.3Itaubanco PN ED 499.500 36.00 3750 38,10 39.00 39.00 +4.0Itaunonao PP 16500 250 250 250 250 250 -2.2Kauaa PN 226.700 6550 6550 66.84 6650 66,00 +15
Itautoc PN 19.300 25,00 25.00 2S.7S 27.00 26,00 +4,0
J H Santoa PP 117500 2.70 2.61 2,76 2.75 2,75 +5,3
Jaragua Fatx PP INT 22500 050 050 0.92 1,00 1.00 + 8.8Kalll Sehbo PP 200500 050 050 0,60 0,60 0.60
Karetan PP C43 310.000 37.18 37.17 37,92 39,00 39.00 + 8.3KeplOf Waber PP 343500 1350 1350 15,03 16,00 16,00 + 215Klbon ON 700 200,00 20050 20050 200.00 200,00 +11,1Klabln PP C2S 246500 37850 37850 37959 38051 380,00 + 05Labo PN 16.600 150 1,20 156 150 1.20 -7,6
Labfa PP SO000 150 150 153 155 155 + 5,0Laoaaa PP 2.000 250 250 2.60 250 2.60
Lam Nadonal PP 725500 1,71 1,70 150 1 50 1,80 + 55LanllSohbePP 1.387.700 1,35 1.30 1,46 1 50 1 50 + 7.1La* Maqs PP 14.300 9,00 9.00 9.14 9.20 9,20 +35
Loco PP C03 310500 250 2.60 250 2,60 2.80
Uau PNC INT 5.600 90,00 9050 9854 100,00 100,00 +11.1
Light ON 101500 14650 140,00 14051 14550 140,00 -1,4Umaaa PP 32.000 550 550 550 550 550 + 4.0Unti Clrcuto PN 41500 3750 37,00 3757 38.00 38,00 + 65Ux Da Cuntia PP 100 60050 900,00 600,00 60050 600,00lo|a» Amorte ON 3500 68550 68650 666.00 686,00 685,00 + 0,7Lo)ao Aroaifc PN 2100 66050 66050 664,76 56650 565.00 +1,6Lojaa Ranner PP 100 750 750 750 750 7.50 +7.1Uxani PP C02 164.400 650 650 650 650 6,60 -1,6Luxma PP C17 1.434500 6,70 5,70 6,72 6,90 5.90 +3,5MadeKtt PP INT 94.400 2,40 2,40 2,40 2,40 2.40Madfllrtt PP 389 900 2,20 2,10 2,20 2.20 2.10 + 5.0Magnoafla PPA C01 1.033.600 650 6,60 5,60 6,60 6.50

Tftubt Ott*. Ate. Mln. MM. MAX. Nch. Om.
ii r,'

Magneaita PPB C01 720.700 2,90 2.90 2,90 2,90 2.90
Manah PP 189.900 67,00 67,00 66,64 75,00 75,00 +13,6
Manaaa PN 4.000 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 -3,7Mangels Indl PP C02 173.600 7.10 7,00 7,26 7,30 7,25 + 2.1
Mannaemann OP 1.694300 2,00 1,91 2.09 2,15 2,11 +10,4
Manneemann PP 167.400 1,20 1,20 1,21 1.28 1,28 +10,3
Maroopoto PP 69.000 39,00 39,00 39,17 40,00 39,00 -1,2
Mariaoi PP 47.000 5,25 6,25 5.25 5.25 6,25
Marvin PP 556.600 9.40 930 9.36 9,60 9,30 -2,1
Masaey PaH( PNA 11.000 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
Maaaay Pert PPA 6.900 41.00 40,90 40,99 41,00 41,00Master PPA 1.633.600 13,20 13,20 14,39 14,50 14,50 +11,5
Mec Paaada PP 300 120,00 120,00 120,00 120.01 120.01 +0,0
Maihor Sp PP COt 3.100 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mendee Jr PPA 58.200 5,60 5,30 5,50 5,50 5,50 + 0,9
Mendee Jr PPB 70.100 6,60 6,60 6,87 7,20 7,20 +9,0
Merc 8 Pauk) PN P08 12.600 29,50 29,50 28,50 29,50 29,50
Meridtonai PP 10.000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00Meabia PP C02 5.400 10.000 10.000 10.037 10.499 10.499 + 4,9
Met Batbara PP 145.200 20,01 20,01 20,05 20,10 20,02 -3,7
Met Douat PP C01 10.000 330 330 3,30 3,30 3,30 -6,7Met Oerdau PP 163.000 8,80 830 6,80 6,80 8,00
Met Wetzel PP 32.000 8,00 8,00 8,01 6,50 8,00 +6,6
Metal Lav* PP C39 240.800 54,00 54,00 64,77 67,00 57,00 + 3,6
Mettsa PP C45 7.000 31,00 30,99 30,99 31,00 30,99 +3,3
Mteheletto PP C20 1.000 6,51 6,50 6,51 6,51 6,50 -0,7
Mterotec PPA 11.500 4^0 4,50 4,72 5,00 6,00
Mlnuano PP 2.000 4^0 4,20 4,20 4,20 4,20 -4,5
Moddata PP 15.000 2,50 2.50 2.50 2JiO 2,50
Molnbo Flum OP COS 6.900 260,00 260,00 268,84 270,00 270,00 +3,8
Moinho Redf OP COS 17.000 340XX) 340,00 342,65 345,00 345,00 +1,4
Moinho Sam OP C03 14.100 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
Moinho Sant PP C03 6.800 300,00 300,00 300,01 300,01 300,01 +0,0
Montreal PP C01 94.100 135 1,35 1,40 1^0 1,40 +6,6
Muller PP "999.300 1,70 1,70 1,72 1,80 1,70
Multltextll PP C21 666.600 4,00 4,00 4,12 4,20 4,20 + 6,0
Nadonal ON 200 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 -3,3
Nakata PP ED 135.000 4,90 4,69 4,90 4,90 4,90 -2,0
Nattva PN 180.100 4,00 4,00 5,25 5,90 5,90 + 47,5
Nord Brasil ON ED 385.000 18,97 18,97 18,97 18,97 18,87 /No roes te PN ED 1.000 65,00 65,00 85,00 85,00 85,00 + 7,5
Oivebra PP C38 178.100 29,00 28,00 29,06 29,30 29,30 +1,7
Orion PP 9.300 1 2,00 12,00 12,01 12,01 12,01 -193
Omiex PP 5.000 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 -2,0
Oxtteno PNA 172.200 19,00 19,00 19,34 20,00 19,50 + 5,4
Pacaombu PP 217.600 2,10 2,00 2,10 2,10 2,10
Papel Simao PP 4.346.400 22^0 22^0 22,78 23,50 23,00 +3,1
Para Demlnaa PP C06 1.633^00 030 0,29 0,30 030 0^0 +7,1
Paralbuna PP 154.600 8,40 8,40 8,80 9,00 9,00 + 7,1
Paranapanema OP C65 35.000 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 /Paranapanema PP C65 22.517.300 27.00 27,00 27.74 28,94 28,70 + 9,9
Paul F Luz OP 001 100 85,01 85,01 85,01 85,01 85,01 +0,0
Pelxe PP COS 12.000 10,60 10,60 10,62 10,70 10,70 + 0,9
Pordigao PP 446.500 12,80 12,50 12,79 12,80 12,80 -1,5
Pordtgao Agr PP 260.500 7,66 7,66 7,99 8,00 7,99 + 4,9
Persico PN 100 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 -0,2
Porsico PP 1.297.800 3,50 3,50 3,71 3,90 3,90 + 5.4Polrobfos ON 10.700 248,00 248,00 249,43 250,00 250,00 -10,7Potrobraa PP C54 1 573.700 521,00 510,00 529,44 655,00 545,00 + 5,8Pattanatt PP 2.000 4,61 4.61 4.76 4,90 4.90 + 85PovaONINT too 31.90 31,90 31,90 31,90 31.90 + 3,2Phebo PN 209.900 4.70 4,70 4,74 5,00 4.70Pirotll OP EBC 267.100 14,90 14,80 14,94 15.00 14.80 /Pirelli PP EBC 40.700 10,00 10,00 10.97 11,00 10,99 IPdlaldon PN 6.200 689,00 550,00 588.37 589.00 550.00 -65Pollpfopilef! PPA 83 200 25,00 25,00 25.00 25,00 25,00Pollleno PNB ED 7.900 13,00 13,00 13,00 13.00 13.00PromalalPP 92.000 10.60 10.60 10.67 10.70 10.70 + 45Propasa PP 50.000 12.00 12.00 12.00 12.00 12,00Oulmte Garni PN 98.600 16.00 16,00 16.51 17,00 17,00 + 62Radmec PP 13.000 4.80 4,60 4,60 4.80 4.60 -4.0RandonPP 30.500 51,80 51,80 52.00 52,00 52,00Real ON ED 2.200 87.50 6750 67,93 68.00 68.00 + 0.7Real PN ED 12.400 67.50 67.50 67,95 68,00 68,00 + 0,7Real Da Inv ON ED 2.000 120,00 116.00 119.60 120,00 116,00 -7.6Real Da Inv PN ED 2500 120.00 118.00 119,84 120,00 118,00 -9,2Roal Part ON 700 80,00 80.00 80.00 8050 60,00 +15Roal Part PNA 600 84,00 84,00 84,00 64.00 64.00 -1.1RocmsuIPP 267.000 24,00 24,00 24,87 26,01 25,01 +4,2RalrtparPP 2.064.700 11.60 11,60 11.96 12,50 12.50 + 6.2RlieomPP 406.600 14,00 14,00 14,00 14,01 14,01 +3,7Rtpesa PP C26 618.200 74.50 74.20 75.16 76,00 76,00 + 2,0Sade PP C17 1.795.000 12.20 12,20 12,48 12,50 12,60 + 4.1Sadla Concor PN 911.300 5.61 551 5.93 6.00 6.00 + 5.2Sadla Oeste PNA 6.600 4,00 4,00 4.00 4,00 4,00 /Sadla Oeste PNC 2.000 4.60 4.60 4,60 4,60 4,60 -1,0SamttrtOP 20.000 225,00 225,00 225,00 225,00 225.00 -2.1SamHrt PP 2.500 180.00 160,00 180,00 180,00 180,00 + 4.0Sansuy Nort PPA 1.400 13.00 13.00 13,00 13,00 13,00 + 2.3Schloasar PP 5.200 1,85 1,85 1.85 1,85 1,65Scopu3PN 4.000 4,90 4,90 4,90 4,90 4.90 + 2,0Saara Indl PN 500.000 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75Soara Indl PP C04 13.700 9.75 9.75 9,75 9,75 9.75Sohbe Part PP 630.000 0,63 0,63 0.65 0.65 0,65 + 3,1Sharp PP 1.129.700 7.11 7.11 7.43 8.00 8.00 +11.1Sid Informal PP 38.500 7.00 7,00 7,00 7,05 7,00 -4,1SWaconorta PPA 5.000 1252 12,52 12.52 12,52 12,52 + 8,7Sld.gualraPP 120.100 3,30 3,20 3,30 350 3,30 -1,4Sid.riogrand PP 2.796.800 6,60 6,50 6.61 6.70 6,70StlcoPP 742 800 21,00 20,99 2155 22.30 22,20 +11,0Stmwc PP 280.000 2,80 2,80 2.80 2,80 2,80 + 9,8Sotolllco PP 48.800 100,00 98.00 99.96 100.00 100,00 +11,1Souza Cruz OP C22 36.000 430.00 42050 42954 430.00 426.00 -1.1Standard PN 20.000 17.50 17.50 17,50 17.50 17.50 + 9.3Staroup PP EB 429.300 5.00 5,00 5,00 550 5,30 + 6,0Sudamerls ON ED 38.300 60.00 60.00 60.03 61.00 60.00Sudamails PN ED 600 53,00 52,02 62.81 53,00 62,02 + 0.0SultapaPP 74.900 21.00 20.00 20.52 21,00 20,50 + 2,5Suporagro PP 86.600 1,05 1,05 1,17 1,19 1.19 + 8,1Soporgaabras PP 3.400 18.00 16,00 18.07 16,10 16.10 + 0,6SuzanoPP 98.000 516.00 516.00 619,57 625,00 520.01 +0,7TabaPP 13.600 13.00 13,00 13,00 13,00 13.00 -7,1Tec Blumonau PNC 16.500 18,00 18,00 18,00 16,00 18,00 IToed S Josa OP ED 2.000.000 8.30 8.30 8.30 8.30 6.30 'Tocol S JOSO PP ED 13.500 8,40 8,40 8,40 8.41 8.41 +0.1Technoa Ral ON 4.000 7,20 7,20 7.20 7,20 7,20 -2.7TodmosRalPN 4.000 7,12 7,10 7,12 7,12 7,10 + 0.5Tocnosolo PP 89.800 38,00 38,00 38,00 36,00 38,00 -2,5Teka PP C02 348.900 8.20 8,20 8,52 9,00 9.00 + 8.1Tal B Campo PP C03 50.000 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 / ,Teleinvosl PN 7.600 0,60 0,80 0,80 0.60 0,80 /Teterj ON INT 4.500 1.30 1.30 1.30 1.30 1,30 + 8,3Tetosp OE INT 3.000 3,59 3,59 3,59 3,59 3.69 -05Tlbraa OP 100 550,00 550.00 550.00 550,00 650,00 + 37,5Transbrasll PP C36 1.221.100 0,58 0,57 0.59 0,80 0,60 + 55TransparanaPP 81.000 65,00 65,00 65,49 66,00 66,00 +10,0Trtcftoa PP 1.592.000 45,00 44,50 44,98 45,00 45,00 +3,4TrolON 600 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 /TrolPN 500.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00TrombWPP 16000 1050 10,50 10,94 11,00 11,00 + 4.7TrorlOft PP 100 20.00 20.00 20,00 20,00 2050 ITrufana PP 26 000 1.10 1,10 1,12 1,15 1,15 + 4,5TupyON 2 500 42,00 42,00 42,00 42,00 42.00 /TupyPN 569.400 38.00 37.50 38.07 39,00 38.50 + 2.6UnibancoON 49.200 1850 18.50 18.99 19,00 19,00 + 2.7Unlbanco PNA 201.700 19.50 19,00 19,03 19.50 1950 +3,7UntoaneoPNB 67.600 17.00 17,00 17.00 17,00 17.00UnipaiPNBED 82.000 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 IUnlparPPA C44 71.200 3.30 3.30 3,51 3,68 3.58 + 8.4Unlpar PPB C44 2.481.600 4.58 4,50 4,89 5.00 5.00 +12,3Usln C Plnlo PP 100.200 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -2,4VaaH PP 187.000 0,50 0,46 0,47 0.50 0.46 -8,0Vale R Doco OP C02 10.000 314.97 314,97 314,97 314.97 314,97 + 4.9Valo R Doco PP C02 105.300 625.00 620,00 646,35 650.00 650.00 +85Varga Fretoa PN 110.900 186,00 185,00 186.47 190,00 190,00 + 2.6VartgPPC20 1.050.400 25.00 245 25,00 25,30 25,00 + 4,1VerokTMPP 80.900 1.29 1,15 1.17 1,29 1,15 -14,6Vlbasa PPA C23 400 2.05 2,05 2,05 2,05 2,05Viboaa PPB C23 60.100 2,30 2,30 2,30 2.30 2.30Vldr Smarina OP 12.300 205,00 205.00 210,16 220.00 220,00 +10,0Vulcabraa PN 1.767,300 15.30 15,30 15,47 15.50 15,50 + 0,1Weg PP C59 504.000 28,50 28.50 28.50 28,50 2850Womblay PP C03 669.000 2,10 2,10 2,10 2.10 2,10 + 2,4Whit Martina OP ED 3.173.800 5,00 5,00 5,07 550 5,10 +25ZanWOP 300 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60ZMPPC42 683.400 1 50 1,30 1 5S 156 1,36 + 45

Concordatárias
Tftutoa Qtde. Abe. Mln. MM. Mix. Fecb. Oec.

AmoicoPN 107.000 3,00 2,90 2,99 3,00 2,99 -»-3,4BrumadlnhoPP 415.200 4,00 4,00 4,15 4,20 4,20 + 3,7Farol PN 24.000 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 -0.3Giannini PP 60.000 1,70 1,70 1,78 1,80 1,80 + 5,8JBDuartePP 294.000 2,80 2.76 2,80 2,80 2.80 +1,8Mak> Gallo PP 642.000 1,15 1,15 1,15 1,20 1,15Olical PPB 20.000 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20Poiymax PN 53.400 0,40 0,40 0.40 0,40 0,40 /

Termo 30 Dias
Tftutoa Quant. Abt Mir, Mid. Mix Fech.

Adubos Trevo PP C13 400 000 2.37 2,37 2,37 2,37 2,37Banespa PP 052 250.000 7,72 7,58 7,69 7,72 7,58Brasil PP C60 10.000 394,12 394,12 394,12 394,12 394,12Engesa PPA C01 7.200 000 8.22 8.22 8,23 8.23 8.23F N V PPA C05 120.000 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56Fator PP C03 15.000.000 0,87 0,86 0,87 0.87 0,86Mesbia PP C02 400 12442.00 12442.00 12442.00 12442,00 12442.00Nord Brasil ON ED 385.000 2239 22.39 22.39 22.39 22,39Paranapanema PP C65 3.000.000 33.25 33,25 33,25 33.25 33.25Porsico PP 100.000 4.39 4,39 4.39 4,39 4,39Petrobras PP C54 270.000 635.32 635.32 635.32 635.32 635.32Polipropften PPA 25.000 29,50 29,50 29.50 29,50 29,50SuzanoPP 18.500 613,10 613.10 613,10 613.10 613.10Vaie R Doco OP C02 10.000 370,09 370.09 370,09 370,09 370,09Vale R Doce PP C02 90 000 771,88 771.88 771,88 771.88 771.88varig PP C20 320.000 29.47 29.47 29.48 29.48 29.48

Opção de compra
Còd./Venc.
BobPPPot PP C54Pet PP 054Pot PP C54Pet PPC54Pma PP C65Pma PP C65Pma PP C65Pma PP C65Pma PP C65Rps PP C28SbaPPSUBVai PPC02Caf PPPet PPC54Pet PP C54Pma PP C65Pma PP C65Sha PP

P.Enrc. Abaft Mln. MM. Mix. Fchto. Ok.
AGO 20.00 4.66 4,20 4,56 4,66 4,66 IAGO 500,00 40.00 38.00 56.07 75,00 75,00 + 66.8AGO 600,00 10,00 9,00 12.61 18.00 14.SO +61.1AGO 700.00 3.00 1.60 2.45 3.50 3,00 + 42,8AGO 800.00 1,11 0.70 1,09 1,50 1.40 + 40.0AGO 16.00 12,00 11,50 12,40 13,20 13,00 +15,0AGO 26,00 2,60 2,49 3.20 4.00 3.90 + 50.0AGO 36.00 0,25 0.20 0.26 0.35 0.30 + 66.6AGO 40.00 0.10 0,10 0.12 0.16 0.16 + 77.7AGO 45.00 0.06 0.06 0.06 0.15 0,06 +14.2AGO 45.00 34.83 34.83 34.83 34.83 34.83 IAGO 12,00 0,10 0,10 0.10 O.tO 0.10 +100.0AGO 650,00 136.68 136.68 136.68 136.68 136.68 -38.2OUT 2.60 0.70 0.60 0.65 0.70 0.60 IOUT 800.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 <9.0OUT 900,00 30.00 25.00 27,19 36.00 35,00 . 40.0OUT 40.00 6,00 5,50 6 29 7.00 6.50 + 22.6OUT 50.00 4.00 4,00 4.00 4.00 4.00 * 60.0OUT 12.00 1.00 1,00 1,25 1.50 1,50 /

2201.04011.75015.6701.920•3.19029.71516 0801.9206517031014200201.68033531001.000

Dólar no 
"black"

em SP sobe e

vai a Cz$ 382
SÃO PAULO — O mercado de ouro

c dólar no paralelo (cabo e papel) voltou
a surpreender o mercado, reagindo em
relação à queda dos dois últimos dias. O
ouro encerrou o dia cotado a Cz$
5.140,00, com valorização de 2,84% em
relação a anteontem, acompanhando a
solidez dos negócios de dólar no paralelo.
No cabo, o dólar foi vendido a Cz$ 378,00
e comprado a Cz$ 374,00, e com a moeda
foram fechados negócios na base dos Cz$
378,00, para compra, e Cz$ 382,00 na
venda.

A flutuação das cotações do ouro e
dólar, na semana, confundiram o merca-
do. Os analistas acham que o dinheiro
que saiu desses ativos para o overnight,
depois da rentabilidade apresentada por
esse investimento no início da semana,
retornou para o lugar de origem. Isso
porque o overnight dilui sua taxa no final
de semana e os investidores estão insegu-
ros sobre a manutenção da política de
desvinculação entre a inflação e o over-
night.

O mercado abriu fraco, mas a partirdo meio-dia, os negócios esquentaram.
As notícias do mercado eram de realiza-
ção de uma grande operação de conver-
são informal, no valor de US$ 18 mi-
Ihões, que teria influenciado a cotação do
dólar no paralelo e conseqüentemente do
ouro."O mercado está muito perigoso para
trabalhar", advertiu o operador da corre-
tora Omeça, João Hipólito. A maioria
das instituições que operam nesses mer-
cados está trabalhando travada, opera-
ções cobertas por outros ativos, ou for-
mas de investimentos, não se arriscando
muito.

Inadimplência

no BB em abril

já chega a 12%
PORTO ALEGRE — O índice de

inadimplência no Banco do Brasil subiu
de 3,5% em março para 12% em abril
deve ter aumentado muito mais nos me-
ses seguintes e depois da anistia aos
micro, pequenos e médios empresários
aprovada no primeiro turno da Consti-
tuinte, informou o presidente do banco,
Mário Berard.

"A anistia, se for aprovada, benefi-
ciará apenas dois milhões de contratos, e
nós somos 130 milhões, o que é um
absurdo, uma injustiça, e por isso não
vamos dar nenhum financiamento para
esses empresários anistiados", advertiu
Mário Berard. Ele disse que o nível
histórico de inadimplência com que o
banco vinha trabalhando era de 3,5%,
mas em abril ele subiu para 12%, com um
atraso de no mínimo 90 dias dos devedo-
res. O prejuízo do BB com a anistia fiscal
será de Cz$ 128 bilhões.

Mário Berard esteve com o governa-
dor Pedro simon e com empresários da
Federação das Indústrias. Diante das in-
dagações sobre um choque na economia e
queda do ministro Maflson da Nóbrega,
respondeu que essa hipótese está total-
mente afastada. "Temos de ter paciência
e solidariedade com a política feijão com
arroz do ministro Maflson, porque ela foi
adotada para reduzir a inflação", disse.

|—| O Banco Progresso, 29° no ran-
king dos bancos comerciais priva-

dos, encerrou o primeiro semestre com
um lucro líquido de Cz$ 677 milhões
(Cz$ 1,34 por ação), representando
um crescimento nominal de 352%.
Nesse período, a sua receita operado-
nal foi de Cz$ II bilhões 729 milhões e
os depósitos atingiram Cz$ 13 bilhões
964 milhões, com crescimento de
104%.
No final de junho, o seu patrimônio
líquido era de Cz$ 3 bilhões 748 mi-
Ihões, conforme balanço. O Progresso
lidera um sistema financeiro composto
pelo banco comercial, financeira, lea-
sing e distribuidora de títulos de valo-
res mobiliários e o valor patrimonial
de sua ação chegou a Cz$ 7,42 e a
rentabilidade, em relação ao patrimô-
nio líquido, foi de 18%.

Base monetária teve em

julho expansão de 10,2%

BRASÍLIA — A base monetária
(emissão de moeda) teve uma expansão
de 10,2% em julho, segundo os dados
divulgados ontem pelo Banco Central.
Em termos absolutos, o papel-moeda em
circulação teve um crescimento de Cz$
105 bilhões 800 milhões. A taxa anual da
base monetária já atingiu 99,4%, en-
quanto a de 12 meses situa-se em
358,4%.

As operações do setor externo, que,até junho, contribuíram para a contração
da base, passaram — com as alterações
introduzidas pela resolução n° 1492 do
CMN — a responder, em julho, como
fator expansionista. Segundo o BC, a
conversão da dívida externa em investi-
mentos não teve, ainda, efeito de cresci-
mento relevante, devido à não liberação
dos cruzados de parte ponderável dos
valores convertidos.

A leitura dos números divulgados
pelo Banco Central permite uma com-

preensão mais objetiva da inflação. Dé
acordo com o critério de 12 meses, porexemplo, a variação da base monetária',-
em janeiro, era de 193,1%. Atingiu
435,7% ao final de junho e caiu par4
358,4% em julho. É na coluna de saldos,
porém, que se encontra a explicação. Ao
final de janeiro, o saldo da base monet.a-
ria era de Cz$ 505 bilhões 379 milhões,!
atingindo CzS 1 trilhão, 3 bilhões 891;
milhões no término de julho.

A comparação com os mesmos perío-dos de anos anteriores provoca mais'
desalento. Ao final de julho de 1985, o
saldo da base monetária era de apenas
CzS 19 bilhões 626 milhões. Pulou espeta-'
cularmente para CzS 137 bilhões 558
milhões, ao final de julho de 1986 e paraCzS 219 bilhões 14 milhões no término de
julho de ano passado. A marca de julho
de 1987 reflete os desatinos do cruzador
CzS 1 trilhão, 3 bilhões e 891 milhões de
saldo na base monetária.

Base Monetária
Variagao percentual

Rnai
de em Cz$ no mSs no ano em 12
Perlodo Mllhoes Meses

1988-Jan 505.379 04 04 193JFev 469.509 -7,1 -6,8 185,7
Mar 675.373 43,8 34,1 299,1
Abr 726.125 7,5 44,2 288,3
Mai 837.455 15,3 66,3 353,8
Jun 911.031 8,8 80,9 435,7

Jul 1.003.891 102 99,4 358,4
Fonte: BC

Cliente da Cetip tem

prejuízo com títulos
Quem comprou Certificados de De-

pósitos Bancários (CDBs) do Agrobanco
e cutodiou esses títulos na Cetip (Central
de Custódia e Liquidação Financeira de
Títulos) na esperança de obter maior
garantia na compra dos papéis, acabou
saindo em desvantagem e está demoran-
do mais para receber o seu dinheiro do
que quem comprou os papéis direto do
banco. Para resolver esse paradoxo, o
superintendente da Cetip, Ernesto Al-
brecht, encontra-se segunda-feira com o
diretor de fiscalização do Banco Central,
José Tupy Caldas de Moura. Albrecht vai
tentar que os clientes da Cetip, que têm
CDBs vencidos, consigam receber logo,
como já vem ocorrendo desde o início da
semana com os demais clientes.

O que aconteceu é que os investido-
res que não estavam na Cetip tiveram seu
dinheiro depositado em conta corrente e,
quando os depósitos foram liberados,
receberam os recursos aplicados em
CDBs. A Cetip, entretanto, é obrigada,
por lei, a suspender todas as operações
quando uma instituição financeira entra
em liquidação extrajudicial. Como o pa-
gamento de CDB na Cetip demora um
dia, quem teve seu título vencendo no dia
da íiquidação só receberia no dia seguin-
te. Com os negócios suspensos, esses
investidores estão até hoje sem poder
resgatar seus papéis. "O que aconteceu é
que o Banco Central atuou muito rápi-
do", diz Ernesto Albrecht.

Taxa de juros de
CDB fecha em 19%

SÁO PAULO — OS CDB's de pri-
meira linha com vencimento em 60 dias
pagaram taxas menores, por volta de
19%, ontem, recuando um pouco em
relação a anteontem. Mas, de qualquer
forma, a taxa de 19% acompanha a
tendência de alta dos juros iniciada com o
desligamento entre a inflação e o over-
night promovido pelo Banco Central des-
de a segunda-feira passada. Isto porque,
normalmente, as instituições reduzem a
taxa do papel na sexta-feira, embutindo o
custo de financiamento do final de se-
mana.

Ontem, o Banco Central voltou a
realizar leilão informal de LFT's com
prazo de vencimento de 145 dias, com
taxa de 0,16% de deságio. O objetivo foi
reduzir mais a liquidez do mercado. Está
havendo a migração de dinheiro de um
investimento para outro, como ocorreu
ontem com a Bolsa, o ouro e o dólar (que
apresentaram boas valorizações) em fun-
ção de novos boatos sobre choque econô-
mico no final de semana.

O overnight começou e fechou a
semana cora taxa de 30% (25,8% efeti-
vos) para uma inflação, sinalizada pela
Receita Federal, de 20,5% (taxa da OTN
fiscal durante toda a semana). Os bancos
de primeira linha abriram o dia tentando
captar a 17%, contra 21% de anteontem,
como remuneração dos CDB's, mas co-
mo não houve negócio, as instituições
voltaram a elevar as taxas.

Fabricante de frigorífico

exportará 250% mais em 88

PORTO ALEGRE — A Recrusul
S.A., de Sapucaia do Sul, já tem assegu-
rado para 1988 um volume de exporta-
ções de US$ 4,5 milhões, o que represen-
tará um incremento de 250% em relação
ao ano passado, segundo o presidenteHélio Wosiack. Após o fornecimento de
uma unidade industrial para o abate,
resfriamento e congelamento de ovinos à
exportação, implantada em Punta Are-
nas, no Chile, a Recrusul fechou novos
negócios no mercado latino-americano.

Para a Citrícola Salteriha S.A., de
Salto, Uruguai, a Recrusul, empresa fa-
bricante de frigoríficos, está entregando
agora um conjunto de câmaras frigorífi-
cas com capacidade para 6 mil toneladas
e potência de 600 Cv, para frutos cítricos,
numa operação de US$ 900 mil. Para o

segundo semestre, está fechado contrato
de exportação de um complexo industrial
para o beneficiamento e congelamento de
aspargos, para o Peru, no valor de USS
1,5 milhão.

O presidente da Recrusul acredita
numa retomada do mercado interno para
os equipamentos de transporte frigorífico
e instalações de refrigeração industrial,
em função do fechamento do acordo com
os credores internacionais do Brasil. A
subsidiária da Recrusul — Refrima S.A.,
de Manaus—fornecedora de condiciona-
dor de ar para ônibus Mercedes-Benz,
acaba de receber nova encomenda deste
equipamento pela Itapemirim. O condi-
cionador de ar foi especialmente desen-
volvido pela Recrusul para o ônibus da
Mercedes-Benz.

Empresas

Comemoração — Com um ca-
tálogo ativo de mais de 700 LPs misturan-
do todas as tendências musicais, a CID —
Companhia Industrial de Discos — acaba
de completar 30 anos. Para comemorar o
aniversário, preparou o lançamento da
série "Grandes Mestres da Música", queincluirá obras de Chopin, Mozart, Bee-
thoven, Villa Lobos e Wagner.
Hidrelétrica — A empresa
Gaúcha Construções Eletromecânicas
S. A. (Coemsa) entrega hoje à Companhia
Hidrelétrica de São Francisco (Chesf) o
maior rotor de turbina produzido pelaindústria e só superado pelos utilizados
em Itaipu. O equipamento destina-se à
hidrelétrica de Itaparica, na Bahia.
Poupança —- O Banco Meridional
obteve um aumento de 19,40% na capta-
ção em caderneta de poupança, no perío-do de junho de 1987 a junho deste ano,
com um volume de CzS 46 bilhões 499
milhões. Com os 10,34% obtidos cm ju-nho último, o banco apresentou o maior
índice de crescimento de poupança na
participação do mercado das Sociedades
de Credito Imobiliário da Região Sul.
Pólo Sul — A Oxitano Nordeste
S.A. e a Capuava Carbonos Industrais
S. A. vão investir CzS 14,7 bilhões em dois
projetos do Pólo Petroquímico do sul. O
projeto da Capuava envolve CzS 5 bilhões
e deverá gerar CzS 217 milhões 700 mil de
ICM ao estado do Rio Grande do Sul.
Irrigação — A Worthington do
Brasil concluiu o fornecimento de três

conjuntos de motobombas de irrigação ao
Departamento Nacional de Obras de Sa-
neamento (DNOS) para a implantação do
projeto de hidroagrovila Jaguaribe-
Apodi, no município de Limoeira do Nor-
te, no Ceará, com uma receita estimada
em USS 7 bilhões para uma produção
prevista de 57 mil toneladas de alimentos
nos 2 mil hectares beneficiados com a
irrigação.
Informática —Apresentando-se
em um estande de 169 metros quadrados,a Digital estará presente à Feira de Infor-
mática - 88 mostrando um conjunto de
software voltado para tarefas de gerencia-
mento de dados em ambientes distributi-
vos. Paralelamente à feira, será realizado
no Hotel Rio Palace, de 23 a 26 de agosto,
o Simpósio da Associação Brasileira de
Usuários de Computador.
Lazer e Saúde — Recen' < men-
te inaugurado em Mangaratiba, o Hotel
Mediterranée está se preocupando com a
saúde de seus hóspedes. Por esta razão foi
instalado um completo sistema de prote-
ção contra malária, febre amarela, dengue
e leishmaniose no hotel. O sistema está
baseado em uma máquina de desinsetiza-
ção, a Pro Fog TN OI, a mesma que a
Feema utiliza.
Automação — A Bel Air Via-
gens, há 31 anos no mercado, acaba de
investir 350 mil em um sistema de infor-
mafica que a equipara às maiores e melho-
res agências de viagens do mundo. Liga-
dos a 25 terminais de reservas de aviação,
os computadores da Bei" Air poderão

expandir-se de acordo com o crescimento
da empresa.
Contrato — Será realizada no
próximo dia 9, no Centro Empresarial
Rio, a assinatura do contrato de constitui-
ção da Biolab — Indústrias Farmacêuticas
S.A. As partes que criarão a nova empre-
sa são a Nordeste Química S.A. e a
Monsanto do Brasil S.A.
Brindes — A Crokett Schurholz è
Woods inaugura nesta segunda-feira, dia
8, sua exposição anual de brindes promo-
cionais, no salão Carioca do Copacabana
Palace. A exposição fica até quarta-feira,
10, das 12h às 20h. Participação 37 fábri-
cas representadas pela Crokket. Entre os
objetos a serem expostos estão agendas,
jogos, canetas, objetos de arte, peças em
acrílico, pastas e carteiras de couro, reló-
gios, bonés, objetos de estanho.

Conta do CrefisuF

passa para Denison

O Crefisul, banco de investimea-
to associado ao Citibank, acaba de
entregar sua conta publicitária à De-
nison, oitava maior agência do país.
Com investimentos estimados, este
ano, em USS 2 milhões, o Crefisul
pretende dar um suporte de serviços
mais adequado aos clientes, o chama-
do full service, num momento em que
o mercado financeiro vive "sensíveis
transformações".
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Hoje na Gávea

O 1° PARE0 — As 13 00 1.600 metres
1 Farafe 56 1 F. Sitva

. 2 Gay Charm 50 2 G.F. Almeida^3 Oialetique 50 3 E. FerreiraEasy Won 52 4 J. RicanJo
El Sheitan 56 5 J M. SitvaQueromeu 52 7 E.S. RodriguesTirol 52 6 R. Rodngues »p. 2" Trading Chance 56 8 C. Lavor

2° PARE0 — As 13h30tnin — 1.400 metres
— Elias el Arab 56 2 J Ricardo

2— Enctesoado 56 3 E S Gomes3— Ta Belle 54 4 C law4—Mister Bac 56 5 LAAJves5— Kowaiski 56 6 J M Sitva6— Don Orlando 56 8 R Silva7— Guacun 56 9 P Cardoso8— Pai Tiese 56 10 E S Rodngues
5— ling 56 1 J Pessanha"— leadershrt 56 7 A M-actiado F°

3° Pteo - 111 14 00 - 2.400 metro

_ Jam 58 10. F. Almeida
- Urubu Maljndro 52 2 J. Escobar
- Da< Mam 52 3 e. (tram
- [km Nova 55 6 J. M. Silva

— Jang 55 7 R. Rodnguesap. 2
— Df3mmen 52 4 J C. Castillo" - Day Alter 52 5 JL Queina

4" PÁREO — Às 14h35min — 1.600 metro
— Sobressalente 57 2 LS Gomes
— Austin 57 3 JQunrej
- Jaidan 57 4 R Fttiu
- javelon 57 3 J Pessanha

— Joan Mir6 57 6 E RFetmra
—So lassie 57 8 MAndrade
- Oakmam 57 9 FPereira F»
_ Dard Anel 57 10 Afcchado P

— Sett-Control 57 11 FFemita
10 — Snow Rico 57 12 J Pinto

riot 57 13 G-F AImeida
12 — Oootof Ibrahim 57 1 J.MSiNa- — Damlo Principe 57 1 J.Rtcardo

5" PÁREO - h 15:15 - 2.000 metro
— Cambucha 61 4 E. Ferreira
— Kiraguza 58 2 J. Escobar
— Fausse Monnaie 58 1 G. F. Almeida
- Viúva 58 7 C. lavor

— Comodista 61 6 i. Ricardo" — Ouquesa D'Alba 58 3 J. Pinto
— Sassy Hunt 58 111. F. Ribeiro
— iamaicas love 58 8 J. M Silva
- She Wolf 58 9 I. F. Reis

— Definição 58 10 F. Pereira F°
10 -* Daguette 58 5 E. S. Gcm»s
11 - Jatanja 61 13 G Meneses
12 — Ouquesa Valka 58 12 L. A. Alves

6° Ptoo — As 15.55 - 1.400 metro
1— Obara 57 1 J; Garcia2— Ourwra 57 2 J.F Rets3— Baroara Star 57 3 M Ferreira4— Borsa 57 4 R. Rodnjuss5— Detalhada 57 5 J Pinto6— Parfun z57 6 J. Ricarto

7- Poff Nuit8— Dama DancerS-- Palm-Balu10— Sorbonne"- Dorella

57 7 R. Antínio
57 9 A. Machado F°
57 10 E S. Gomes
57 8 F. Pereira F°
57 11 C. Lavor

7° páreo — As 16.35 — 1.000 metros —
Grumser Vale 59 9 J.M. Silva

52 J EJCIUID0Z
Cateto 59 20 C. lavor" Do Say 58 16 I F. Ribeire
Dalaba 56 21 A Mactiado F°" Paiano 59 15 E.S GomesOniru 58 11 If Reis" Just Jane 56 2 1 Pessanha
Juiairana 56 10 1. Queimi" Portenruelo 59 11 Pinto
Rcscauo 59 171. Santos" Four Victory 58 5 I. A Ahres

Barbara Empire 56 14 GF Almeida" Finshall 58 6 f Pemra F°
Cara Son 57 22 LS Rodnpres" lymer 53 19 G MenesesDieter Jet 56 7 J. Ricardo

" Taperta
10 NouetM Jaracuçu (2°)11 GulfportM Zaire
12 Hate Boy" Earp Son¦ July Sun 111

57 8 H. Freitas
58 12 S. Martins
59 i G.F. Silva
59 4 J. Escobar
59 3 A. I. Sampaio
52 i EXCUllDO58 13 E. AraujO
59 18 W. Carvalho
58 x C A Martins

"0 — Às 17hl5mm — 1.200 metros
Cavada 56 1 J M Silva
light Up 56 2 R Rodngues ap 2
Port's Vision 56 3 F. Pererra F*
la Houst 56 4 P Vignotas

Hemistica 56 5 J. Ricardo
Pieser^a 56 6 A Machado P
Espalanda 56 7 CA Martms

Cns Fete 56 8 J Malta
Usieta 56 9 J F. Rets

10 luna Tocumana 56 10 A1 Sampaio
,0 — As 17h55min — 1300 metros

Saturdays NigM 1J Ricardo

10° PASE0 — As lBh3Smin - 1 300 metro -' 1 — Dunfee
— Zu-Juan— Distraída— !an|a Canta— Inccme— Hdrd Fighter— El Aguerndo— El Mucho loco9-Aché10 —- Pmeaccie11 — OM Share12 — Xemnllah" — Djecar

58 1 C la«r
58 2 Mo cora
57 3 UAtes
56 4 JOoeiru
56 5 E S Roúngues
58 6 F Pereira F°
57 7 LS Santos
58 8 "Vaigas
57 10 ) Freire
57 11'.Vasconcelos ap
58 1Z GF Almeida
54 14 JRicarto57 9 RAntfimo
58 13 lF Reis

Indicações
1o Páreo Gay Charm • Trading Chance • Easy Won

2o Páreo Ung • Pai T rese • Ta Belle
3° Páreo  Don Nova • urubu Malandro • Jacre
4° Páreo Flot*Javelon« Danilo Principe
5° Páreo Viúva • Fausse Monaie • Comodista
6° Páreo Palm Balu*Parfun» Barbara Star
7o Páreo  Onirú»Dieter Jet»HaleBoy
8°Páreo  Port'sVision*LaHost*Jemística
9o Páreo Douto • Geórgia Peach • Saturday's Night

10° Páreo ZúJuan»lncome*Pinneapple

do clássico de éguas

adquiriu para a reprodução, represen-
ta o turfe portenho. Aos seis anos,
corre com chance devido a boa cam-
panha em seu país de origem. Edson
Ferreira, que vai pilotá-la, galopou
ontem de manhã na grama e se mos-
trou animado com a desenvoltura de
Cambucha.

Ki-Ragusa (Darial em Especial
Ragusa), de criação do Haras Torrão
de Ouro e de propriedade do Stud
Petisco, é a principal representante do
turfe paulista. Na Gávea venceu re-
centemente o Grande Prêmio Mareia-
no de Aguiar Moreira, em 2 mil 400
metros. Jorge Escobar, jóquei que
montou no Rio muitos anos e agora
radicado ao turfe bandeirante, será o
seu jóquei na importante prova.

Jamaica's Love (Figuron cm Xilo-
na), de criação do Haras Rio das
Pedras e de propriedade do Stud
Anderson, é um dos melhores azares
da competição. Montada pelo jóquei
mais carismático da Gávea, Juvenal
Machado da Silva, tem impressionado
bastante nos exercícios matinais. Sas-
sy Hunt, do Fazenda e Haras Calun-
ga, completa a relação dos principais
nomes.

Juan Marchant

espera vitória
O treinador Juan Canales Marchant espera

excelente atuação da égua Jamaica's Love hoje à
tarde no Grande Prêmio Organização Sul-
Americana de Fomento ao Puro Sangue de Corrida,
que será disputado em 2 mil metros. "Todas as
éguas boas aesta geração tiveram problemas, e
Jamaica's Love é a única que continua de pé. Ela
nunca esteve tão bem quanto agora e depois da
vitória de Joy Spring na quinta-feira minha confian-
ça dobrou."

Marchant chega a admitir que Cambucha e
Viúva são as mais credenciadas para vencer. Mas a
concessão feita às qualidades das adversárias só
durou mesmo alguns minutos quando voltou a falar
de sua concorrente: "Na verdade Jamaica's Love é
uma das favoritas do páreo e a sua vitória não será
surpresa para mim."

Treinador exclusivo do Stud Anderson desde
novembro passado, aos 31 anos, Marchant é res-
ponsável pelo treinamento de 42 animais alojados
nas cocheiras do prado. Herdeiro de experiência
acumulada nas duas últimas gerações de seus des-
cendentes, o treinador considera a semana do
Grande Prêmio Brasil deste ano como a mais
importante desde o início de sua trajetória no turfe
profissional: 

"Estou particularmente satisfeito com
as oportunidades que tenho este ano nas provas
principais do Brasil (o Grande Prêmio). Sem dúvi-
da, esta é a minha melhor semana (do GP Brasil)
desde que obtive matrícula como treinador em
1980."

Major Suckow reúne melhores velocistas

São apenas alguns segundos, pou-
co mais de cinqüenta, mas para os
turfistas a disputa do tradicional qui-
lômetro internacional, o Grande Prê-
mio Major Suckow, representa uma
das maiores emoções nas corridas de
cavalo. E o clássico deste ano reúne
todos os melhores velocistas do Bra-
sil. Oniru, Dieter Jet, Roscado,
Grumser Vale, Barbara Empire, Hale
Boy e Don Say são verdadeiros sprin-
ters em busca do título de "rei da
velocidade".

Onirú (Silver em Fuga II), de
criação de Fazenda e Haras Patente e
de propriedade do Haras Ponte Nova,
é um dos principais representantes
desta categoria especial de corredo-
res. Depois de sofrer um contratempo
no tendão em dezembro do ano passa-
do, reapareceu mês passado e obteve
um quinto lugar promissor, pois esta-
va fora de forma e com mais 16 quilos
do seu peso normal. Mais aguerrido,
de volta aos seus 520 quilos normais e
com trabalhos de primeira qualidade
pode levar o quilômetro interna-
cional.

O americano Dieter Jet (Tri Jet
em Imagery), de criação de José Car-
los Fragoso Pires e de propriedade do
Haras Santa Ana do Rio Grande, está
na mesma situação de Onirú. Sofreu

ligeiro problema, ficou algum tempo
parado em recuperação e voltou às
pistas com ótima exibição, na raia de
areia, onde corre menos e ainda sem o
preparo ideal. Jorge Ricardo será o
seu piloto e mostra confiança em boa
atuação:

"Dizem que o páreo tem muitas
máquinas, mas todas elas largam por
fora, em balizas desfavoráveis. Dieter
Jet está muito bem e larga na pedra
sete, o que pode beneficiá-lo se largar
bem".

Das pencas — Hale Boy
(Flying Boy em Lady Hilda), de cria-
ção do Haras J.B. Barros, é um dos
campeões das pencas no Paraná. Já
correu com sucesso também em São
Paulo. De porte físico privilegiado
(540 quilos) é dotado de velocidade
incomum e depois da largada certa-
mente estará entre os primeiros. O
maior obstáculo é correr um percurso
com curva. Apesar de ser um autênti-
co fórmula-1 (assim são chamados os
animais velozes das pencas) Hale Boy
só está acostumado às retas e pode
não fazer a curva.

Barbara Empire (Gaiano em Miss
Empire), de criação do Haras Santa
Bárbara do Sul e de propriedade do
Haras J.J. Samara, é outra velocista

sensacional. Como Hale Boy vem das
pencas do Paraná onde venceu quatro
vezes em igual número de apresenta-
ções. Em Cidade Jardim repetiu a
dose e em quatro saídas as pistas
transformou todas em vitórias. Mon-
taria de Gonçalino Feijó de Almeida
deve disputar a vitória também.

Grumser Vale (Quenoir em Salti-
tante), de criação do Haras Retiro
Vera Cruz e de propriedade do Stud
J.G.R., sofreu contratempo sério,
perdeu muito peso e só agora está
recuperando a melhor forma. E só
mesmo tantas adversidades justificam
seu nome estar ausente da principal
lista de favoritos. Melhor velocista
brasileiro do ano passado, se estivesse
bem não seria derrotado. E o recor-
dista da distância (54s4/5) e vai de
Juvenal.

Roscado (Light Horse Harry em
Toscada), de criação do Haras Eduar-
do Guilherme e de propriedade do
Haras Colorado do Sul, talvez seja o
animal mais veloz de todos. Especia-
lista em pencas, perdeu a de Carazi-
nho, a mais famosa do Rio Grande do
Sul por pequena diferença, Roscado
perdeu recentemente para Hale Boy,
mas é um especialista no tiro curto.

Hale Boy, a fama

na fórmula-1
A presença do penqueiro Hale Boy — excep-

cional velocista das canchas retas do Sul do país —
no Grande Prêmio Major Suckow, hoje na Gávea,
foi assunto de muitas conversas entre os turfistas
durante a última semana na Gávea. Condicionado
para disputar carreiras de curta distância, e aue são
denominadas Fórmula-1 em rústicas pistas ao inte-
rior, o corredor paranaense já obteve marcas à
altura dos melhores animais em atividade no turfe
nacional.

Invicto há seis corridas, Hale Boy, de proprie-
dade do Haras J. B. Barros, fez sua estréia no
hipódromo paulista de Cidade Jardim no final de
1987, ainda sem despertar atenção pela quinta
colocação obtida. Mas o resultado, era apenas o
começo da futura campanha invicta de seis vitórias e
que culminaria com a excelente marca de 47s nos
800 metros — alcançada no mês passado no Grande
Prêmio Taça do Paraná.

A confiança do treinador Jairo Borges, no
bom desempenho de Hale Boy hoje à tarde é
absoluta. O treinador avisa: "O Hale Boy alinha
muito bem e se acertar a partida será difícil alcançá-
lo". Para competir nas pencas, animais como Hale
Boy trabalham em distancias curtas e que podemvariar de 400 aos 800 metros.

A cobertura do GP Brasil é de: Edir Lima,
Paul Jurgens, Paulo Gama e Paulo César
Vasconcellos
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Larabee empolga, manca

O cavalo ar-
gentino Larabbe,
uma das princi-
pais atrações do GP BRASIL
Grande Prêmio mmimíhiiÉ—
Brasil, está fora de mais importante pro-
va do turfe nacional, amanhã no Hipó-
dromo da Gávea. Depois de atrair a
atenção do público, que não perdeu ne-
nhum dos seus movimentos na pista de
grama, Larabee sentiu cansaço muscular,
provocado, segundo os veterinários que o
acompanham, pelo longo tempo (lo ho-
ras) ae viagem entre Buenos Aires e Rio
de Janeiro.

O desempenho de Larabee no apron-
to foi empolgante. Conduzido por Gon-
çalino Feijó de Almeida, seu jóquei no
GP Brasil do ano passado, quando ficou
em segundo e que descartou outras mon-
tarias para continuar com Larabee, o
cavalo fez os 800 metros em 48s3/ 5,
apronto considerado excelente pelo trei-
nador Alcides Morales, responsável pela
preparação de Bowling e Bat Masterson,
rivais diretos de Larabee. "Esse é o meu
principal adversário", sentenciou Alcides
entre uma baforada e outra do insepará-
vel cachimbo, enquanto o cavalo começa-
va a sair da pista.

Neste instante em que Alcides Mo-
raeles o elogiava e o coro de entusiasmo
com seu desempenho aumentava, Lara-
bee começava sair do Grande Prêmio
Brasil. "Quando ele pisou numa parte
mais dura, deu para perceber que não
estava bem", observou Renan Marques,
que trocou a função de jóquei pela de
treinador. "O "O Goncinha ainda tentou
dar uma ajeitada, mais ele continuou
mancando".

Apreensão — Assim que desceu
do cavalo, Goncinha conversou com Car-
los Bianchi, treinador de Larabee. As
explicações de Bianchi deixaram o jóquei
tranqüilo. "Ele me disse que eram dores
musculares e uma massagem de álcool
resolveria tudo", contou Goncinha. Mas
a calma que foi transmitida a Gonçalino

Feijó de Almeida não existia entre os
argentinos. O cardiologista José Antônio
do Ali e os integrantes do grupo que só
recebeu Larobbe na saída não estavam
serenos.

Ansiosos e preocupados, eles acom-
panharam o caminhar de Larabee até as
cocheiras de Alberto Nahid, onde está
alojado. Detalhado exame feito pelo ve-
terinário Norberto Falconi e seu assisten-
te Carlos Barroso serviu para constatar a
gravidade do cansaço muscular. "Ele está
fora do Grande Prêmio e terá que ficar
sem se movimentar pelo menos por uma
semana", diagnosticou o desolado Fal-
coni.

Os problemas de Larabee começa-
ram ainda na Argentina. O cavalo ficou
seis horas no Aeroporto de Ezeiza para
poder embarcar. Ao chegar no Rio de
Janeiro, teve que esperar nove horas para
ser liberado e seguir para as cocheiras, o
que só aconteceu na madrugada de quin-
ta-feira. "É lamentável que esse tipo de
coisa aconteça", protestou o treinador
Carlos Bianchi. "A culpa é da má organi-
zação, que existe tanto na Argentina
quanto no Brasil", completou o veteriná-
rio Norberto Falconi.

Razões — Sempre observando a
postura de Larabee, que não se mexia
dentro da cocheira, Falconi explicou que
a longa espera provocou retenção de
líquido no cavalo "e o conseqüente au-
mento na taxa de ácido tático. E o
aumento na taxa determinou uma série
de problemas, que culminaram com as
dores musculares", observou o veteri-
nário.

Essas dores que impediam Larabee
de se movimentar com facilidade levaram
o treinador Carlos Bianchi a decidir pela
sua exclusão da prova. "E bobagem insis-
tir. Ele não tem condições e agora vamos
torcer pela sua recuperação", observou
Bianchi, que não nsabe quando o animal
poderá voltar à Argentina. O forfait de
Larabee foi assinado pelo treinador ainda
na cocheira de Alberto Nahid.

e nao corre
Fotos de Carlos Mesquita

Duas provas internacionais, o
Grande Prêmio Organização Sul-
Americana de Fomento ao puro-
sangue de corrida, em 2 mil metros, e

Grande Prêmio Major Suckow, em
mil metros, abrem hoje à tarde a

semana do máximo do turfe nacional,
que tem como prova central, amanhã
à tarde, o Grande Prêmio Brasil. O
campo dos dois clássicos estão equili-
brados e podem proporcionar aos tur-
fistas que forem ao prado carioca
excelente aperitivo para a tarde de
gala de amanhã.

O Grande Prêmio OSAF, em 2
mil metros, na grama, reúne éguas de
4 anos e de mais idade e vai pagar a
dotação de Cz$ 1 milhão 500 mil ao
proprietário da ganhadora. Viúva
(Halpern Bay em Veuve), de criação
e propriedade do Haras Santa Maria
de Araras, é o melhor nome entre as
representantes nacionais. Bem prepa-
rada por Wilson Pereira Lavor, vem
de vitória recente na distância atuan-
do da maneira que mais aprecia, nos
últimos postos para atropelar na reta.

Fausse Monnaie (Ghadeer em
Currahill Castle), de criação e pro-
priedade de Fazenda Mondesir, fra-
cassou na última exibição, mas nor-

malmente é a principal adversária da
favorita. Contando com a direção do
experiente freio, Gonçalino Feijó de
Almeida, deve correr no bloco inter-
mediário e procurar decidir a prova
antes da aproximação de Viúva. Sua
principal corrida este ano foi no GP
Henrique Possolom, quando derrotou
Jitinga, a melhor potranca da ge-
ração.

Comodista (Sta. Chad em Nuza),
de criação e propriedade do Haras
Santa Ana do Rio Grande, é outro
nome positivo no páreo. Perdeu re-
centemente para Viúva, mas o pró-
prio jóquei Jorge Ricardo admite que
não teve direção feliz: "Decidi corre-
la mais poupada e não deu certo. E
uma égua que gosta de um ritmo mais
forte e acabou rendendo menos do
que poderia. Desta vez vamos pro-
curar o train de corrida adequado a
suas características e tem possibilida-
de de surpreender".

Cambucha — Ganhadora de
12 corridas na Argentina, Cambucha
(Cipayo em Friendly), de criação do
Haras Dom Yehe, e de propriedade
do Haras Santa Rita da Serra, que a

amanhã

Gonçalino perde

Viúva é favorita

Abalado pelas 16 horas de viagem até o Rio, Larabee sentiu efoi retirado da prova

mais uma chance

Apesar da natural e compreensível de-
cepção, Goncinha não acrescentou nenhum
toque de emoção às suas palavras. Muito pelo
contrário. Olhando o cavalo, que recebia uma
injeção — "ele está se recuperando aos pou-
cos; olha a orelha, como está em pé", disse —
, Goncinha não perdeu a postura profissional.

Com a saída de Larabee, Goncinha tor-
cerá pelo cavalo de Juvenal Machado Silva,
Bat Masterson, "porque ele é meu amigo".
Quanto ao fato de ter preterido outros cava-
.os, em favor de Larabee, Goncinha foi dire-
'o: "Não me arrependo do que faço. Nunca.
Vlinha escolha é sempre consciente".

Pela segunda ^ ^gg
vez — a primeira foi ||||lf ** li
em 1986, com a égua IHí ^

meida deixa de parti- L i
ripar do Grande Prc- Bjjlfeâ^ J
mio Brasil na véspe- liBÍH
ra. A exclusão de La- Rlf ,

notícia, recebida com ü||^*
dissimulada frustra- ¦Kj^áir J
ção, de um dia que BbSkT®.^* ;
teve a alegria pelos Goncinha
aprontos do próprio Larabee e de Jet Ski,
inscrito para o GP Presidente da República.

O Goncinha que entrou nas concheiras
de Alberto Nahid, onde está alojado Larabee,
à procura de notícias do cavalo argentino,
parecia estar prevendo o pior. Tanto que o
seco comunicado de Carlos Bianchi, treinador
de Larabee, sobre sua exclusão, recebeu curto
comentário: "Coisas do turfe", disse, enquan-
to olhava desolado para o cavalo. Acabava ali
o sonho de vencer pela terceira vez o Grande
Prêmio Brasil.
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Fia vence Ajax e decide com Benfica
AMSTÉRDÀ. Holanda — AFP ~

João Saldanha

Com uma boa exibição no
primeiro tempo, o Flamengo
venceu ontem o Ajax, vice-
campeão da Holanda, por 1 a 0
e decide amanhã o Torneio de
Amsterdã. Para ser campeão, o
Flamengo precisa derrotar o
Benfica e torcer para que o
Sampdoriá, que goleou o Ben-
fica por 5 a 1, perca pelo menos
um ponto para o Ajax. O des-
taque do time brasileiro foi
Leandro, que voltou a demons-
trar toda sua categoria e anulou
o ataque do Ajax.

A atuação do Flamengo no
primeiro tempo surpreendeu
até mesmo o técnico Candinho.
Ele não contava com o rápido

i" entrosamento entre Andrade,
* Delacir e Luvanor, que forma-

ram o meio-campo. Renato fez
o gol da vitória, aos 20 m, com
um chute de fora da área. Para
o jogo de amanhã, Alcindo
deverá entrar em lugar de Re-
nato, que sentiu o músculo da
coxa.

A situação de Andrade deve
ficar definida até segunda-
feira. O Roma conseguiu libe-
rar o dinamarquês Berggreen e
abriu vaga em seu time para
mais um estrangeiro. Os repre-
sentantes do clube italiano ofe-
receram 500 mil dólares (Cz$
190 milhões) para ter Andrade
e devem acertar sua contrata-
ção durante a passagem da de-
legação do Flamengo por Pado-
va, onde a equipe disputará o
segundo torneio na Europa. O
Barcelona, da Espanha, tam-
bém prometeu tentar a contra-
tação de Andrade.

O Flamengo ontem jogou
com Zé Carlos, Jorginho,
Leandro, Edinho e Leonardo;
Delacir, Andrade e Luvanor;
Renato, Bebeto e Zinho. O
jogo foi no Estádio Olímpico
de Amsterdã.

No Rio, o vice-presidente
de futebol do Flamengo disse
que o clube praticamente acer-
tou as contratações do lateral-
direito Chiquinho, do Atlético
Mineiro, e do ponta-direita Ca-
caio, do Porto Alegre.

Anderson ganha

bronze no Pan

de ciclismo
MEDELLIN, Colômbia — O brasi-

leiro Clovis Anderson, campeão do qui-
Iômetro contra relógio, na última segun-
da-feira, perdeu a chance de conseguir
sua segunda medalha de ouro no Cam-
peonato Pan-Americano de Ciclismo ao
ser desclassificado na semifinal da provade velocidade sobre 200 metros por uma
suposta falta contra o cubano Humberto
Pages.

O ciclista cubano levou vantagem no
primeiro confronto com o brasileiro no
velódromo Cochise Rodriguez, mas An-
derson saiu vencedor no segundo, forçan-
do uma prova extra para determinar o
desafiante do equatoriano Mario Ponds,
na final.

Mas, antes que o novo duelo aconte-
cesse, os cubanos apresentaram um pro-
testo formal, alegando que Anderson
mudou de linha e obstruiu o caminho de
Pages. Após uma longa discussão, os
comissários acataram o protesto e des-
classificaram o brasileiro. "Cometeram
uma injustiça", queixou-se Anderson,
que estava entre os favoritos à medalha
de ouro.

O brasileiro ainda voltou à pista para
disputar a medalha de bronze, que con-
quistou com uma convincente vitória so-
bre Max Chetsman, de Trinidad Tobago.
A medalha de ouro ficou com o equato-
riano Mario Ponds, que derrotou Hum-
berto Pages na final.

Perseguição — A equipe quebusca o índice para a perseguição sobre
4.000 metros ficou em terceiro lugar na
classificatória, com o tempo de 4:38.54, e
disputa a semifinal contra a Colômbia. Se
vencer, decide a medalha de ouro com o
vencedor de Cuba e Chile.

A classificação não foi tranqüila, poisEberson Felix entrou na prova febril e
abandonou na metade, deixando o traba-
lho para Antonio Silvestre, Fernando
Louro e Paulo Jamur. Seu substituto na
semifinal será Ciovis Anderson, que ten-
tará levar a equipe aos 4:30, índice parachegar à Olimpíada de Seul.
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Renato fez um bom primeiro tempo e o gol da vitória do r lamengo

Fluminense perde

nova batalha para

Atlético Mineiro

Revelação do Campeonato Mineiro, o ponta-
esquerda Élder, do Esportivo de Passos, saiu de casa
cedo, de mala e tudo, para realizar o seu sonho
infantil de jogar num grande clube brasileiro. Toma-
ria um ônibus na rodoviária de Belo Horizonte para
se apresentar ontem mesmo ao Fluminense. No final
da tarde, Élder já estava com contrato assinado e
treinando num grande time, só que no Atlético
Mineiro , do técnico Telê Santana. E a segunda vez,
em 15 dias, que os mineiros pregam uma peça no
Fluminense — a primeira foi a do próprio Telê
Santana, contratação dada como certa.

O episódio Élder chegou a ser cômico. O ponta
já estava na Rodoviária de Belo Horizonte pronto
para embarcar no ônibus que o traria ao Rio quando
chegou o diretor Temer Maurício Ferreira e prome-
teu cobrir a promessa de salários feita pelos cariocas.
Resultado: um dirigente do Fluminense ficou longo
tempo na Rodoviária Novo Rio esperando pelo
jogador.

Além deste novo revés, a diretoria tem mais um
problema para resolver a curto prazo. Todos os
jogadores saíram de campo após o treino coletivo
reclamando do gramado das Laranjeiras, duro e
cheio de buracos."Qualquer dia alguém vai se ma-
chucar seriamente aqui", alertou Leomir, que deixou
o treino após 20 minutos do início, sentindo fortes
dores no tendão de Aquiles.

Romerito — Romerito viaja hoje com seu
procurador. Tentarão negociar o passe com um clube
italiano. Se não conseguirem, volta ao Brasil e assina
com o Fluminense.

Seleção volta com

pouca gente e um

técnico aborrecido

O técnico Carlos Alberto Silva tinha motivos para
estar irritado na chegada da Seleção Brasileira,
ontem pela manhã, no Aeroporto Internacional do
Galeão. Os problemas começaram em São Paulo,
onde não houve teto e o grupo de sete jogadores,
comissão técnica e dirigentes foi obrigado a seguir
para o Rio. Depois, teve que enfrentar grande
confusão, em virtude da Operação Mosaico, desen-
volvida pela Polícia Federal. Sem contar o assédio
dos empresários portugueses, que não deixaram a
Seleção sossegada durante a excursão pela Europa.

"Nossa sorte foi o avião não ter feito escala cm
Portugal. Do contrário, só os membros da comissão
técnica retornariam ao Brasil", resmungou o treina-
dor, que fez tudo para evitar o contato dos empresá-
rios com os jogadores.

Os sete remanescentes da Seleção Brasileira —
Taffarel, Luís Carlos, Aloísio, Nelsinho, Ademir,
Edu e Batista — logo se dispersaram. Os três
primeiros seguiram para o Rio Grande do Sul;
Batista, ao lado de Carlos Alberto Silva, tomou o
rumo de Belo Horizonte; os paulistas viajaram com o
preparador físico Bebeto.

Carlos Alberto Silva insistiu na tese de que a
reapresentação dos jogadores para os treinamentos
destinados às Olimpíadas deve acontecer no próximo
dia 21, enquanto os dirigentes da CBF preferem o dia
15.

O treinador reafirmou a necessidade de novas
convocações. Deixou escapar que as principais defi-
ciências da Seleção Brasileira estão no ataque, o que
aumenta a possibilidade de Neto, Nilson e Bebeto
serem convocados.

Vasco começa a

lutar por mais

uma conquista
A estréia do Vasco no Torneio Euro-

pa-Lusitânia será hoje, no Porto, às
17h30min (horário de Brasília), contra a
Portuguesa de Desportos. O Vasco vai
tentar, alem de novo título — o Porto é o
outro participante do triangular —, man-
ter a longa invencibilidade de 25 jogos.
Geovani, com dores musculares, foi veta-
do. Bismarck passa para o meio-campo,
com a entrada de Sorato no ataque.

Romário, mesmo sem contrato —
terminou quinta-feira —, será o centroa-
vante. Times escalados: Vasco — Acácio,
Paulo Roberto, Donato, Fernando e Ma-
zinho; Zé do Carmo, Bismarck e Oswal-
do; Vivinho, Romário e Sorato. Portu-
guesa de Desportos — Valdir Peres,
Eduardo, Vladimir, Márcio Araújo e
Luciano; Zenon, Capitão e Toninho; Jor-
ginho, Bentinho e Edu.

Amanhã, no mesmo horário, o Vasco
volta a jogar pelo torneio, dessa vez com
o Porto.

Marinho ganha

a vaga com os

seus três gols
Bastou atuar em ritmo acelerado,

após a entrada de Mazolinha no lugar
de Jéferson, para o Botafogo golear
por 3 a 0 a Seleção dos Emirados
Árabes, dirigida por Zagalo, ontem,
no campo do Mesquita. Marinho, au-
tor dos três gols (dois de cabeça,
aproveitando centros de Helinho, e
outro em cobrança de falta), jogou de
centroavante e, segundo o técnico Pi-
nheiro, será o titular da posição nos
torneios da Espanha na próxima se-
mana.

Pinheiro escalou ontem o time que
pretendia observar na Europa: Ricar-
do Cruz, Josimar, Gotardo, Mauro
Galvão e Renato; Luisinho, Carlos
Magno e Paulinho Criciúma; Helinho,
Marinho e Jéferson. Logo, porém, des-
cobriu que Jéferson não ocupava o
espaço pela esquerda e embolava o
meio-campo. Foi o suficiente para
substituí-lo por Mazolinha e melhorar
a produção do time.

Os entendimentos com Delei estão
concluídos e ele só não defenderá o
Botafogo no Campeonato Brasileiro se
surgir algum problema nos exames mé-
dicos a que se submeterá na próxima
semana. Gilmar assinou contrato on-
tem e é outra opção de Pinheiro para o
meio-campo.

AFP
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Mattar jogou bem e derrotou a revelação Alberto Mancini

Luiz Mattar chega

às semifinais do

Aberto da Áustria
K1TZBUEHEL, Áustria— O tenista brasileiro

Luiz Mattar passou às semifinais do Torneio Aberto
da Áustria ao derrotar o argentino Alberto Mancini
por 7/5 e 6/3. A vitória de Mattar foi um tanto
surpreendente, pois Mancini vinha de ótimo triunfo
sobre o francês Henri Leconte, nas oitavas-de-final,
por 6/1 e 6/1.

Os outros semifinalistas são o argentino Gu-
lihermo Perez Roldan, que venceu o espanhol Jordi
Arrese por 6/4,4/6 e 6/0, o sueco Kent Carllson, quederrotou o tcheco Marian Vajda por 6/2 e 6/4 e o
espanhol Emilio Sanchez, que ganhou de Thomas
Muster, da Áustria, por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/4.

Nos Estados Unidos, Boris Becker e John
McEnroe alcançaram as quartas-de-final do Torneio
de Indianápolis. Becker eliminou o norte-americano
Rick Leach (6/3 e 6/4) enquanto McEnroe penou
para derrotar o australiano John Franklly por 6/7
(6/8), 6/2 e 6/3.

Já o número um do mundo por 152 semanas
consecutivas, o tcheco Ivan Lendl, venceu o norte-
americano André Agassi por 7/6 (8/6) e 6/2, no
Michelin Challenge, disputado em Inglevood, na
Califórnia.

Pontaria de Tânia

e Nelly valoriza

competição de tiro

PORTO ALEGRE — A disputa entre a paulista
Tânia Fassoni e a paranaense Nelly Amaral, ambas
da equipe olímpica brasileira de tiro, foi o destaque
das provas de ontem no Torneio Brasil-Argentina de
Tiro ao Alvo, que termina hoje no Stand Clube de
Tiro Quatro, em Porto Alegre. Tânia venceu a prova
de pistola esporte, com 675 pontos, seguida por
Nelly, com 674 pontos. Na prova de pistola de ar,
Nelly foi a vencedora com 471 pontos e Tânia ficou
em segundo lugar, com 468 pontos.

Os brasileiros continuam superando os argenti-
nos, que só venceram duas provas na categoria
júnior. O carioca Delival Nobre, também da equipe
olímpica, ficou com o primeiro lugar em tiro rápido,
com 675 pontos, seguido pelo paulista Durval Guima-
rães e o argentino Daniel Felizia. Na prova de pistola
de ar sênior. Vitória de Gabriel Grumberg, enquanto
a carioca Ângela Maria Lachtermacher ganhou em
carabina deitada para damas e carabina 3 x 20.

Evaristo Souza venceu na pistola de ar master e o
paulista Roberto Vitto em carabina deitado sênior.
Na categoria júnior, Marcos Brasil venceu a prova de
pistola de ar; os argentinos Ricardo Rio e Rosendo
Vellarde ganharam em carabina deitado e carabina 3
x 20.

Caratê — Começa hoje, às 14h, no
Maracanãzinho, o 16° Campeonato Bra-
sileiro de Caratê, em duas categorias:
kumitê (as lutas, propriamente ditas), e
kata (postura e movimentos simulando
defesas e ataques contra inimigos ou
forças imaginárias). São Paulo tentará o
tricampeonato e tem como destaques o
campeão pan-americano Johannes Carl
Neto e o vice-campeão mundial José
Carlos de Oliveira. Éntre os cariocas, os
mais cotados são Maria Cecília de Almei-
da e Sadao Kohara. O campeonato termi-
na amanhã.
Motociclismo — O campeão
mundial Wayne Gardner, da Austrália,
com Honda, fez o melhor tempo da
primeira sessão de treinos para o GP da
Inglaterra de motociclismo, categoria 500
cilindradas. Marcou Im35s09 no circuito
de Donington Park, onde a prova será
corrida amanhã. Na categoria de 250
cilindradas o melhor tempo, 1:38.54, foi
do espanhol Juan Garriga, com moto
Yamaha. Nas 125 cilindradas o mais
rápido foi o piloto italiano Ezio Gianola,
com máquina Honda e tempo de 1:46.00.
Hipismo — O mineiro Vítor
Alves Teixeira, montando Going, cavalo
com o qual saltará nos Jogos Olímpicos
de Seul, ficou em terceiro lugar na provaforte (obstáculos a l,50m) do primeiro
dia do Concurso Internacional de Luxem-
burgo. Vítor foi o único brasileiro a
disputar a barragem, marcando 38s65.
Caio Sérgio de Carvalho, com El Virtuo-
so, zerou a primeira passagem, mas com
1/4 de ponto por excesso de tempo não
foi à barragem. Na prova preliminar, com
obstáculos a l,40m, Vítor também foi o
terceiro, com Zurkis. Christina Johann-
peter, com Naialie Joter, não obteve
classificação, e Caio, com Jolly Jumper,
perdeu sete pontos.
Iatismo — A primeira das seis
regatas do 22° Campeonato Estadual da
classe Lightning será disputada hoje, na
raia do Iate Clube Jardim Guanabara, em
percurso olímpico. A largada da prova
será às 13h e amanhã serão realizadas
mais duas regatas, com início às lOh. As
inscrições podem ser feitas até o momen-
to da prova.
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Voltou o time

VIENA 
— Estava

até engraçado o
embarque da Seleção de
volta ao Brasil. Nem era
preciso um avião daque-
le tamanho. Lembram-
se da Espanha 82? Pois
é. Lá estava sempre na
pista do aeroporto mais
próximo um Boeing 737
à disposição do time brasileiro. Mas desta
vez bastaria um aviãozinho desses que ma!
se vêem nos aeroportos. Foi um grupo
muito pequeno, o que voltou da boa volta
pela Europa. Digo boa porque os resultados
foram bons, relativamente. Um time junta-
do na véspera — e pau no burro.

E quando o time ficou mais confiante e
partiu para cima deles, vimos que podemos
fazer com qualquer um uma partida em
igualdade. Continuamos a ser um dos cinco
ou seis melhores. Certo que estamos preo-
cupados. Mas quando o time engrena, faz
um excelente jogo, como o da Áustria, que
tem um bom time e contou com a torcida
mais entusiasmada e barulhenta da Europa.
Nisso eles ganham até dos italianos. Pois
quando o time engrena e os jogadores
começam a se entender, nossa pobreza
obriga desmanchar o time que começa a ser
muito bom.

Nem sei como ficou o negócio. Esta-
vam no aeroporto apenas uns nove jogado-
res. Sim, alguns do Rio sumiram às carreiras
atrás do Flamengo, na Holanda, e do Vas-
co, em Portugal. Mas e o Andrade, por
exemplo? Volta para o Brasil? Envergará a
camisa do time olímpico? Pois eu já estava
achando esta medalha uma barbada. Dizem
que o melhor time é o da União Soviética,
para a medalha em Seul. O nosso, este que
terminou em Viena, pode jogar mano a
mano para trazer ao Brasil uma medalha de
ouro. Mas nem Cristo sabe quais os jogado-
res que poderão formar na Olimpíada. Os
contratos feitos por alguns com italianos,
portugueses e outros talvez não permitam.
Alguém poderá dizer que a Olimpíada é
uma competição oficial e que o futebol
olímpico é patrocinado pela Fifa. Sim, mui-
to bem, isso está certo. Mas e se "eles"
derem o golpe do "sem jeito", assim como
fizeram com o Renato Gaúcho, que já está
jogando muito bem no Roma e foi o melhor
da rodada de quarta-feira passada? Ou
como fizeram com o Muller? Pois é, esta
excursão provou nosso bom futebol, mas
provou de sobra nossa pobreza nacional e a
grande capacidade de bagunçar qualquer
coreto.

Esporte na TV

12h Manchete Esportlva — 1° Tempo, variedades 6
Esporte Total — variedades 7

12h40min Globo Esporte — Barbadas do turfe, com 4
Ernani Pires Ferreira, GP Brasil de turfe, F6rmu-
la-1, Robson Caetano, compacto de Botafogo x

Emirados Arabes
18h30min Realce — reportagens de surfe 9
19h30min Manchete Esportlva — 2° tempo, variedades 6
20h Bike-Show — Carioca de motocross, Copa RD 9

350

9h30mln F6rmula-1 — GP da Hungria, ao vivo 4
10h15mln TSnls — Final do Caravelo Open 7
12h Esporte e Agao — corrida de pombos, Caminho 6

de Seul (glnistica)
12h30min Esqul — Brasileiro de Esqui na Neve 7

Futebol — VT de Botafogo x Sao Paulo pelo 2
Brasileiro de 87

12h35min Ollmplada — Bolelim de Seul 7
13h Esporte 88 — rodeio e hbquei 6
14h Automoblllsmo — F6rmula Indy, GP de Mi- 7

chigan
Stadium — motociclismo, Olimpiada de Seul, 2
surfe proflssional

t5h45min Turfe — GP Presidente da Republics 4 e 6
16h40mln Turfe — GP Brasil de Turfe, ao vivo 4 e 6
18h Futebol — Minas x RS 7
21h30min Esporte Visao — mesa-redonda com Roberto 2

Porto, Rui Porto, Sorgio Cabral e Joao Areas
(Clube dos 13), gols e VT de Vasco x Corintians

(Brasileiro de 87)
22h Esporte Espetacular — Gols, boxe, polo aqua- 4

tico, basquete, iatismo, GP Brasil de turfe, F6r-
mulas 1 e Indy e atletismo
Toque de Bola — mesa-redonda com Mdrcio 6
Guedes, Alberto Leo, Paulo Stein, o tdcnico da
SelegSo, Carlos Alberto Silva e Carlos Miguel
Aidar, presidente do Clube dos 13; gols do
domingo
Camisa 9 — mesa-redonda com Luis Orlando 9
Batista, Oldem&rio Touguinhb e convidados;
gols do domingo

Morte — Mior, jogador gaúcho do Juventude, irmão do
lateral-esquerdo Casemiro, do Internacional, morreu ontem à
tarde, em conseqüência de mal súbito, quando viajava de
Caxias do Sul para Curitiba, em companhia de um cunhado.

" primeiro pmhlt-ma He Mirtr. Ano pnwirfn
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durante treino do Juventude, Mior sofreu parada cardíaca,
ficando longo tempo inativo.
Estrangeiros — Ricardo, capitão da Seleção Bra-
sileira, apresentou-se ontem ao Benfica, seu novo clube, e
assinou contrato de três anos. Feliz por jogar em um país que
o fará sentir-se "em casa", Ricardo é o sexto brasileiro no time
que já conta com Mozer, Elzo, Lima, Ademir Alcântara e
Valdo. O apoiador Milton, comprado pelo Como ao Coritiba,
foi outro que se desligou da Seleção Brasileira para viajar ao
Norte da Itália e se apresentar ao novo clube. Seu contrato é
de dois anos. Os italianos do Como estão interessados agora
no zagueiro André Cruz, da Ponte Preta.

D
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Fia vence Ajax e decide com Benfica 
samanha

** AMSTERDÃ, Holanda — AFP -mr-r -m
Com uma boa exibição no

primeiro tempo, o Flamengo
venceu ontem o Ajax, vice-
campeão da Holanda, por 1 a 0
e decide amanhã o Torneio de
Amsterdã. Para ser campeão, o
Flamengo precisa derrotar o
Benfica e torcer para que o
Sampdoria, que goleou o Ben-
fica por 5 a 1, perca pelo menos
um ponto para o Ajax. O des-
taque do time brasileiro foi
Leandro, que voltou a demons-
trar toda sua categoria e anulou
o ataque dò Ajax.

A atuação do Flamengo no
primeiro tempo surpreendeu
até mesmo o técnico Candinho.
Ele não contava com o rápido
entrosamento entre Andrade,
Delacir e Luvanor, que forma-
ram o meio-campo. Renato fez
o gol da vitória, aos 20 m, com
um chute de fora da área. Para
o jogo de amanhã, Alcindo
deverá entrar em lugar de Re-
nato, que sentiu o músculo da
coxa.

A situação de Andrade deve
ficar definida até segunda-
feira. O Roma conseguiu libe-
rar o dinamarquês Berggreen e
abriu vaga em seu time para
mais um estrangeiro. Os repre-
sentantes do clube italiano ofe-
receram 500 mil dólares (Cz$
190 milhões) para ter Andrade
e devem acertar sua contrata-
ção durante a passagem da de-
legação do Flamengo por Pado-
va, onde a equipe disputará o
segundo torneio na Europa. O
Barcelona, da Espanha, tam-
bém prometeu tentar a contra-
tação de Andrade.

O Flamengo ontem jogou
com Zé Carlos, Jorginho,
Leandro, Edinho e Leonardo;
Delacir, Andrade e Luvanor;
Renato, Bebeto e Zinho. O
jogo foi no Estádio Olímpico
de Amsterdã.

No Rio, o vice-presidente
de futebol do Flamengo disse
que o clube praticamente acer-
tou as contratações do lateral-
direito Chiquinho, do Atlético
Mineiro, e do ponta-direita Ca-
caio, do Porto Alegre.

Anderson ganha

bronze no Pan

de ciclismo
MEDELLIN, Colômbia — O brasi-

leiro Clovis Anderson, campeão do qui-
lômetro contra relógio, na última segun-
da-feira, perdeu a chance de conseguir
sua segunda medalha de ouro no Cam-
peonato Pan-Americano de Ciclismo ao
ser desclassificado na semifinal da provade velocidade sobre 200 metros por uma
suposta falta contra o cubano Humberto
Pages.

O ciclista cubano levou vantagem no
primeiro confronto com o brasileiro no
velódromo Cochise Rodriguez, mas An-
derson saiu vencedor no segundo, forçan-
do uma prova extra para determinar o
desafiante do equatoriano Mario Ponds,
na final.

Mas, antes que o novo duelo aconte-
cesse, os cubanos apresentaram um pro-
testo formal, alegando que Anderson
mudou de linha e obstruiu o caminho de
Pages. Após uma longa discussão, os
comissários acataram o protesto e des-
classificaram o brasileiro. "Cometeram
uma injustiça", queixou-se Anderson,
que estava entre os favoritos à medalha
de ouro.

O brasileiro ainda voltou à pista para
disputar a medalha de bronze, que con-
qiiistou com uma convincente vitória so-
bre Max Chetsman, de Trinidad Tobago.
A medalha de ouro ficou com o equato-
riano Mario Ponds, que derrotou Hum-
berto Pages na final.

Perseguição — A equipe quebusca o índice para a perseguição sobre
41000 metros ficou cm terceiro lugar na
ciassificatória, com o tempo de 4:38.54, e
disputa a semifinal contra a Colômbia. Se
vencer, decide a medalha de ouro com o
vencedor de Cuba e Chile.

A classificação não foi tranqüila, poisEberson Felix entrou na prova febril e
abandonou na metade, deixando o traba-
lho para Antonio Silvestre, Fernando
Louro e Paulo Jamur. Seu substituto na
semifinal será Clovis Anderson, que ten-
tará levar a equipe aos 4:30, índice parachegar à Olimpíada de Seul.
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Renato fez um bom primeiro tempo e o gol da vitória do Flamengo

Fluminense perde

nova batalha para

Atlético Mineiro

Revelação do Campeonato Mineiro, o ponta-
esquerda Élder, do Esportivo de Passos, saiu de casa
cedo, de mala e tudo, para realizar o seu sonho
infantil de jogar num grande clube brasileiro. Toma-
ria um ônibus na rodoviária de Belo Horizonte para
se apresentar ontem mesmo ao Fluminense. No final
da tarde, Élder já estava com contrato assinado e
treinando num grande time, só que no Atlético
Mineiro , do técnico Telê Santana. E a segunda vez,
em 15 dias, que os mineiros pregam uma peça no
Fluminense — a primeira foi a do próprio Telê
Santana, contratação dada como certa.

O episódio Élder chegou a ser cômico. O ponta
já estava na Rodoviária de Belo Horizonte pronto
para embarcar no ônibus que o traria ao Rio quando
chegou o diretor Temer Maurício Ferreira e prome-
teu cobrir a promessa de salários feita pelos cariocas.
Resultado: um dirigente do Fluminense ficou longo
tempo na Rodoviária Novo Rio esperando pelo
jogador.

Além deste novo revés, a diretoria tem mais um
problema para resolver a curto prazo. Todos os
jogadores saíram de campo após o treino coletivo
reclamando do gramado das Laranjeiras, duro e
cheio de buracos."Qualquer dia alguém vai se ma-
chucar seriamente aqui", alertou Leomir, que deixou
o treino após 20 minutos do início, sentindo fortes
dores no tendão de Aquiles.

Romerito — Romerito viaja hoje com seu
procurador. Tentarão negociar o passe com um clube
italiano. Se não conseguirem, volta ao Brasil e assina
com o Fluminense.

Seleção volta com

pouca gente e um

técnico aborrecido

O técnico Carlos Alberto Silva tinha motivos para
estar irritado na chegada da Seleção Brasileira,
ontem pela manhã, no Aeroporto Internacional do
Galeão. Os problemas começaram em São Paulo,
onde não houve teto e o grupo de sete jogadores,
comissão técnica e dirigentes foi obrigado a seguir
para o Rio. Depois, teve que enfrentar grande
confusão, em virtude da Operação Mosaico, desen-
volvida pela Polícia Federal. Sem contar o assédio
dos empresários portugueses, que não deixaram a
Seleção sossegada durante a excursão pela Europa.

"Nossa sorte foi o avião não ter feito escala em
Portugal. Do contrário, só os membros da comissão
técnica retornariam ao Brasil", resmungou o treina-
dor, que fez tudo para evitar o contato dos empresa-
rios'com os jogadores.

Os sete remanescentes da Seleção Brasileira —
Taffarel, Luís Carlos, Aloísio, Nelsinho, Ademir,
Edu e Batista — logo se dispersaram. Os três
primeiros seguiram para o Rio Grande do Sul;
Batista, ao lado de Carlos Alberto Silva, tomou o
rumo de Belo Horizonte; os paulistas viajaram com o
preparador físico Bebeto.

Carlos Alberto Silva insistiu na tese de que a
reapresentação dos jogadores para os treinamentos
destinados às Olimpíadas deve acontecer no próximo
dia 21, enquanto os dirigentes da CBF preferem o dia
15.

O treinador reafirmou a necessidade de novas
convocações. Deixou escapar que as principais defi-
ciências da Seleção Brasileira estão no ataque, o que
aumenta a possibilidade de Neto, Nilson e Bebeto
serem convocados.

AFP
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Mattar jogou bem e derrotou a revelação Alberto Mancini

Luiz Mattar chega

às semifinais do

Aberto da Áustria

Pontaria de Tânia

e Nelly valoriza

competição de tiro
K1TZBUEHEL, Áustria— O tenista brasileiro

Luiz Mattar passou às semifinais do Torneio Aberto
da Áustria ao derrotar o argentino Alberto Mancini
por 7/5 e 6/3. A vitória de Mattar foi um tanto
surpreendente, pois Mancini vinha de ótimo triunfo
sobre o francês Henri Leconte, nas oitavas-de-final,
por 6/1 e 6/1.

Os outros semifinalistas são o argentino Gu-
lihermo Perez Roldan, que venceu o espanhol Jordi
Arrese por 6/4,4/6 e 6/0, o sueco Kent Carllson, quederrotou o tcheco Marian Vajda por 6/2 e 6/4 e o
espanhol Emilio Sanchez, que ganhou de Thomas
Muster, da Áustria, por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/4.

Nos Estados Unidos, Boris Becker e John
McEnroe alcançaram as quartas-de-final do Torneio
de Indianápolis. Becker eliminou o norte-americano
Rick Leach (6/3 e 6/4) enquanto McEnroe penou
para derrotar o australiano John Franklly por 6/7
(6/8), 6/2 e 6/3.

Já o número um do mundo por 152 semanas
consecutivas, o tcheco Ivan Lendl, venceu o norte-
americano André Agassi por 7/6 (8/6) e 6/2, no
Michelin Challenge, disputado em Inglevood, na
Califórnia.

PORTO ALEGRE — A disputa entre a paulistaTânia Fassoni e a paranaense Nelly Amaral, ambas
da equipe olímpica brasileira de tiro, foi o destaque
das provas de ontem no Torneio Brasil-Argentina de
Tiro ao Alvo, que termina hoje no Stand Clube de
Tiro Quatro, em Porto Alegre. Tânia venceu a prova
de pistola esporte, com 675 pontos, seguida porNelly, com 674 pontos. Na prova de pistola de ar,
Nelly foi a vencedora com 471 pontos e Tânia ficou
em segundo lugaí, com 468 pontos.

Os brasileiros continuam superando os argenti-
nos, que só venceram duas provas na categoria
júnior. O carioca Delival Nobre, também da equipe
olímpica, ficou com o primeiro lugar em tiro rápido,
com 675 pontos, seguido pelo paulista Durval Guima-
rães e o argentino Daniel Felizia. Na prova de pistola
de ar sênior, Vitória de Gabriel Grumberg, enquanto
a carioca Ângela Maria Lachtermacher ganhou em
carabina deitada para damas e carabina 3 x 20.

Evaristo Souza venceu na pistola de ar master e o
paulista Roberto Vitto em carabina deitado sênior.
Na categoria júnior, Marcos Brasil venceu a prova de
pistola de ar; os argentinos Ricardo Rio e Rosendo
Vellarde ganharam em carabina deitado e carabina 3
x 20.

Vasco começa a

lutar por mais

uma conquista
A estréia do Vasco no Torneio Euro-

pa-Lusitânia será hoje, no Porto, às
17h30min (horário de Brasília), contra a
Portuguesa de Desportos. O Vasco vai
tentar, alem de novo título — o Porto é o
outro participante do triangular—, man-
ter a longa invencibilidade de 25 jogos.
Geovani, com dores musculares, foi veta-
do. Bismarck passa para o meio-campo,
com a entrada de Sorato no ataque.

Romário, mesmo sem contrato —
terminou quinta-feira —, será o centroa-
vante. Times escalados: Vasco — Acácio,
Paulo Roberto, Donato, Fernando e Ma-
zinho; Zé do Carmo, Bismarck e Oswal-
do; Vivinho, Romário e Sorato. Portu-
guesa de Desportos — Valdir Peres,
Eduardo, Vladimir, Márcio Araújo e
Luciano; Zenon, Capitão e Toninho; Jor-
ginho, Bentinho e Edu.

Amanhã, no mesmo horário, o Vasco
volta a jogar pelo torneio, dessa vez com
o Porto.

Marinho ganha

a vaga com os

seus três gols
Bastou atuar em ritmo acelerado,

após a entrada de Mazolinha no lugar
de Jéferson, para o Botafogo golear
por 3 a 0 a Seleção dos Emirados
Árabes, dirigida por Zagalo, ontem,
no campo do Mesquita. Marinho, au-
tor dos três gols (dois de cabeça,
aproveitando centros de Helinho, e
outro em cobrança de falta), jogou de
centroavante e, segundo o técnico Pi-
nheiro, será o titular da posição nos
torneios da Espanha na próxima se-
mana.

Pinheiro escalou ontem ó time que
pretendia observar na Europa: Ricar-
do Cruz, Josimar, Gotardo, Mauro
Galvão e Renato; Luisinho, Carlos
Magno e Paulinho Criciúma; Helinho,
Marinho e Jéferson. Logo, porém, des-
cobriu que Jéferson não ocupava o
espaço pela esquerda e embolava o
meio-campo. Foi o suficiente para
substituí-lo por Mazolinha e melhorar
a produção do time.

Os entendimentos com Delei estão
concluídos e ele só não defenderá o
Botafogo no Campeonato Brasileiro se
surgir algum problema nos exames mé-
dicos a que se submeterá na próxima
semana. Gilmar assinou contrato on-
tem e é outra opção de Pitiheiro para o
meio-campo.

Jair Pereira

é demitido

do Coríntians
SAO PAULO — O técnico Jair

Pereira, um .dos responsáveis pelo título
de campeão paulista de 1988 obtido pelo
Corínthians no último domingo, foi demi-
tido ontem pelo presidente corintiano
Vicente Matheus, depois de uma áspera
discussão entre os dois no Parque São
Jorge. O novo técnico do Corínthians
ainda não está escolhido.

O motivo da briga foi a demora de
Jair Pereira em se comunicar com Vicen-
te Matheus, que o aguardou no Parque
São Jorge durante toda a sexta-feira, sem
que o ex-técnico mantivesse algum conta-
to. Pereira chegou do Rio de Janeiro,
onde estava descansando, passou pelo
Parque São Jorge e partiu para um en-
contro com o ex-diretor de futebol do
Corínthians e proprietário da Kalunga,
empresa patrocinadora do time paulista,
Paulo Garcia. Depois, seguiu para a
Federação Paulista de Futebol, onde
anunciou os convocados para a Seleção
Paulista e só apareceu no Parque São
Jorge no início da noite."Pensava que ele (Jair Pereira) tives-
se vindo a São Paulo para definir sua
situação no clube, mas não foi o que ele
fez", conta Matheus.

Segundo o presidente corintiano, lo-
go que chegou à sua sala por volta das
sete da noite Pereira avisou que tinha
pouco tempo para conversar, pois preci-
sava voltar para o Rio de Janeiro. "Então
o mandei embora de vez", lembra Ma-
theus, "pois considero uma atitude como
esta um desrespeito ao clube e ao time"

Iatismo — A primeira das seis
regatas do 22° Campeonato Estadual da
classe Lightning será disputada hoje, na
raia do late Clube Jardim Guanabara, em
percurso olímpico. A largada da prova
será às 13h e amanhã serão realizadas
mais duas regatas, com início às lOh. As
inscrições podem ser feitas até o momen-
to da prova.
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Voltou o time

VIENA 
— Estava

até engraçado o
embarque da Seleção de
volta ao Brasil. Nem era
preciso um avião daque-
le tamanho. Lembram-
se da Espanha 82? Pois
é. Lá estava sempre na
pista do aeroporto mais
próximo um Boeing 737
à disposição do time brasileiro. Mas desta
vez bastaria um aviãozinho desses que mal
se vêem nos aeroportos. Foi um grupo
muito pequeno, o que voltou da boa volta
pela Europa. Digo boa porque os resultados
foram bons, relativamente. Um time junta-
do na véspera — e pau no burro.

E quando o time ficou mais confiante e
partiu para cima deles, vimos que podemos
fazer com qualquer um uma partida em
igualdade. Continuamos a ser um dos cinco
ou seis melhores. Certo que estamos preo-
cupados. Mas quando o time engrena, faz
um excelente jogo, como o da Áustria, que
tem um bom time e contou com a torcida
mais entusiasmada e barulhenta da Europa.
Nisso eles ganham até dos italianos. Pois
quando o time engrena e os jogadores
começam a se entender, nossa pobreza
obriga desmanchar o time que começa a ser
muito bom.

Nem sei como ficou o negócio. Esta-
vam no aeroporto apenas uns nove jogado-
res. Sim, alguns do Rio sumiram às carreiras
atrás do Flamengo, na Holanda, e do Vas-
co, em Portugal. Mas e o Andrade, por
exemplo? Volta para o Brasil? Envergará a
camisa do time olímpico? Pois eu já estava
achando esta medalha uma barbada. Dizem
que o melhor time é o da União Soviética,
para a medalha em Seul. O nosso, este que
terminou em Viena, pode jogar mano a
mano para trazer ao Brasil uma medalha de
ouro. Mas nem Cristo sabe quais os jogado-
res que poderão formar na Olimpíada. Os
contratos feitos por alguns com italianos,
portugueses e outros/talvez não permitam.
Alguém poderá dizer que a Olimpíada é
uma competição oficial e que o futebol
olímpico é patrocinado pela Fifa. Sim, mui-
to bem, isso está certo. Mas e se "eles"
derem o golpe do/"sem jeito", assim como
fizeram com o Renato Gaúcho, que já está
jogando muito bem no Roma e foi o melhor
da rodada de quarta-feira passada? Ou
como fizeram com o Muller? Pois é, esta
excursão provou nosso bom futebol, mas
provou de sobra nossa pobreza nacional e a
grande capacidade de bagunçar qualquer
coreto.

Esporte na TV

12h Manchete Esportiva — 1° Tempo, variedades 6
Esporte Total — variedades 7

12h40min Globo Esporte — Barbadas do turfe, com 4
Ernani Pires Ferreira, GP Brasil de turfe, F6rmu-
la-1, Robson Caetano, compacto de Botafogo x
Emirados Arabes

18h30min Realce — reportagens de surfe 9
19h30min Manchete Esportiva — 2° tempo, variedades 6
20h Bike-Show — Carioca de motocross, Copa RD 9

350

9h30min Formula-1 — GP da Hungria, ao vivo 4
10h15min Tfinls — Final do Caravelo Open 7
12h Esporte e AqSo—corrida de pombos, Caminho 6

de Seul (ginastica)
12h30min Esqul — Brasileiro de Esqui na Neve 7

Futebol — VT de Botafogo x Sao Paulo pelo 2
Brasileiro de 87

12h35mln Olimpfada — Boletim de Seul 7
13h Esporte 88 — rodeio e hbquei 6
14h Automobilismo — Fbrmula Indy, GP de Mi- 7

chigan
Stadium — motociclismo, Olimpiada de Seul, 2

surfe profisslonal
t5h45min Turfe — GP Presidente da Republica 4 e 6
16h40min Turfe — GP Brasil de Turfe, ao vivo 4 e 6
18h Futebol — Minas x RS 7
21h30min Espoite Vlsao — mesa-redonda com Roberto 2

Porto, Rui Porto, Sergio Cabral e Joao Areas
(Clube dos 13), gols e VT de Vasco x Corintians

(Brasileiro de 87)
22h Esporte Espetacular — Gols, boxe, pdlo aqua- 4

tico, basquete, iatismo, GP Brasil de turfe, For¬
mulas 1 e Indy e atletismo
Toque de Bola — mesa-redonda com Marcio 6
Guedes, Alberto Leo, Paulo Stein, 0 tScnico da
Selegao, Carlos Alberto Silva e Carlos Miguel
Aldar, presidente do Clube dos 13; gols do

domingo
Camlsa 9 — mesa-redonda com Luis Orlando 9
Batista, OldemSrio Touguinho e convidados;
gols do domingo
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Morte — Mior, jogador gaúcho do Juventude, irmão do'
lateral-esquerdo Casemiro, do Internacional, morreu ontem à
tarde, em conseqüência de mal súbito, quando viajava de
Caxias do Sul para Curitiba, em companhia de um cunhado.
Esse não foi o primeiro problema de Mior. Ano passado,"durante tremo-de-Juventudtu_Miorjofrcu parada cardíaca,
ficando longo tempo inativo.
Estrangeiros — Ricardo, capitão da Seleção Bra-
sileira, apresentou-se ontem ao Benfica, seu novo clube, e
assinou contrato de três anos. Feliz por jogar em um país que
o fará sentir-se "em casa", Ricardo é o sexto brasileiro no time
que já conta com Mozer, Elzo, Lima, Ademir Alcântara e
Valdo. O apoiador Milton, comprado pelo Como ao Coritiba,
foi outro que se desligou da Seleção Brasileira para viajar ao
Norte da Itália e se apresentar ao novo clube. Seu contrato é
de dois anos. Os italianos do Como estão interessados agora
no zagueiro André Cruz, da Ponte Preta.V
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Piquet sofreu muito para controlar sua Lotus, que insistia em sair de frente

AIboreto

Ayrton Senna anda muito mal em dia chuvoso
r.________ Budapeste/Reuters

Sérgio Rodrigues
Correspondente

BUDAPESTE — Ayrton Senna, que disputa com o
companheiro Alain Prost o título mundial de Fórmula-
1, obteve sua pior classificação do ano ontem à tarde,
na primeira sessão de treinos oficiais para o Grande
Prêmio da Hungria, 10° da temporada. Foi o quinto
colocado, afetado pela chuva, condições em que costu-
ma correr bem. Prost ficou com a primeira posição, um
segundo inteiro à sua frente. No entanto, o brasileiro
desceu do carro despreocupado e certo de que, com o
sol que surgiu no meio da tarde de ontem e que
promete durar todo o fim de semana, como já havia
previsto a meteorologia, os treinos de ontem terão sido
inúteis."Tivemos uma série de probleminhas no acerto do
carro, que nunca esteve muito bem, mas estou certo de
que todos os problemas estão relacionados com a pista
molhada" — disse Senna, prometendo melhorar seu
tempo hoje. Prost, embora tenha abocanhado a volta
mais rápida em sua última volta, quando a chuva já
tinha parado e a pista estava praticamente seca, tam-
bém se queixou do carro, dizendo-se perplexo: 

"Foi um
dia muito difícil porque o carro estava incrivelmente
instável e não sabemos exatamente por que" — obser-
vou. Mas também ele falou em tom otimista da última
sessão de treinos, hoje à tarde: "Felizmente, o motor
está ótimo, com excelente resposta à aceleração. Tenho
certeza de que vamos nos sair muito bem quando a
dirigibilidade do carro melhorar, nos últimos treinos."

As condições meteorológicas da sexta-feira hún-
gara — temporal nos treinos da manhã, pista secando
progressivamente nos trenós da tarde - se combinaram
com os problemas de aderência do asfalto e com o
traçado sinuoso do circuito para transformar os treinos
de ontem num corpo estranho dentro do campeonato.
Basta dizer que, até Alain Prost e Alessandra Nannini
conseguiram boas voltas, restando um minuto de pista
aberta, os treinos da manhã e da tarde haviam sido
dominados por Nigel Mansell — e seu Williams de
motor Judd —, que acabou com a terceira posição. De
manhã, diante do temporal, a Lotus de Nelson Piquet e
Satoru Nakajima optou por não entrar na pista, en-

auanto 
a McLaren se contentava com sete voltas,

ivididas entre os dois pilotos, 
"só 

para ver se o carro
estava andando", segundo o projetista Gordon
Murray.

Tudo isso deixou os treinos sem qualquer pista
sobre o que acontecerá hoje na luta pela pole position.
Prost ficou a um segundo e meio do tempo que deu a
Nigel Mansell a primeira posição de largada do ano
passado — Imin28s047 - o que, considerando-se que a
diminuição de potência determinada pelo regulamento
não deve ter muito peso num circuito de velocidade
entre baixa e média, indica que os tempos melhorarão
muito hoje. Os treinos de ontem foram um raro festival
de rodadas, do qual participaram quase todos os
pilotos, inclusive integrantes raros como Senna. O caso
mais grave foi o de Piercarlo Ghinzani, da Zakspeed,
que de manhã rodou com seus carros titular e reserva,
destruindo o primeiro e danificando a suspensão dian-
teira do segundo.

Maurício Gugelmin, que na 21a posição disse ter
vivido um de seus piores aias na Fórmula-1, também
deu sua rodada à tarde — "como todo mundo" — e
apresentou uma explicação para a pista, uma vez
molhada, ter ficado tão escorregadia. "Mesmo seco,
este asfalto já é muito escorregadio. Ele é muito mole,
tem muito mais piche do que pedrinha, e molhado
então fica um horror" — afirmou. Nelson Piquet, queteve um dia ainda pior do que o de Gugelmin e não
passou do 22° lugar, discordou parcialmente: "O
problema principal aqui é a sujeira. Eles deixam todo
mundo entrar na pista, carro, caminhão, gente. O
asfalto fica coberto de terra e muito escorregadio.
Vamos ver se, agora que a chuva lavou tudo, as coisas
melhoram" — disse o tricampeão.

Alboreto assina com

Williams por 2 anos
Acabou mesmo uma simples troca. Michale Alboreto

já tem contrato assinado com a Williams para as duas
próximas temporadas, onde será companheiro do belga
Thierry Boutsen, que no Grande Prêmio da Inglaterra
teve anunciada sua transferência da Benetton para a
equipe inglesa. A passagem de Alboreto para a Williams
havia sido a primeira opção levantada pela imprensa
internacional quando Nigel Mansell anunciou que estava
deixando a equipe para pilotar um Ferrari. O troca-troca,
tornado incerto depois pelas negociações de Alboreto com
a Tyrrell e a Dallara, acabou se confirmando.

Ainda preso à Ferrari até o fim da temporada, o
piloto italiano, 31 anos e cinco vitórias no currículo, não
teve a manobra anunciada oficialmente pela Williams, mas
um comunicado é aguardado para breve. A indignação
exibida ontem por Riccardo Partrese, que dará a vaga a
Alboreto na Williams, ajudava a confirmar que o negócio
já está fechado. O veterano Partrese, 34 anos e duas
vitórias, disse ter obtido de Frank Williams um compro-
misso verbal de que ficaria na equipe. Ele foi afastado
também dos treinos com o carro novo este ano, para os
quais a Williams contratou o inglês Martin Brundle. Sem
opção de equipe, ele parece ca-

ou, nas palavras de Nelson Pi-
quet, seu ex-companheiro na
Brabham, "para a turma da pes- MjF i|P

O irônico é que, diante das Imí %g|l p|
condições anômalas dos treinos ^ 1de ontem, Partrese acabou ob-JL . ^ . M
tendo seu melhor resultado do B|
ano: foi o quarto colocado, me- ^ ÊÊÈ
nos de um segundo atrás de Bi ~
Alain Prost. Alboreto colocou o Ei álL
Ferrari na oitava posição, logo M§| j§
após seu companheiro Gerhard ' fgg
Berger. (S.R.) Alboreto

Ayrton Senna (D) fechou os olhos e fez careta, mas acha que hoje melhora

Gugelmin vai ficar mesmo na March

Depois de obter o 21° lugar nos
primeiros treinos para o Grande Prê-
mio da Hungria, Maurício Gugelmin
disse que vai desprezar o convite
que, segundo havia revelado quinta-
feira, recebeu da Benetton para ser
companheiro de Alessandra Nannini
na próxima temporada. "Primeiro,
lá eu teria menos controle da situa-
ção do que vou ter na March. De-
pois, há a questão do dinheiro, que
não é fundamental, mas ajuda. Aqui
a situação vai ser melhor. E dinheiro
não faz mal a ninguém", disse ele,
resolvido a permanecer na March.

Ele apresentou uma explicação
simples para o 21° tempo nos treinos
de ontem à tarde: seu carro foi todo
acertado para a pista molhada, nos
treinos da manhã, e foi ficando "ca-
da vez mais inguiável" à medida em
que o asfalto secava, na sessão classi-
ficatória. "Esta pista é de extremos.
Não dá para guiar um carro acertado
para a chuva se parar de chover, e
vice-versa. Se estiver chovendo na
corrida, quem fizer a opção certa vai

se dar bem; Quem errar vai se dar
bem mal", afirmou.

Ontem ele se deu mal. A March
não prestou atenção à previsão da
meteorologia — a mesma que fez
Lotus e McLaren darem pouca ou
nenhuma importância aos treinos
chuvosos da manhã — e preparou
seus dois carros para as condições
que a pista apresentava sob forte
chuva. "Devido ao traçado sinuoso,
à baixa pressão aerodinâmica e aos
problemas de aderência do asfalto,
na chuva você anda com o carro
macio demais. Quando a pista seca,
ele fica batendo no chão" disse Gu-
gelmin. Foi isso que aconteceu com
ele, sem que houvesse tempo para
alterar o acerto antes do fechamento
da pista.

Seu companheiro, Ivan Capelli,
também tinha o carro titular acerta-
do para a pista molhada, mas teve
mais sorte: bateu no fim da manhã e
à tarde pegou o carro reserva, que
mantinha o acerto tradicional de pis-
ta seca.

Para os treinos de hoje e a corri-
da, o brasileiro da March espera
melhorar muito. Ele disse ter gosta-
do do circuito húngaro, com o qual
teve seu primeiro contato ontem,
mas fez uma ressalva: "O traçado é
gostoso, mas esse asfalto é meio
nojentinho, muito sujo e escorrega-
dio. Pelo menos a segurança é boa,
pois você nunca anda muito rápido e
as áreas de escape são enormes. Não
é muito fácil bater". Para a corrida,
ele espera contra com um motor
Judd de terceira geração, que segun-
do o fabricante tem 605 cavalos de
potência — vinte a mais do que a
versão original e 15 acima da versão

Sue 
Gugelmin usou nos treinos do

IP da Inglaterra.
Com seu gosto por percentagens,

Gugelmin disse que o acerto do novo
motor, que estava 90% fechado no
GP da Alemanha, há duas semanas,
caiu para 80% de probalidades. Mas
acrescentou que deverá permanecer
na equipe qualquer que seja o motor
da próxima temporada. "Ainda não
assinei o contrato, mas vou assinar",
afirmou. (S.R.)

Budapeste — AFP

Piquet sofreu muito para controlar sua Lotus, que insistia em sair de frente

Piquet 
já 

fala até na 
"nossa 

Lotus

Em nenhum momento de sua entre-
vista de ontem à tarde Nelson Piquet
afirmou positivamente que continuará na
Lotus na próxima temporada, mas as
indiretas foram várias. Falando do motor
que a equipe terá ano que vem, disse que
estão perto de serem concluídas as nego-
ciações sobre "o nosso motor". Sobre
quem tomará o lugar do japonês Satoru
Nakajima, que deixará a Lotus junta-
mente com a Honda, brincou: "Se depen-
der de mim, Roberto Moreno ou Jaime
Figueiredo." Jaiminho, seu amigo e sócio
na Faet, que veio a Budapeste para a
corrida, limitou-se a sorrir.

Enquanto a imprensa inglesa assegu-
ra que a Lotus está negociando com a
Camel um novo contrato de patrocínio —

este de longo prazo, projetado para de-
volver a equipe à linha de frente da
Fórmula-1 —, Piquet indica que conti-
nuará pilotando um carro amarelo ano
que vem, por piores que sejam seus
resultados de hoje. O de ontem, um
vigésimo segundo lugar, deveria ser o
bastante para deixar qualquer campeão
furioso, mas Piquet manteve a calma e o
bomhumor. "O Ricardo Patrese está vol-
tando para a Brabham. Talvez eu tam-
bém volte, mas depende do motor", disse
em tom de gozação.

Hoje, afinal, o carro "tem que me-
lhorar". "Ele estava saindo de frente que
era uma beleza. Teríamos que trocar
todas as molas para fazê-lo melhorar,
mas não ia dar tempo de fazer isso nos

treinos oficiais e deixamos para sábado.
Assim, os treinos foram muito prejudica-
dos", disse Piquet. Prejudicado também
ficou o desenvolvimento dos amortecedo-
res Bilstein de comando eletrônico, que
em Budapeste apresentam uma novidade
sugerida pelo piloto brasileiro: agora, a
compressão e a descompressão têm pro-
gramas separados, que podem sercoman-
dados cada um de sua vez pelo piloto,
através de botões no painel. "Por en-
quanto o controle está sendo mecânico,
mas num dia ruim como este você nem
tem tempo de se preocupar com o amor-
tecedor. Só quer fazer o carro parar de
sair de frente. O desenvolvimento da
coisa fica para outro dia." (S.R.).

McLaren aposta na

volta do tempo bom
Ayrton Senna trabalhou pouco ontem, com poucos

resultados. Durante a chuva da manhã, deu apenas seis voltas
e obteve o sétimo tempo, enquanto Nigel Mansell e Alessan-
dro Nannini garantiam as duas primeiras posições quando a
pista secava, no finalzinho dos treinos. Se não tivesse cncon-
trado problemas de tráfego Senna poderia ter feito melhor."Na minha última volta, eu vinha bem, mas todo mundo
estava na pista buscando tempos naquele momento e fui
prejudicado por dois carros à minha frente, um deles o do
Philippe Streiff", afirmou ele.

O carro se comportou bem na pista seca, ao contrário da
primeira metade dos treinos, quando o asfalto ainda tinha
grandes poças formadas pela chuva da manhã. "Se voltar a
chover, vamos ter algum trabalho para acertar uma série de
detalhes no ajuste, do carro." A meteorologia diz que as
chuvas, vindas da Áustria, já passaram pela Hungria, e que o
tempo continuará bom por todo o fim de semana. A McLaren
confiou tanto nas previsões que, de manhã, decidiu nem
entrar mais na pista. Segundo o piloto brasileiro, "não ia
adiantar nada". \

Hoje, Senna estará lutando muito pela pole position, que
conquistou aqui na inauguração do circuito, em 86, e queconsidera importante numa pista lenta e travada, onde as
chances de ultrapassar são raras. O limite deste empenho,
porém, é perigoso: ele foi um dos que rodaram na pistaontem, atropelando uma zebra e dando a impressão de que
havia danificado o fundo do carro.

Mais sério poderia ter sido o quase acidente com o
companheiro Alain Prost, que já estava buscando tempos com
seu carro reserva, depois que o titular parou na pista com uma
pane elétrica logo no início dos treinos. O francês descreveu o
episódio: "Eu vinha mais rápido do que o Ayrton e ele abriu
passagem para mim. Só que retomou sua trajetória talvez um
pouco depressa demais e por pouco não nos esbarramos." A
instabilidade geral dos carros foi agravada pelo fato de que,com a pista secando pouco a pouco nos treinos da tarde, os
pilotos optaram pelos pneus lisos, de pista seca.

Prost elogiu muito o motor Honda, que, segundo o
engenheiro-chefe da fábrica japonesa, Osamu Goto, é uma
versão do modelo XE-2 feita especialmente para circuitos de
velocidade entre baixa e média. "Estamos usando pistões de
cerâmica que contribuíram muito para uma resposta mais
rápida do motor à aceleração", disse ele. (S.R.)

Os tempos

1.AIainPros Franja McLaren-Honda  1.29.589
2.AlessandroNannin Itilia  Benetton-Fort  1.29.779
3. Nigel Mansell Inglaterra Williams-Judd 1.30.151
4.RiccardoPatfss Itilia Williams-iudd  1.30.382
5. AyrtonSenna ........ Brisll McLaren-Honda  1.30.422
6.thierryBoutse Bilgica  Benetton-Ford  1.30.780
7.GertiardBerge Austria  Ferrari 1.31.192
8. Michele Alboreto Itilia  Ferrari  1.32.304
9. DerekWarwick Inglaterra Arrows-Megaton 1.32.514
10. Eddie Cheever EUA Arrows-Megatron 1.32.569
ll.lvanCapelli Itilia  March-Judd  1.32.675
12. AlexCaffi Itilia BMS-Oallara-Ford  1.32.887
13. Philippe Streiff Franja AGS-Ford  1.32.973
RPhilippeAlliot Franja Larousse-Ford 1.33.122
15.YannickDalma Franja Larrousse-Ford 1.33.192
16. Luis Peres Sala Espanha  Minardi-Ford  1.33.494
17. Pierluigi Martini Itilia  Minardi-Ford  1.33.597
18. Jonathan Palmer Inglaterra Tyrrell-Ford  1.34.001
19. Satoni Nakajima Japio Lotus-Honda 1.34.194
20. Stefan Johansson Suicia Ligier-Judd  1.34.843
21. Maurfcio G ugelmln Brisll March-Judd +  1.35.237
22. Nilton Piquet Brisll Lotus-Honda .....1.35.246
23.StefanoModena Itilia Eurobrun-Ford  1.35.389
24. ReneAmoux Franja Ligier-Judd  1.35.685
25. Julian Beiley Inglaterra Tyrrell-Ford  1.35.693
26. OscarLarrauri Argentina Eurobrun-Ford  1.35.790
27.6abrieleTarquini Itilia  Coloni-Ford +  1.35.991-
28. PiercarloGhinzani Itilia Zakspeed  1.36.223
29. Bemd Schneider AlemanhaOc Zakspeed 1.36.716
30. Andrea de Cesaris Itilia Rial-Ford  1.48.994
Média de Prost: 161,297»
(+) Carres com motor aspirado

Conta-giros

Seikel —Depois de fazer o segundo melhor tempo
(46sl0) do treino de ontem, atrás apenas do inglês Steve
Robertson, que pode se dar ao luxo de alugar o circuito por
uma hora, o brasileiro Elio Seikel ficou otimista quanto a um
bom resultado na 14a etapa do Campeonato Inglês de Fórmula
Ford 2000, amanhã, no circuito menor de Brands Hatch.
Seikel, da equipe Texaco/Swift, é o terceiro colocado no
campeonato, atrás de Robertson, o líder, e Julian Westwood.
F-Indy —O americano Rick Mears, recordista mundial
de média horária, com 359,529 Km/h, foi o piloto mais rápido
dos treinos livres de ontem para as 500 Milhas de Michigan,
nona etapa do Campeonato Americano de Fórmula Indy, com
a média de 352 Km/h. "A média do Rick Mears é fantástica,
mas poderá cair nos treinos oficiais", disse Raul Boesel,
sétimo colocado no campeonato. Emerson Fittipaldi, oitavo
colocado, espera repetir a vitória de 85 no mais veloz circuito
do automobilismo mundial.
F-Ford —Mesmo com o carro reserva, o brasileiro José
Cordova foi o mais rápido do treino livre de ontem para a
oitava etapa do Campeonato Esso de Fórmula Ford 1.600, no
circuito inglês de Castle Combe. Córdoba (Helisul Táxi
Aéreo) marcou 1:05.10, seguido por Richard Dean, com
1:05.38, e Pedro Farias, com 1:05.50. A prova em Castle
Combe será disputada hoje, em 15 voltas, com largada às 13
horas.
F-LotllS ——O piloto brasileiro Eduar Neto, 19 anos,
obteve o segundo melhor tempo (60si8) na primeira sessão de
treinos oficiais para a sexta etapa do Campeonato Europeu de
Fórmula GM/Lotus 2000, na pista sueca de Knutstorp. A pole-
position provisória é do holandês Peter Kox, com 60s09.
Rali —A dupla argentina Jorge RecaldeAIorge dei Buo-
no, com Lancia, largou na frente para a terceira e última etapa
do Rali da Argentina. Os dois estavam com ligeira vantagem
sobre os italianos Massimo Biasion/Ticiano Siviero, também
com Lancia, campeões mundiais por antecipação. O Brasil
esteve presente no rali com a dupla José Barrps e Ricardo
Costa, com Gol 1.6, que abandonou a disputa ria primeira
etapa, com problemas no sistema de alimentação.
Telão —Os fãs da Fórmula-1 têm novo encontro ama-
nhã, às 9h30min, para assistir ao GP da Hungria. O Hotel
Meridien instalou em seu bar Le Rond Point um telão e cinco
monitores para ninguém perder lances da corrida enquanto
toma o café da manhã servido por garçonetes da Benetton.
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nBdBR Bandeira verde.

Ml

Bandeira amarela
Situação de
perigo. Diminua a
velocidade e não
ultrapasse.

Bandeira branca
Carro de serviço,
bombeiro ou
ambulância na
pista.

perigo passou.
Sem problema.

Bandeira amarela
com faixas #
vermelhas. Água
ou óleo naquele
ponto da pista

® 
p® vttâimisasalmsomsmitàçâo úe pista.

Bandeira preta.
Você deve parar
na volta seguinte.

Bandeira vermelha.
Prova suspensa
Retome ao boxe.

Bandeira preta
e branca
Advertência
por conduta
antiesportiva.

Bandeira azul.
Você pode estar
dificultando a
passagem dos
lideres da prova

P Bandeira - - - ¦
quadriculada preta
e branca Final de
corrida Você
venceu.

Bandeira verde e amarela com
letras B e R. Parada obrigatória
para todo piloto consciente

^ 
PETROBRAS
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Acidente derrama poluente no RioParaiba e ameaga abastecimento do Grande Rio e mais 11 cidades

 . „ ,. Carlos Alberto Muniz, precisar o momento ^
Heloisa lolipan exato da passagem da onda poluidora e por isso O flPHTlinhO Ho AfiCflrfil— eles ji tern todo um esquema que serd adotado 

O 

abastecimento de agua de 11 muni- pela Cedae para interromper a captagao e o
cfpios do Vale do Parafba e de todo fornecimento de dgua em diversos municipios.
o Grande Rio estd comprometido Em Parafba do Sul estard interrompido todo o
por 75 litros de ascarel (substancia sistema atd Js 6h de hoje, em Tres Rios atd 4s

ttixica e cancerigena) despejados no Rio Parafba lOh; das 7h de hoje atd as 15h do dia 7 serf a vez ,
do Sul durante incendio na Fundigao Thyssen, de Sapucaia, das 13h de hoje atd ds lOh do dia 7
em Barra do Piraf. 0 acidente foi considerado em A16m Parafba. No dia 7, Ss 6h serd interrom-
grave pelos tdcnicos da Feema e da Cedae. pido o sistema de captagao e fornecimento de Resorvatorlo de Santa Cecilia e_nfll
Vdrias equipes da Feema estao o Sistema Guan- igua em Itaocara (at617h do dia 8), ds 12h em 9 ¦
du, que capta agua do Parafba e 6 responsdvel Cambuci (atd 2h do dia 8), ds 13h em Pureza ^ -=>•*- I
pelo abastecimento de dgua do Grande Rio. (atd Ss 4h do dia 9), 4s 17h em Sao Fidelis (at6 j« ..rfrAi. hd mwliran - -I
Cedae deverd ser avisada do momento exato em lOh do dia 9). Das 5h do dia 8 atd Its 7h do dia 10 Posto ae c ' r~; 

""I

que terd que interromper a captagao de dgua, toda a cidade de Campos estard sem dgua. Uslna Elevatbrla de Santa Parafba do Sul
eVjdo a aproximasao da onda poluidora parali- 0 inc6ndio nUma das dreas de produSao da ™ * i \sando assim o fornecimento de dgua no Rio por Thyssen Fundi?6es S. A., que fica hd 300 metros v^^Resen^aWHodoVig^rlo \

algumas horas ou dias. Enquanto isso nos ^ Para(ba fez com 
4ue 

vj|rios transforma- ^ , - \ Sistem^Guandu Rio
municipios do Parafba, seguindo os cdlculos da dores utilizam 0 asc^rel como 61eo ,ubrifl. .. . , - ikk J
quantidade de dgua por segundo, velocidade canle rompessem. Esse ascarel caiu em cana- Canal d0 Adugfio_ . . iffiffi'frr" jdistancia que ela passa pelo no Parafba , foramF despejados em um tanque, que VlgArlo Llvre tabastecimento jdestdsendo interrompido alter- de depdsito de material poluente.Segundo & CecjU^p
nadamente. 0 ascarel, mesmo se inger.do em presidente da Feema, Carlos Alberto Muniz, , - - ^ Elevat6rir^@^ - "Barraaem 

de s.nt.n. ' ~C~-
pequenas quant.dades, pode ser letaT. cteWria ter permanecido ali. Acontece que o «« ded ^,at6rlo 9 ^anaSegundo o presidente da Feema, Carlos ascarel foi bombeado para um cdrrego, afluente ffl[ rWlh 
Alberto Muniz, dos 150 litros de ascarel despe- do rio Parafba. A empresa desmente esta versao jfl,, , „„ ^ „jados pela Thyssem Fundigoes S.A. apenas 75 e acusa os bombeiros pelo derramamento de Barragem de 7| a na I ha do rombos
foram para as dguas do rio Parafba, o resto teria ascarel no rio (leia na pdgina 5). Carlos Alberto """ m > ' 

Tomada O'Aaua /ficado retido em canaletas.e no depdsito de Muniz explicou que essa fundigao fica hd cerca I !' iff ¦'£?—Rte Para/^..(^M^9^ B /material poluente da empresa. Muniz explicou de um quilometro da Barragem de Santa Cecf- [rir: • -tmSip1 lllmlm ' '/h~. / Banagem / B
que a polui?ao de ascarel pode seguir o curso do Ha, onde 6 feito todo o bombeamento de 160 |I » wTT —T—~
rio Parafba, - prejudicando assim o abastecimen- metros cdbicos de dgua, que passam por um ' 'Tlffirar"! .
to de dgua em vdrios municfpios - e desembocar tiinel, dois reservatdrios, onde num deles hd vJ^~Galarla"Sob tVaart
na praia de Atafona em Campos (Norte Flumi- uma usina geradora de energia que jd integra o V. _
nense) como tambdm pode ter sido captada pela Sistema Guandu. Parte do ascarel pode ter Uaina niio Pevanna
Usina Elevatdria de Santa Cecflia, que integra seguido o curso normal do rio, mas tambdm s^^^*^^Ualna-Fontea Velha MiinSistema Guandu, e desembocar na Bafa de pode ter entrado no Sistema Guandu. Ualrw-Foritea Nova Canal de^dugfio

Medio Parafba, drgao da Feema, momentos O vice-presidente da Cedae, NdlsonPortu- mmmtadepois do acidente com o ascarel, que ocorreu ds gal, preve que dentro de 24 ou no mdximo 48 ^
17n de quinta-feira, se comunicaram com £?ras se^ pa^da a captaSao de dgua do ^ yLight, que parou a captagao de dgua na Barra- Sistema Guandu. "As pessoas devem economi- — f "''/
gem de Santa Cecflia, ds 19h. Os municfpios de zar a &$*> P°r9ue 6,muit0 provavdl que em. i 

~~T 
/

Barra do Piraf e Vassouras ficaram sem dgua at6 todo 0 Grande Rio ela faltard por um perfodo de "
a noite de ontem, embora a partir das 20h de 'loras ou a^ raesm0 dias", disse. -¦ , w'° Guandu
normal- Mais sobre o acidente R|0 de Jane|ro

Atravds do cdlculo do curso das dguas do rio. com 0 ascarel na pdgina 5 U8lna Pereira Passos
Parafba a Feema pode, segundo o seu presidente , gM^aggMaa^.:  ¦
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Acidente derrama poluente no Rio Paraíba e ameaça abastecimento do Grande Rio e mais 11 cidades

O caminho do Ascarel
Carlos Alberto Muniz, precisar o momento
exato da passagem da onda poluidora e por isso
eles jd tem todo um esquema que serd adotado
pela Cedae para interromper a captação e o
fornecimento de dgua em diversos municípios.
Em Paraíba do Sul estard interrompido todo o
sistema até às 6h de hoje, em Três Rios até às
lOh; das 7h de hoje até às 15h do dia 7 serd a vez
de Sapucaia, das 13h de hoje até às lOh do dia 7
em Além Paraíba. No dia 7, às 6h serd interrom-
pido o sistema de captação e fornecimento de
dgua em Itaocara (até 17h do dia 8), às 12h em
Cambuci (até 2h do dia 8), às 13h em Pureza
(até às 4h do dia 9), às 17h em São Fidelis (até
lOh do dia 9). Das 5h do dia 8 até às 7h do dia 10
toda a cidade de Campos estard sem dgua.

O incêndio numa das dreas de produção da
Thyssen Fundições S.A., que fica hd 300 metros
do rio Paraíba, fez com que vários transforma-
dores que utilizam o ascarel como óleo lubrifi-
cante se rompessem. Esse ascarel caiu em cana-
letas e foram despejados em um tanque, que
serve de depósito de material poluente. Segundo
o presidente da Feema, Carlos Alberto Muniz,
ele deveria ter permanecido ali. Acontece que o
ascarel foi bombeado para um córrego, afluente
do rio Paraíba. A empresa desmente esta versão
e acusa os bombeiros pelo derramamento de
ascarel no rio (leia na pdgina 5). Carlos Alberto
Muniz explicou que essa fundição fica hd cerca
de um quilômetro da Barragem de Santa Ceei-
lia, onde é feito todo o bombeamento de 160
metros cúbicos de dgua, que passam por um
túnel, dois reservatórios, onde num deles hd
uma usina geradora de energia que jd integra o
Sistema Guandu. Parte do ascarel pode ter
seguido o curso normal do rio, mas também
pode ter entrado no Sistema Guandu.

O vice-presidente da Cedae, Nélson Portu-
gal, prevê que dentro de 24 ou no máximo 48
horas serd paralisada a captação de dgua do
Sistema Guandu. "As pessoas devem economi-
zar a dgua, porque é muito provavél que em
todo o Grande Rio ela faltará por um período de
horas ou até mesmo dias", disse.

Heloísa Tolipan

©abastecimento 

de dgua de 11 muni-
cípios do Vale do Paraíba e de todo
o Grande Rio está comprometido
por 75 litros de ascarel (substância

tóxica e cancerígena) despejados no Rio Paraíba
do Sul durante incêndio na Fundição Thyssen,
em Barra do Piraí. O acidente foi considerado
grave pelos técnicos da Feema e da Cedae.
Vdrias equipes da Feema estão o Sistema Guan-
du, que capta dgua do Paraíba e é responsável
pelo abastecimento de água do Grande Rio. A
Cedae deverá ser avisada do momento exato em
que terd que interromper a captação de dgua,
devido a aproximação da onda poluidora, parali-
sando assim o fornecimento de água no Rio por
algumas horas ou dias. Enquanto isso, nos
municípios do Paraíba, seguindo os cálculos da
quantidade de água por segundo, velocidade e
distância que ela passa pelo rio Paraíba, o
abastecimento já está sendo interrompido alter-
nadamente. O ascarel, mesmo se ingerido em
pequenas quantidades, pode ser letal.

Segundo o presidente da Feema, Carlos
Alberto Muniz, dos 150 litros de ascarel despe-
jados pela Thyssem Fundições S.A. apenas 75
foram para as dguas do rio Paraíba, o resto teria
ficado retido em canaletas.e no depósito de
material poluente da empresa. Muniz explicou
que a poluição de ascarel pode seguir o curso do
rio Paraíba, - prejudicando assim o abastecimen-
to de dgua em vários municípios - e desembocar
na praia de Atafona em Campos (Norte Flumi-
nense) como também pode ter sido captada pelaUsina Elevatória de Santa Cecília, que integra o
Sistema Guandu, e desembocar na Baía de
Sepetiba. Os técnicos da Agência Regional do
Médio Paraíba, órgão da Feema, momentos
depois do acidente com o ascarel, que ocorreu às
17n de quinta-feira, se comunicaram com a
Light, que parou a captação de água na Barra-
gem de Santa Cecília, às 19h. Os municípios de
Barra do Piraí e Vassouras ficaram sem água até
a noite de ontem, embora a partir das 20h de
quinta-feira a captação já tivesse voltado ao
normal.

Através do cálculo do curso das águas do rio.
Paraíba a Feema pode, segundo o seu presidente

Reservatório de Santa Cecília Barragem de Santa Cecilia

Posto de contrôle da medição
Rio Paraíba do SulUsina Elevatória de Santa Cecília

Reservatórioi do Vigário
Sistema Guandu

Canal de Aduçfio
- Vigário ^ Galeria de Escoamento

Livre - Santa Ceclllaéi
Usina Elevatória
de Vigário

Barragem de Santana
Reservatório
de Santana

Uaina Ilha do Pombos
/ Tomada D'Água í

Barragem / fj

Barragem dê Lageáj^
i Rio Paralb& dsiJSt

Usina Nilo Peçanha
Ualna-Fontea Velha
|Ualna-Fontea Nova

i*.rt)..' - -
Usina Nilo Peçanha li' Canal de Mlução

Tomada d'água

Rio Guandu
Mais sobre o acidente

com o ascarel na página 5
Rio de Janeiro

Usina Pereira Passos
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MEIER TIJUCA COPACABANA BRASILIA I
r Rua Manoela Barbosa, 1 SL.109 Rua Conde de Bonfim, 615 Lj. Ill Rua Hilario de Qouveia, 66 SCLM QUADRA 209 - BLOCO D e Brasilia funcionarSo ate ¦

CJOWrtCE rELO (Esq. com Dias da Cruz) 5° andar. Gr. 507 LOJA13 a& 18.30 h$. ¦
TELEFONE 594-4938 288-9786 288-7446 255-6583 272-1608 WaH^

BRAOESCD
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CASABLANCA • Preto e cobre, com con-trolador de velocidade. MAMHATAN • Pretro, branco e bege, com
controlador de velocidade.

DE DESCONTO
Em todos os produtos
nas compras á vista

RAINHA VITÓRIA, com controlador develocidade. Suporte p/ fomo
a partir de

NOVELLI - Pás de aço sem lustre e
chave de reversão.

CAPRI • Pás de madeira sem lustre e
chave para ventilação e exaustão.

Rod vídeo
a partir de

RACK GANI

TORiriO - Pás de madeira, lustre e cha-ve p/ ventilação e exaustào.
flRENZE • Com 4 pás de madeira, lus-
tre e chave para ventilação e exaustào.DE DESCONTO

Em todos os produtos
nas compras com cartão

nDEO

FLARTÃO
neste DOMINGO , nossas
lojas de Copacabana, T(|uca
e Brasília funcionarão até
às 18:30 hs.

SUPORTES. MESAS P/ TV E VÍDEO E VENTILADORES DE TETO

TIJUCA COPACABANA
Rua Conde, de Bonfim, 615 Lj. 111 Rua Hilário de Gouveia, 66

5° andar. Gr. 507

88-9786 288-7446 255-6583

MEIER
Rua Manoela Barbosa, 1 SL.109

(Esq. com Dias da Cruz)

594-4938

BRASÍLIA
SCLN QUADRA 209 - BLOCO D

LOJA 13

272-1608

COMPRE PELO
TELEFONE

Ezmn

"5

IS

?

wgaqfll ?

I

¦i



WOIW Via UlgWUUVJW WVIU^gUlU V»UUl v- V)U"-»' luwmw uu muvvimuuuv i l"«f" -l*/. fHMMnMMMUBBBHMnHHUl
S6nia d'Almelda

Wmi ililWMBi^^^^MBmMP^B^^
j|| |«nm|ranmj^ra^^^H ¦Hgpp^:

i^B» .® ^Ttm tiffs' \'^P^^HHhHw: ^ V^^+^V;:
||W v: "# -m %< • "^^^HK|^3t%r '- ^y Siiii

-;!3sl<;* Mi^P^PiMHI^^^MWMMlMgiy al. &II^Efc ^ jMmBB

il 

I ] 1 ii
II^H 00 MATERNAL. AO 2° OHAU X

, v t.-,y ..«» -~,^~
PARA SEU FILHO, UM PROIETO DE VIVER.
UM SER LIVRE, CONSTRUTIVO E CRIADOR.

Silvio Vlegas

•••<:•

00 MATERNA». AO Z> GRAU

PARA SEU FILHO, UM PROJETO DE VIVER.
UM SER LIVRE, CONSTRUTIVO E CRIADOR.

OTAVIANO, 131 -ARPOADOR-TEL 287-0563

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE APOIO AO, DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO — PADCT

SECRETARIA EXECUTIVA
COMUNICADO

Encontram-so à disposição do público EDITAIS para financiamento de objetos envolvendo recursos
da ordem do 2.500.000 OTN o USS 11.800.000.00. conformo discriminação abaixo

1. Estão sondo lançados os editais:SUBPROGRAMA EDITAL PRAZO
Química e Engenharia Química QEQ-02/88 23/9/88Biotecnologia SBIO-02/88 23/9/88

2. Estão sendo prorrogados os prazos para entrega de propostasSUBPROGRAMA EDITAL PRAZO
Química e Engenharia Química QEQ-01/88 19/8/88Biotecnologia SBIO-01/88 23/9/88Planejamento o Gestão em C&T PGCT-01/88 19/8/88Manutenção SPM-01/88 19/8/88Provimento de Insumos Essenciais SPIN-01/88 19/8/883. Permanecem os prazos dos editais-
SUBPROGRAMA EDITAL PRAZO

RECURSOS DISPONÍVEISOTN (Mil) US$ (Mil)220 1.140590 2.600
RECURSOS DISPONÍVEISOTN (Mil) USS (Mil)2401 600

2801.800
924

RECURSOS DISPONÍVEISOTN (Mil) USS (Mil)444 2.400
661.54 800Geociôncias e Tecnologia Mineral GTM-01/88 19/8/88

Instrumentação SINST-01/88 15/8/88
4. Os Editais o demais instruções podem ser obtidos na sedo e representações do ConselhoNacional do Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico — CNPq. Coordenação do Aperfeiçoamento dePessoal de Nível Superior — CAPES. Financiadora do Estudos o Projetos — FINEP e Secretaria Especial deDesenvolvimento Industrial — SDI

Brasília. 28 de julho do 1988
ANTÔNIO MARIA AMAZONAS MAC DOWELL

Secretário Executivo do PADCT

2 o Cidade o sábado, 6/8/88 JORNAL DO BRASIL
Nâdja Sorala

Rio Paraíba do Sul

Passeio Público

Carro e Moto
Parada obrigatória no JB.

NA 
última semana, perdido

em seus devaneios diante
de um excelente bacalhau e um
ótimo vinho, um velho político
que já foi do PDT, para corrobo-
rar a sua tese de que Brizola é um
político imbatível, contou uma
história. Pouco depois de assumir
o governo, em 1983, Leonel Bri-
zola cedeu finalmente aos apelos
de assessores mais diretos para
que viajasse pelo litoral do Esta-
do do Rio, uma região que ele
pouco conhecia. O governador
incubiu um de seus auxiliares,
justamente um dos mais preocu-
pados com a situação da máquina
do PDT no interior, de organizar
a viagem.

Depois de algum tempo, ele
decidiu começar o programa por
Parati, no sul fluminense, uma
cidade onde Brizola nunca tinha
posto os pés e que em 82 não deu
mais do que 40 votos para a sua
candidatura. "Para o que (?)",
interrogou o governador. 

"Para-
ti", repetiu o assessor, "municí-

pio onde nossa força é bem pe-
quena e o senhor nada mais do
que um ilustre desconhecido".
Brizola concordou e, três dias
depois, às 8 horas da manhã,
junto com o assessor, tomou o
helicóptero rumo a Parati. Na
primeira meia hora de viagem,
discutiu-se sobre tudo — política
nacional, as estripulias da Neusi-
nha, os apuros de Figueiredo —
menos sobre o interior do Estado
do Rio e, principalmente, sobre
Parati.

Quando o helicóptero sobre-
voou a Ilha Grande, Brizola, ma-
ravilhado com a paisagem lá em-
baixo, perguntou ao piloto se es-
tavam próximos do seu destino."Em dez minutos", foi a respos-
ta. O governador, imperturbável,
virou-se para o assessor e pediu:"Fale-me sobre Parati".

"Mas o que o senhor quer
saber?", espantou-se aquele que
era então um fiel auxiliar e um
velho conhecedor daquela cida-
de. "O 

que você quiser me con-
tar", retrucou Brizola. Naqueles
dez minutos, esforçando-se para
articular suas idéias, o assessor
comprimiu 300 anos de história
junto com os problemas que, se-
gundo ele, mais afligiam o peque-
no município.

O helicóptero aterrissou. O
povo enchia as ruas, todas enfei-
tadas com bandeirolas e cartazes
do governo. Os políticos escolta-
ram Brizola por um breve passeio
até a praça principal, onde cerca
de duas mil pessoas, embaladas
por uma banda de música, aguar-
davam o discurso do governador.
Depois das saudações de praxe do

prefeito e do presidente da Câma-
.ra de Vereadores que, embora
sendo cordiais com o governador,
deixaram vazar o seu ressenti-
mento por ele jamais ter ido
àquela cidade, Brizola tomou o
microfone. E começou a dar uma
aula sobre Parati.

"Daqueles dez miniitos de in-
formação que eu lhe tinha passa-
do sobre a cidade, Brizola formu-
lou um discurso próprio sobre a
cidade, entremeado por histórias
e lendas locais, propondo solu-
ções para problemas dos quais
nunca tinha ouvido falar e men-
cionando nomes de políticos lo-
cais que nunca tinha visto", con-
tou o assessor. "Eu estava embas-
bacado e aquelas duas mil pes-
soas, que pensavam ser o Brizola
um ignorante sobre Parati, sim-
plesmente fascinadas". Mas o
melhor ainda estava por vir.

"Vocês", discursava Brizola
apontando para o povo, 

"pensam

que eu nunca estive aqui e por
isso parecem espantados com o
fato de que eu conheça tanto
sobre esta cidade. Pois isto é uma
deslavada mentira. Em 82, pouco
antes da eleição, eu vim a Parati,
incógnito, junto com a minha es-
posa, para conhecer de perto os
seus problemas." O público en-
trou em êxtase. E começou a
discutir. "Todo mundo podia ju-
rar que tinha visto o Brizola junto
com a mulher numa noite de
outubro", continuou o assessor."Tinha dono de bar que garantia
que era o Brizola aquele senhor
que tinha tomado uma pinga local
no séu balcão, um vendedor da
sorveteria que jurava ter servido
um sorvete para D. Neusa e até o
homem que gozava seus amigos
que o chamaram de mentiroso
quando ele lhes contou que tinha
cruzado com o Brizola, disfarça-
do com um chapéu, pelas ruas de
Parati".

Da praça, Brizola, agora nos
braços do povo, foi carregado até
a Câmara do Vereadores para
novas homenagens, e mais um
discurso lacrimogênico. Lá pelas
tantas, com a sua sagacidade poli-
tica, o governador atacou de no-
vo. "Eu tenho cá uma dúvida, no
meu íntimo, que gostaria de es-
clarecer. Me contaram que nas
últimas eleições, eu tive apenas
40 votos aqui em Parati. Isto é
uma coisa que vem lá do meu
âmago", continuava o governa-
dor, "e eu queria conhecer meus
eleitores. Se alguns deles estive-
rem aqui, por favor, levantem os
braços para que eu possa conhe-
cê-los". As quinhentas pessoas
presentes levantaram os braços.
Brizola, matreiro, sorriu.

Olho da rua

O Governo do Es-
tado desistiu de nego-
ciar com os professo-
res. Prova cabal é
que a comissão de ne-
gociaçáo, encabeçada
pelo secretário de
Planejamento, Antô-
nio Cláudio Sochac-
zewski, passou a bola
para o habilidoso Ra-
phael de Almeida
Magalhães.

A administradora
de imóveis Crase-
Sigma, com sede em
Copacabana, aban-
donou de vez o bom

-senso. Como todas
as outras administra-
doras da cidade, co-
bra multa de dez por
cento sobre os alu-
guéis pagos com
atraso. A diferença é
que a Crase-Sigma
só permite atraso até
o dia 4. Todas as ou-
trás permitem até o
dia 5. Pode isso?

Há dois dias o Hos-
pitai Sousa Aguiar só
realiza cirurgiias de
emergência. É que
faltam bisturis.

Na operação pente
fino feita ontem pela
Polícia Federal no
Aeroporto Interna-
cional do Rio havia
mais repórteres que
policiais. Para hoje,
a Federal promete
reforço.

O governador Mo-
reira Franco gravou
ontem no Palácio
Guanabara um pro-
nunciamento que irá
ao ar semana que
vem pela TV. Fala da
greve dos professores
e dos resultados do
censo do funcionalis-
mo. Vai atrasar a no-
vela.

Os funcionários da
TV Rio não caíram
nas graças do pastor
Nilson Fanini. Os sa-
lários de julho não
foram pagos ontem,
como rege a lei e a
ética. Os diretores
da emissora já rece-
beram apelido: "Os
trapalhões".

Por falar em TV
Rio, o programa"Deixa Falar", apre-

sentado por Adelzon
Alves, corre o risco
de ficar sem bando-
Iim. É que o músico
Amaury Nunes, o Ni-
quinho, 61, está com
dez cachês atrasados
para receber.

Visconde de Mauá
discute hoje e ama-
nhã a preservação de
seus rios, matas e ca-
choeiras. É o Io En-
contro de Artecolo-
gia do lugarejo.
Amanhã, depois do
debate, tem forró.

É mais grave do
que se pensava. O se-
nador Jarbas Passa-
rinho apóia a candi-
datura de Amaral
Neto a prefeito do
Rio.

Dica de show par-
tidário. Hoje, no
Barbas (rua Álvaro
Ramos 408, Botafo-
go), o candidato a
vereador Cid Benja-
min arrecada fundos
para a campanha pe-
lo PT. A entrada
custa Cz$ 500.

Eu também quero
ser adotado.

[—[ Há 43 anos, as cidades ja-
ponesas de Hiroshima e

Nagasaki foram destruídas por
bombas atômicas lançadas por
aviões americanos. Pelo sexto
ano consecutivo, os alunos de
Io e 2o graus do Colégio Ben-
nett, no Flamengo, Zona Sul
carioca, lembraram a data com
uma manifestação na Rua Mar-
quês de Abrantes, que come-
çou ao meio-dia, quando todas
as crianças do Io grau canta-
ram, vestidas de branco,A
Cura, de Lulu Santos. "Os 

po-
derosos tentam esconder o que
foi feito em Hiroshima, mas
nós temos um compromisso
com o futuro e não podemos
deixar que isso seja esquecido"
disse Mirella Porto, 13 (foto).
A manifestação foi proposta
pelos alunos que, segundo a
professora Nádia Dawido-
witsch, demonstram grande in-

teresse pelo assunto

Rio tem cirurgia 
pioneira

Equipe faz duplo

enxerto ósseo com

ligação de vasos
Uma operação que durou 15 horas,

prolongado-se até esta madrugada, inau-¦ - -gurou no Rio a técnica de duplo enxerto
ósseo com interligação de veias e artérias
através de microcirurgia. Foi realizada no
Hospital Pedro Ernesto, da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
por uma equipe de 12 médicos chefiada
pelo ortopedista e microcirurgião José
Maurício Morais do Carmo.

O paciente José Roberto dos Santos,
29 anos, teve os dois perônios retirados
juntamente com os vasos sangüíneos e a
seguir enxertados na coxa esquerda, para
substituir 2/3 do fêmur que perdera devi-
do a um processo de osteomielite (infec-
ção óssea). A cirurgia, delicadíssima,

contou com a particição de outro dos
poucos ortopedistas com especialização
em microcirurgia em atividade no Rio,
José Emílio Valdívia Murilo, do Hospital
dos Servidores do Estado (HSE).

Vítima de osteomielite no fêmur es-
querdo há quatro anos, depois de fratura
com exposição de tecidos, José Roberto
não andava mais, estava incapacitado
para o trabalho e afastado da mulher e do
filho de quatro anos. A cirurgia represen-
ta sua única esperança de voltar a cami-
nhar, mesmo assim nos próximos dois
anos, se tudo der certo.Os dois perônios
poderão cumprir com eficiência o papel
do fêmur à medida que o enxerto for se
incorporando ao organismo. A alternati-
va seria a amputação da perna esquerda e
sua substituição por uma perna mecânica.

A equipe médica revezou-se ao longo
das 15 horas de cirurgia, dividida em
quatro etapas: retirada dos perônios jun-

tamente com os vasos sangüíneos, prepa-
ração do local que receberia o enxerto,
fixação dos perônios nas articulações do
joelho e do quadril e ligação dos vasos
sangüíneos por microcirurgia (técnica de
sutura de tecidos com fios mais finos queos de cabelo, manipuláveis só através de
microscópio).

O enxerto de ossos vascularizados
(com veias e artérias) é de amplo domínio
hoje na ortopedia, mas pela primeira vez
no Brasil se faz o enxerto de dois ossos ao
mesmo tempo para substituir o fêmur,
com o emprego paralelo de microcirurgia
para interligação do conjunto de vasos.
Há risco de rejeição e o pós-operatório
exigirá acompanhamento médico espe-
ciai. As 15 horas de cirurgia foram filma-
das em vídeo-cassete, tal a importância
da técnica desenvolvida, para posterior
apresentação em congressos de orto-
pedia.

Ceasa — A Associação Comer-
ciai dos Produtores e Usuários da
Ceasa Grande Rio (Acegri) ameaça
não pagar o aluguel dos boxes, no
próximo dia 10, caso a Ceasa não
defina a situação dos 31 comerciantes
que foram provisoriamente instalados
em outros lugares, por causa dó in-
cêndio do pavilhão 31, dia 28 passado.
Os aluguéis variam de Cz$ 18 mil a
Cz$ 2 milhões. A ameaça está vincula-
da à apresentação do cronograma das
obras de impermeabilização dos pavi-
lhões. Outra proposta que surgiu na
reunião entre 50 comerciantes foi a
paralisação do abastecimento, como
última forma de pressão. Se isso acon-
tecer, o mercado deixa de receber,
por dia, 5 mil toneladas de produtos
hortigranjeiros. Segundo o presidente
da Acegri, Agostinho Taveira, todos
estão preocupados com a segurança
dos pavilhões depois que houve o
incêndio. Mais o presidente da Ceasa,
João Vítor dos Santos, garantiu que
as estruturas dos pavilhões estão ab-
solutamente seguras e precisam ape-
nas de alguns reparos.
Professores — O governo
encerrou as negociações com o Cen-
tro Estadual dos Profissionais de En-
sino (Cepe), esgotadas após a aprova-
ção do aumento de 94,8% para o
funcionalismo — 104% de aumento
médio para os professores. O presi-
dente do Cepe, Jailson Alves dos
Santos, insatisfeito com a suspensão
unilateral das conversações, disse que
a greve continua até quinta feira,
quando haverá nova assembléia em
frente à Alerj e depois uma passeata
até a Cinelândia.
Excepcionais — Alunos
das escolas da Apae — Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais — da
Tijuca e do Lins (Zona Norte do Rio)
conheceram os porões do Teatro João
Caetano, na Praça Tiradentes. Eles
observaram como são feitos os cena-
rios, assistiram a ensaio de peça infan-
til, subiram ao palco e conheceram os
bastidores. A Apae da Tijuca e do
Lins vai proporcionar-lhes aulas.de
teatro. Mas não será a primeira vez
que alunos da Apae farão teatro; na
de Niterói existe o Grupo Sol, que
montou e encenou peça baseada em
histórias de seus próprios atores-
alunos. A peça, um sucesso, foi apre-
sentada até na Colômbia.

As algemas chegam ao Leblon

|—j A cerimônia remonta ao
Brasil Colonial e abre todos

os anos a festa de Nossa Senho-
ra da Glória do Outeiro. A
imagem da santa e a do Menino
Jesus são retiradas do altar pa-
ra ganhar novas vestes. Numa
pequena sala, asaias da Impe-
rial Irmandade resgatam a tra-
dição deixada pelas senhoras
da corte imperial. A imagem
de Nossa Senhora e a do Meni-
no Jesus são despidas passo a
passo. Coroas e cetro são poli-
dos. As novas vestimentas bor-
dadas são colocadas cuidadosa-
mente. O clímax do ritual é a
subida das imagens ao altar. Os
últimos retoques no manto que
cobre a imagem anunciam o
início da missa. A cerimônia só
se repete no dia 5 de agosto do
próximo ano, mas a festa vai

até o dia 15

transtorno. Poucos, no entanto, tiveram,
essa sorte, porque bastavam alguns se-
gundos para que os fiscais algemassem o
veículo e fixassem adesivo indicando o
local para onde o motorista deveria se
dirigir: esquina da Rua General Urquiza
com Avenida Delfim Moreira. Lá, fica-
ram estacionadas duas Kombis com fun-
cionários que emitiam as multas e
apreendiam o documento do carro até
que fosse efetuado o pagamento.

Para não ter a desagradável surpresa,
é preciso evitar parar o carro sobre calça-
da, onde houver placa de estacionamento
proibido, em esquinas e no lado direito
de vias que tenham tráfego de ônibus,
como Avenida Ataulfo de Paiva e Rua
General San Martin. Ontem, porém, o
Detran não deu o exemplo. Os fiscais se
reuniram na Praça General Osório, era
Ipanema, sobre a qual estacionaram seis
Pick-Ups, duas Kombis e uma caminhão.
Depois, seguiram para o Leblon, paran-
do os carros por alguns minutos diante de
portas de garagem, na rua General Ur-
quiza.

"Eu moro aqui, não tenho garagem e
nessa rua roubam carro toda noite", disse
a comerciante Carla Rola, indignada com
a medida. Seu Gurgel estava estacionado
na calçada em frente ao edifício n° 847 da
Rua General San Martin, mas ela chegou
a tempo de evitar a multa. Menos sorte
teve Tais Siqueira, multada na hora era
que pedia à amiga Silvia Souza Dantas,
moradora da casa n° 925, para guardar o
Del Rey na garagem, em frente à qual
havia parado o carro.

Ao se depararem com a Kombi placa
DD 1903, de Santana do Deserto (MG),
estacionada numa esquina, os fiscais fica-
ram na dúvida se multavam ou não. O
carro ostentava no vidro da frente um
plástico com a inscrição "Detran-RJ",
mas acabou sendo algemado. Não fosse a
reclamação de um morador, eles teriam
deixado de multar o Passat TX 0708, do
médico Paulo Roberto Nicolau, que tra-
zia cartão de permissão de estacionamen-
to do Ministério da Previdência e Assis-
tência Social. Válido só para o estaciona-
mento da Maternidade Praça 15.

Sônia d'Almelda

Detran não dá o

exemplo e continua

espalhando multas
No terceiro dia da Operação Alge-

ma, o Detran deu mau exemplo, parando
seus carros em locais proibidos. Nem por
isso, porém, deixou de causar alvoroço
no Leblon, onde dezenas de motoristas
foram multados era Cz$ 5.408, valor que
vai aumentar segunda-feira para Cz$ 16
mil 300. Três equipes, reunindo 28 fiscais
e 250 algemas, percorreram as ruas do
bairro, motivando muitos protestos e al-
guns elogios. Inconformados, os infrato-
res foram obrigados a caminhar até o
posto volante do Detran, em seguida até
o Banerj para pagar a multa, depois
voltar ao posto e finalmente aguardar a
passagem da equipe que liberava os auto-
móveis.

Quem chegou ao local onde o carro
estava estacionado no momento em que
este era algemado conseguiu evitar o-
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Aliança PMDB-PFL 
gera 

acusações
Fotos de arquivo Reprodução

npri
Super-Helinho, desistiu de ser candidato a
prefeito do Rio pelo PFL para ser vice na
chapa do pemedebista José Colagrossi,
fazendo entre os dois partidos uma coliga-
çáo que o deputado Francisco Dornelles
(PFL) colocou sob suspeição. Em carta ao

Sresidente 
do PFL no estado, deputado

iubem Medina, Dornelles estranhou que
Hélio Ferraz tenha procurado Colagrossi
e se oferecido para ser seu vice exatamen-
te três dias após a convenção do PFL que
o indicara candidato a prefeito."O que aconteceu nesses três dias,
que motivou mudança tão brusca no com-
portamento do senhor Hélio Ferraz? Hou-
ve algum fato político relevante que justi-
ficasse o novo posicionamento? Como
pode uma pessoa que durante um ano se
apresentou como candidato a prefeito mu-
dar em três dias a sua posição (...)?" —
questionou Dornelles na carta a Medina.

Com cautela, para não parecer que
está fazendo uma acusação difícil de pro-
var, Dornelles em seguida levantou uma
ponta de desconfiança diante das negocia-
ções entre Hélio Ferraz e Colagrossi:"Quando não existe um fato concreto e
evidente que justifique, em um período
tão curto, mudança tão brusca de compor-
tamento, é inevitável que as versões e
especulações sórdidas, torpes e baixas
comecem a aparecer. Em conformidade
com uma delas, o acordo PMDB-PFL
teria sido firmado durante reunião realiza-
da na última segunda-feira, da qual parti-
ciparam Vossa Senhoria (Rubem Medi-
na), o senhor Roberto Medina, Hélio
Ferraz e José Colagrossi, nos seguintes
termos: o PFL apoiaria a candidatura José
Colagrossi à Prefeitura e passaria ao
PMDB os 16 minutos de que dispõe na
televisão. Uma empresa de publicidade
indicada pelo PFL faria a campanha do Sr.
José Colagrossi e obteria a conta de publi-
cidade de uma importante empresa finan-
ceira do estado".

"Ele enganou" ¦— A carta de

Fotos de arquivo

José Colagrossi Hélio Paulo Ferraz Francisco DornelL

Dornelles caiu com uma bomba no meio
das comemorações que os grupos de Hélio
Ferraz e Colagrossi já faziam nos bastido-
res da campanha eleitoral do Rio. Dornel-
les ainda chegou a dizer que repudia essas
versões sobre a coligação, por conhecer
"o elevado espírito público" de Medina,
mas destacou na carta que, "de qualquer
forma, pairam as seguintes dúvidas: como
foi feita a coligação PFL-PMDB? Quem
as conduziu? Onde foram realizadas?"

Na opinião de Dornelles, a aliança
com o PMDB é mortal para os candidatos
a vereador do PFL e causa reflexos negati-
vos nos mais de 40 municípios fluminenses
onde o seu partido enfrenta adversários
pemedebistas nas disputas para as prefei-
turas. Para os pefelistas do interior, se-
gundo o deputado, o PMDB "é o partido
da inflação de 1% ao dia, do mandato de
cinco anos para Sarney. da recessão e do
desemprego".

Antes de se despedir da campanha de
seu partido na capital, pois agora vai
apoiar a candidatura de Álvaro Valle
(PL), Dornelles foi mais duro ainda com o
candidato já sacramentado a vice na chapa
de Colagrossi: "Acho que em nenhum
momento o senhor Hélio Ferraz pensou
em disputar a eleição para a Prefeitura do
Rio de Janeiro. Durante um ano ele
enganou a todos. O seu objetivo outro

não foi senão o de ocupar o espaço para
uma negociação futura com o PMDB".

Encenação — Medina ficou es-
pantado com a carta: "Eu nunca vi isso na
minha vida. Não é uma coisa séria".
Estranhou que Dornelles, como também a
deputada Sandra Cavalcanti, que igual-
mente condenou a coligação, não tenham
participado das negociações. Na verdade,
elas começaram há duas semanas, quando
Medina, Hélio Ferraz e Colagrossi se
reuniram no apartamento da Avenida
Vieira Souto do candidato do PMDB.

Hélio Ferraz já saiu dali disposto a ser
vice de Colagrossi se ganhasse as prévias
no PFL. Na convenção feita após as
prévias, Hélio Ferraz comportou-se como
se fosse um candidato definitivo a prefei-
to. Tem a seu favor, para justificar a
encenação, a desculpa de que ainda não
sabia se Colagrossi ganharia a prévia do
PMDB. A encenação continuou depois
que cada um saiu vitorioso em seu parti-
do: Medina, Hélio e Colagrossi fizeram
nova reunião na última segunda-feira; no
dia seguinte, Colagrossi foi ao escritório
de Hélio para convidá-lo a ser vice; Hélio
disse que levaria o assunto à executiva do
PFL, que era toda contra a coligação e aos
poucos, com exceção de Sandra e Dornel-
les. rendeu-se ao acordo.

Brizola ofusca candidatos
José Roberto Serra

Marcelo e D'Ávila

ficam em segundo

plano na convenção

Israel Tabak
A convenção do PDT que homologou

as candidaturas de Marcelo Alencar e
Roberto D'Ávila à Prefeitura se transfor-
mou numa ruidosa manifestação de rua e
no fim teve um comício na esquina de Sete
de Setembro com Uruguaiana, no Centro,
em que a grande estrela foi Leonel Brizo-
la: "Vamos derrubar esse modelo econô-
mico escravista", garantiu ele, diante de
cinco mil pessoas que o aclamaram como
futuro Presidente.

Quando se referiu ao Rio, Brizola não
mediu palavras: "Colagrossi é a maldição
que Moreira e o PMDB mereciam. Ele foi
demitido da Secretaria de Transportes
como incompetente e por demonstrar to-
tal ausência de sensibilidade social. Do
PDT, foi purgado como indesejável. So-
bre um eventual acordo com Moreira
Franco também foi enfático: "Se tivesse
que depender desse tipo de apoio, jamais
cogitaria de ser Presidente".

E desandou a atacar Moreira: "Ele
primeiro se esconde e depois reprime os
pobres. Sem o menor escrúpulo manda a
polícia usar cassetetes contra manifestan-
tes pacíficos. No meu tempo a polícia
sabia que não podia fazer isso. Um crime
como o que vitimou essa menina em
Búzios é uma prova de que a polícia foi
levada à prática de violências, sem limi-
tes". Antes de Brizola, Roberto D'Ávila
discursou com uma rosa vermelha na mão
esquerda: "Breve ela estará no Palácio do
Planalto", assegurou. Já Marcelo Alencar
garantiu que todo o país será inundado de
Cieps, com Brizola na Presidência.

Brizola mostrou em seu discurso que o
valor do salário mínimo será o tema mais
batido de sua campanha à Presidência.
Disse não entender como países muito
mais pobres que o Brasil pagam salários
incomparavelmente melhores aos seus
operários. Contou ter usado pelo menos
duas vezes o JORNAL DO BRASIL co-
mo prova para convencer seus interlocuto-
res estrangeiros sobre o baixo valor do
salário pago ao operário brasileiro: "O ex-
Presidente Jimmy Carter não quis acredi-
tar quando lhe disse que nosso piso sala-
rial nacional estava por volta de 38 dóla-
res. Só quando mostrei a tabela que sai
publicada no jornal é que se convenceu. O
mesmo ocorreu com dirigentes do Partido
Trabalhista da Austrália".

A grande maioria dos cartazes dos
candidatos a vereador que se agrupavam
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Brizola brilhou na convenção que homologou Maceió e D'Ávila

em frente à sede do PDT, na Rua Sete de
Setembro, trazia a inscrição Brizola Presi-
dente. Um cartaz com o slogan Chegou a
hora, assinado pelo Movimento Nacional
Leonel Brizola, tomou conta do trecho da
rua nas proximidades da sede do partido.
O slogan também é o título de um jornal
lançado durante a convenção. Na verdade
só entravam na sede os delegados que iam
votar na chapa de vereadores também
homologada ontem. Os candidatos, cabos
eleitorais e simpatizantes do PDT ficaram
mesmo na rua durante quase todo o dia.
Barracas foram armadas, cartazes afixa-
dos, faixas estendidas e havia até um mini-
palanque no qual um aparelho de tv exibia
um videotape de um dos últimos discuros
de Brizola.

Houve um incidente pela manhã. O
funcionário do TRE Paulo Araújo, acom-
panhado de policiais militares apareceu
em frente à sede e começou a retirar a
propaganda. Além disso mandou remover
dois canos de som do candidato José
Nunes. O clima ficou tenso, os militantes
reagiram e vaiaram. O vice-presidente
nacional do partido, Doutel de Andrade
conseguiu acalmar os ânimos. Convenceu
o funcionário de que não se tratava de
propaganda eleitoral (ainda proibida),
mas de manifestações de apoio de conven-
cionais aos seus candidatos, "só que feitas
na rua, como é próprio de um partido de
massas". Além disso exibiu uma autoriza-
ção do Secretário Hélio Saboya para a
realização de uma manifestação política,
nas imediações da sede.

Vereadores-
Entre os candidatos à Câmara Municipal,
além dos atuais 16 vereadores do PDT
aparece na lista dos 99 nomes homologa-
dos ontem, entre outros, o advogado
Maneco Muller, que foi chefe de gabinete
do ex-secretário de Polícia Civil, Nilo

Batista: "Vou ser cabo eleitoral do Mane-
co. Nossas idéias são as mesmas", garan-
tia ontem o ex-Secretário, em frente à
sede do partido. O ex-Secretário Munici-
pai de Planejamento Tito Ryff, o ex-chefe
de gabinete de Marcelo Alencar, Tertúlia-
no dos Passos e o ex-diretor do Detran
Otacílio Monteiro também concorrem pe-
la primeira vez.

Mas há outros candidatos conhecidos
que nunca pertenceram à máquina admi-
nistrativa pedetista. Como Regina Gordil-
lo, mãe de Marcellus, morto por soldados
da PM, o campeão do mundo Carlos
Alberto Torres, e o bioquímico Danilo
Groff (preso e acusado de ter apedrejado
o ônibus do Presidente Sarney). E entre
os convencionais estava também Elza Bar-
reto, 50, levando um grande retrato em
que aparece ao lado de Brizola. Ela vai ser
candidata pelo Partido Comunitário Na-
cional, uma espécie de linha auxiliar do
PDT e promete mostrar os seios, na tarde
do próximo dia 12, na Cinelândia, "como
forma de protesto contra os maus políti-
cos. Só que Brizola ainda não sabe disso"
- confessa Elza, um tanto preocupada.

I I O deputado estadual Jorge Roberto da
Silveira, 35, é o candidato do PDT à

Prefeitura de Niterói. Eduardo Travassos,
do Partido Verde, é o vice na chapa eleita
ontem. Participam ainda da coligação o
Partido Comunitário Nacionalista e o Parti-
do Municipalista Nacional. Os adversários
de Silveira serão Francisco Lomelino
(PMDB), Adilson Lopes (PTB), Luis Pauli-
no Moreira Leite (PL), Rivo Gianini (PSB),
Antonio Carlos Moretti (PTR) e José Barro-
so (PT). O Partido dos Trabalhadores vai
disputar a eleição dividido, pois vários mili-
tantes aderiram à candidatura do PDT.

Sem Super-Helinho
ele busca acerto

com dissidências

Sem mais esperança de ter o Super-
Helinho como candidato a vice em sua
chapa, o tucano Artur da Távola planeja
montar aliança guerreira para chegar ao
segundo turno das eleições municipais no
Rio de Janeiro. Para ele a coligação
PMDB/PFL é "aliança para a derrota",
porque um partido não acrescenta nada ao
outro, eleitoralmente."Com as dissidên-
cias do PMDB e do PFL e com o apoio de
partidos pequenos, formarei a aliança
guerreira", disse ele.

Entre esses possíveis dissidentes, o
tucano apontou Francisco Dornelles e
Sandra Cavalcanti, do PFL."Eles não

Arquivo
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Banerj nega envolvimento
Qual a "importante empresa financei-

ra do estado" que, segundo versão conta-
da pelo deputado Francisco Dornelles,
estaria envolvida nas negociações entre o
PFL e o PMDB? "Não acredito que ele
esteja se referindo ao Banerj", afirmou o
presidente do banco do estado, Jorge
Hilário Gouveia Vieira.

Segundo Jorge Hilário, o Banerj não
tem agência de publicidade. "Vamos con-
tratar mais de uma agência quando tiver-
mos um projeto de marketing". Informa-
ção dada pela Artplan, agência pertencen-

te a Roberto Medina, irmão do presidente
do PFL, deputado Rubem Medina, indica
que no início do governo Moreira Franco
dez agências de publicidade ganharam a
concorrência para fazer a propaganda ofi-
ciai. Três delas, a Artplan, a Caio de
Alcântara Machado e a Artplan, ficaram
com 70% da verba, que não foi revelada.
À Artplan, na verdade, caberia o Banerj.
Mas como o banco estava sob intervenção
não foi feita nenhuma campanha de publi-
cidade.

O faz-de-conta liberal

Candidatos a

candidato do PL

simulam sessão

Nani Rubin

Jà nsioso, o "vereador" Claudinei
A Ferreira da Silva (PL) esperou
pacientemente sua vez de subir à tribu-
na e defender projeto de lei do colega
Carlos Alberto Cuppelo. Na hora fi-
cou nervoso, gaguejou, fez longas pau-
sas e, quando a vereadora Ludmila
Mayrinck, presidente da mesa, infor-
mou que o tempo estava esgotado, se
aprumou para conclamar no melhor
estilo petista: "Companheiros!"

Os companheiros pareciam solidá-
rios com Claudinei. Afinal, assim co-
mo ele, eram todos candidatos a candi-
dato a vereador pelo Partido Liberal,
reunidos ontem na Câmara Municipal
do Rio, na Cinelândia, Centro, para
uma sessão simulada. O objetivo: se-
rem observados pelo vereador — de
verdade — Américo Camargo, encar-
regado de relatar à comissão de sele-
ção o desempenho dos postulantes à
legenda do partido. Para deixá-los à
vontade, a comissão decidiu até mes-
mo suspender a presença programada
de psicólogos, enquanto Camargo,
tranqüilizador, garantia que o nervo-
sismo não iria influenciar no seu julga-
mento.

Muita gente deve ter suspirado
aliviada, pois o nervosismo imperava
no plenário desde as lOh, horário mar-
cado para a sessão que começou às
llh. Inexperientes, os "vereadores"
foram instruídos a saudar a presidência
e os "companheiros" sempre que ti-
vessem a palavra. A orientação esti-
fnulou uma enxurrada de "nobre ve-
keador" para cá e "excelentíssimo co-

lega" para lá, pronunciados com ine-
gável prazer. Um ou outro "caro depu-
tado", perdido no meio dos discursos,
traía um desejo indisfarçável de vôos
mais altos.

Eles se esforçaram. Não fosse pela
presença maciça, um visitante poderia
até pensar que se tratava de sessão
normal da casa. Um dos projetos susci-
tou debates inflamados. O "vereador"
e radialista Gilberto Barros defendia a
distribuição de leite em pó para ges-
tantes carentes e crianças até 5 anos.
quando foi aparteado pelo nobre cole-
ga Diógenes Bogado, assessor de um
vereador, que questionava a definição
de carência. A coisa pegou fogo, e
depois de muito bate-boca Barros con-
cluiu, em tom de voz ligeiramente alto,
mas incisivo:"Em se tratando de criança, eu
acho que vossa excelência perdeu uma
ótima oportunidade de ficar calado-
.""Só quis criar um clima", se descul-
pou Bogado depois da celeuma. "Não
sabia se podia me exaltar tanto, mas
fiquei realmente irritado", admitiu
Barros, excitado.

O entusiasmo generalizado agra-
dou ao vereador Américo Camargo.
Prometendo um relatório "altamente

positivo" ele revelou que a chapa,
àquela altura, estava "alinhavada"
"Este simulado vai servir para tirar as
dúvidas" disse, contente com a expe-
riência também aprovada pelos candi-
datos. "Fiz as provas com prazer e com
a certeza de que este método — pio-
neiro e democrático — deve ser im-
plantado em todos os partidos", elo-
giou o candidato a candidato Ronaldo
Gomlevsky. Até amanhã, quando se
realiza a convenção do PL, ele e seus
colegas podem continuar treinando pa-
ra a dolce vita de representante do
povo.

Távola se arma 
para guerra

Távola: uma aliança guerreira

aceitam o Colagrossi". No PMDB, evitou
citar nomes, mas revelou que Márcio
Braga conversa com grupo significativo
dentro do partido, para garantir apoio à
sua candidatura." Muita gente lá dentro
não apóia o Colagrossi. Ele nunca foi do
PMDB."

Artur da Távola anunciou que o
PSDB deverá aliar-se no Rio com PMN
(Partido de Mobilização Nacional), PMB
(Partido Municipalista Brasileiro), PCN
(Partido Comunitário Nacional) e PJ (
Partido da Juventude). A união com o PC
do B parece acertada mas, provavelmen-
te. Jandira Feghali, a deputada estadual
mais votada do Rio, não será vice nessa
chapa. O nome do candidato a vice ainda
não está definido e Távola demonstrou
contrariedade pela decisão do PFL de se
unir a José Colagrossi. "O PMDB tem
tudo para oferecer ao PFL — tudo no
governo —¦, menos a vitória" ¦ desabafou.

Amaral quer ser xerife
, Gerardo Hanna

Deputado pensa em

governar o Rio

como Gary Cooper

doutor! O senhor vai ou não
vai ser xerife e acabar com

essa canalha?" A pergunta veio de
Humberto Marques, motorista do táxi
que deixava o deputado Amaral Netto
em Botafogo. Humberto mora em
Consolação, subúrbio do Rio. Amaral •
é candidato a candidato pelo PDS à
prefeitura na falta de termo xerifatura
— ele assume que exerceria o cargo
como o faria Gary Cooper, com char-
me e magnetismo, nos faroestes de
Hollywood.

Gary Cooper dominava bem essas
cidades de papelão, usando o olhar, a
boa-pinta e contando com a garantia
do final feliz, mas o ator — ídolo de
Amaral Netto — provavelmente não
encararia uma cidade como o Rio. que
o deputado pretende governar com o
seguinte princípio: 'Direitos humanos
para os homens e pancadas para os
bandidos."

O deputado diz que o slogan Um
xerife para salvar o Rio foi cunhado
pela bancada do PDS: "A autoria foi
do Delfim (Neto) e, honestamente,
acho que causou o maior impacto, pois
simboliza a luta pelos direitos huirta-
nos das vítimas e não dos bandidos. A
exemplo da Guarda Municipal de Jâ-
nio Quadros."

E passa a defender a pena de
morte: "Será decidida no segundo tur-
no da Constituinte, com a inclusão da
impossibilidade de anistia, prisão fe-
chada e imprescritibilidade dos crimes
de tortura, terrorismo, tráfico de dro-
gas e crimes hediondos. Um terrorista
que joga uma bomba mata inocentes.
O desconto é só para assalto, roubo e
seqüestro sem mortes."

Apesar da eloqüência, Amaral
lembra, cuidadoso: "Isso não é plata-
forma eleitoral. Sou apenas candidato
natural e não se deve colocar o carro à
frente dos bois. O que posso dizer é
que em política, não existem as pala-
vras sempre e nunca. Sou aquele que
resistiu no PDS e vou para a rua lançar
a bandeira do partido. Numa mixórdia
como está o Rio, ninguém pode imagi-
nar os resultados. Estou entrando na
convenção domingo. Meu vice é o
Antônio Castanheira da Purificação,
bacharel de direito e economista da
Suam. Acho ótimo. Ele vai purificar os
meus pecados."
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Loteri

Resultado da extração 654 da Loteria
do Estado do Rio de Janeiro: Io
prêmio (Cz$ 5 milhões), bilhete n°
13.413; 2o prêmio (Cz$ 70 mil), n°
30.447; 3o prêmio (CzS 50 mil), n°
25.127; 4o prêmio (CzS 30 mil), n°
09.745 ; 5o prêmio (Cz$ 25 mil), n°
27.621. Todos eles vendidos na cidade
do Rio de Janeiro.

Dia e noite

Farmácias — Zona Sul — Farmácia
Flamengo (Praia do Flamengo, 224);
Leme — Farmácia do Leme (Rua
Ministro Viveiros de Castro, 32); Le-
blon — Farmácia Piauí (Av. Ataulfo
de Paiva, 1283); Copacabana — Dro-
garia Cruzeiro (Av. Copacabana,
1212) e Farmácia Piauí (Rua Barata
Ribeiro, 646); Zona Norte —
Cascadura—Farmácia Cardoso (Rua
Sidônio Paes, 19); Realengo — Far-
mácia Capitólio (Rua Marechal Soa-
res Andréa, 282); Bonsucesso — Far-
mácia Vitória (Praça das Nações,
160); Méier — Farmácia Mackenzie
(Rua Dias da Cruz, 616); Campo
Grande — Drogaria Chega Mais (Rua
Aurélio de Figueiredo, 15); Drogaria
Chega Mais (Rua Barcelos Domin-
gos, 14); Farmácia Cornari (Rua Au-
gusto Vasconcelos, 76); Jacarepaguá

Farmácia Carollo (Estr. de Jacaré-
paguá, 7912); Tijuca — Casa Granado
Laboratórios Farmácias e Drogarias
(Rua Conde de Bonfim, 300); Ilíta do
Governador—Drogaria Coutinho da
Ilha (Est. Cacuia, 98); Farmácia Su-
persônica (Aeroporto Internacional);
Pavuna — Farmácia N. S. de Guada-
lupe (Av. Brasil, 23.390); Drogaria
Central de Anchieta (Av. Nazaré,
2.635); Farmácia Jarsan (Rua Leocá-
dio Figueiredo, 331);
Zona Centro — Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Cen-
trai do Brasil).
Emergências — Prontos Socorros
Cardíacos — Ipanema — Rio Cor —
521-3737 (Rua Farme de Amoedo,
86); Jacaepaguá — Urgecor — 392-
6951 (Estrada Três Rios, 563); Bota-
fogo — Pró-Cardíaco — 246-6060
(Rua Dona Mariana, 219); Prontos
Socorros Dentários — Barra da Tiiuca

Assistência Dentária da Barra —
399-1603 (Av. das Américas, 2300);
Tijuca — Centro Especializado de
Odontologia — 288-4797 (Rua Conde
de Bonfim, 664); Prontos Socorros
Infantis — Botafogo — Amiu — 286-
6446 (Rua Muniz Barreto, 545); Co-
pacabana — UPC — Urgências Pe-
diátricas — 287-6399 (Rua Barata
Ribeiro, 111); Ortopedia —Leblon —
Cotrauma — 294-8080 (Av. Ataulfo
de Paiva, 355); Cortrel — 274-9595
(Av. Ataulfo de Paiva, 734); Otorrino

Copacabana — Cota — 236-0333
(Rua Tonelero, 152); Policlínicas Ur-
gências —Copacabana — Clínica Gal-
dino Campos — 255-9966 (Av. N.
Sra. de Copacabana, 492); Psiquiatria

Botafogo — Serviço de Urgência
Psiquiátrica do Rio de Janeiro — 542-
0844; 541-3244 e 541-3644 (Rua Pauli-
no Fernandes, 78); Tomografia —
Niterói — Centro de Tomografia
Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e
266-4545 BIP 4JM2; Radiologia —
Copacabana — Clínica Radiológica
24 horas Ltda. — 237-7226 (Av. Nos-
sa Senhora de Copacabana, 492/202);
Reumatologia — Botafogo — Centro
de Reumatologia Botafogo — 266-
5998, 226-7651 e 246-5443 (Rua Vo-
luntários da Pátria, 445, grupos
1306/7); Oftalmologia —Ipanema —
Clínica de Ollios Ipanema — 247-0892
(Rua Visconde de Pirajá 414/511).
Baby Sitter — Atividades Coorde-
nada Psicologia e Educação — 255-
6751 e 255-8141 (atendimento para
crianças de 3 messes a 10 anos de
idade, com profissionais especializa-
dos) — Rua Figueiredo Magalhães,
286/sala 915.
Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro,
238 — Tel.: 226-5844; Carlinhos das
Flores — Av. Geremário Dantas, 71

Jacarepaguá — Tel.: 392-0037;
Roberto das Flores — Av. Automó-
vel Clube, 1661 — Inhaúma — Tel.:
593-8749.
Borracheiro — Avenida Princesa
Isabel, 272 — Copacabana — Tel.:
541-7996; Rua Mem de Sá, 45, Lapa
(junto aos Arcos) com serviços de
mecânico, eletricista e reboque. Tele-
fone 224-2446.
Reboques — Auto-Socorro Botelho

Rua Sá Freire, 127 — São Cristo-
vão — Tel.: 580-9079; Auto-Socorro
Gafanhoto — Rua Aristides Lobo,
156 — Rio Comprido — Tel.: 273-
5495; Avenida das Américas, 1577 —
Barra da Tijuca — Tel.: 399-2192.
Chaveiros — Trancauto — Central
de Atendimento — Tel.: 391-0770,
391-1360, 288-2099 e 268-5827; Cha-
veiro Império — Rua Corrêa Dutra,
76 — Catete — Tel.: 245-5860, 265-
8444 e 285-7443.
Aeroporto Internacional — Setor
A (doméstico) — 398-4132, Setor B
(internacional) — 398-4133 — e Setor
C (internacional) - 398-4134 - Aero-
porto Internacional do Rio de Ja-
neiro.
Correios e Telégrafos — Aeropor-
to Internacional do Rio de Janeiro —
Ilha do Governador.
Supermercados — Casas da BanhaRua Siqueira Campos, 69 — Copa-
cabana.
Roupas — Maison Dothy — Galeria
Quartier — Rua Visconde de Pirajá,
414,sala 1006 — Ipanema—tel.: 267-
1499;
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Ônibus, metrô,

barca e bonde

têm reajuste jComo se não bastasse o aumento
de 17,68% nas tarifas de ônibus, a
partir de hoje, o carioca vai ter que
pagar mais caro também pelas passa-
gens do metrô, que foram reajustadas
em 10%, e pelos estacionamentos da
Coderte, cerca de 41%. Amanhã, a
partir da zero hora, aumentam o bori-
de de Santa Teresa (18%) e as barcas.
A tarifa Rio-Niterói passa de Cz$ 35
para Cz$ 45.

O tíquete unitário do metrô aii-
menta de Cz$ 50 para Cz$ 55, o duplo
de Cz$ 90 para CzS 100 e o múltiplo
de Cz$ 500 para Cz$ 550. Quem
pensou que iria fugir dos aumentos de
ônibus e metrô, por usar o carro como
transporte, se iludiu. As tarifas de
estacionamento nas áreas operadas
em alta rotatividade» foram reajusta-
das. Nas áreas periféricas, de baixa
rotatividade, os valores foram conge-
lados (Cz$ 150 por duas horas).

No Edifício Garagem Menezes
Cortes, no Castelo, duas horas de
permanência custam CzS 350 e a cada
meia hora acrescenta-se Cz$ 150. Os
usuários que estacionarem aos sába-
dos, domingos e feriados, das 17h às
7h da manhã seguinte, pagam Cz$
350. A vaga cativa, pagamento men-
sal, sairá por Cz$ 25 mil. A primeira
hora de estacionamento no Edifício
Garagem Novo Rio, na Rodoviária,
custa Cz$ 400, acrescidos de Cz$ 200 a
cada hora. A partir da quinta hora até
às 24h, paga-se Cz$ 1.500. Por mês, ò
estacionamento custa Cz$ 20 mil.
Quem acompanhar o motorista paga
Cz$ 40.

A vaga cativa no Terminal Rodo-
viário Mariano Procópio, na Praça
Mauá, sai por Cz$ 15 mil por mês.
Duas horas de estacionamento no
Terminal Rodoviário Roberto Silvei-
ra, em Niterói, custam Cz$ 300 e cada
meia hora adicional fica por Cz$ 100.
Nos terminais rodoviários de Nova
Iguaçu e Nilópolis, o usuário paga
Cz$ 200 por 24 horas.

Os que guardam o carro em terre-
nos operados pela Coderte, no Cen-
tro, em lugares de alta rotatividade,
pagam por duas horas Cz$ 400. As
vagas de baixa rotatividade custam
Cá 400 o dia inteiro. Nas áreas
integradas ao metrô, o estacionamen-
to sai por Cz$ 400 por 24 horas, sem o
bilhete. Em terrenos perto do Centro,
a vaga fica por Cz$ 350, nas primeiras
duas horas e a cada meia hora adicioí-
na-se Cz$ 150. Nas áreas fora do
Centro, mas de alta rotatividade, pa-
ga-se Cz$ 150 e mais Cz$ 150 por cada
fração. Nas de pouco movimento, a
vaga sai por Cz$ 250, durante todo o
dia. Até para usar os sanitários dos
terminais administrados pela Coder-
te, o carioca vai pagar mais , Cz$ 15.

Os reajustes no domingo, a partir
da zero hora, são dos bondes de Santa
Teresa que passam de Cz$ 10 para
Cz$ 12 e das barcas. Segundo a Com-
panhia de Navegação do Estado do
Rio de Janeiro (Conerj), o reajuste é
para compensar os aumentos do óleo
combustível, lubrificantes, materiais e
peças de reposição, além dos aumen-
tos de salários dos funcionários. Rio~
/Ribeira vai de Cz$ 50 para Cz$ 60,
Rio/Paquetá, para morador, passa de
Cz$ 60 para CzS 70. Os turistas, que
pagavam CzS 200, gastam mais CzS 50
para fazer a travessia. As tarifas Man-
garatiba/Abrãao/Angra dos Reis, nos
sábados, domingos e feriados que
custavam CzS 450 passam para CzS
550. Nos dias úteis, os usuários pagam
CzS 120.

Aüiceto — O Circo Voador progra-
mou para amanhã, a partir das 12h, uma
grande festa para homenagear Aniceto do
Império (foto). Participam Dona Zita,
Luís Melodia, Alcione, Beth Carvalho,
Jongo da Serrinha, liana Ayê, e as escolas
mirins Império do Futuro, Vila Mirim,
Alegria da Passarela e Mangueira do
Amanhã. A entrada é franca e a festa foi
organizada para não deixar que aconteça
com Aniceto, um dos fundadores do Im-
pério Serrano, o que aconteceu com mui-
tos grandes artistas brasileiros: o esqueci-
mento.

Cinema. — Em comemoração aos
90 anos do Cinema Brasileiro, o Museu de
Astronomia e Ciências Afins está exibin-
do a preço popular (Cz$ 100), filmes em

16mm. Hoje e amanhã é a vez de Gaijin —
Caminhos da Liberdade, de Tizuka Yama-
saki. Hoje, começa às 18h e amanhã são
duas sessões: às 16h30 e às 18h30. O
museu fica na Rua General Bruce, 586,
perto do Pavilhão de São Cristóvão, Zona
Norte do Rio.
Bossa Nova — Para quem curte
Bossa Nova, hoje o Le Rond Point (Ave-
nida Atlântica 1 020 Leme) apresenta o
show da cantora, compositora e violonista
Tita Lobo e do contrabaixista Edson Lo-
bo, acompanhados do trombone de Cons-
tâncio e da batera de Nando Lobo. O
couvert é de CzS 300,00 e o show vai das
22h à lh. O espetáculo faz parte da série
30 Anos de Bossa Nova que o Le Rond
Point vem apresentando.

Villa-Lobos — A pianista cario-
ca Maria Alice Coelho, concertista e pe-
dagoga que divulga a música brasileira na
Europa, mostra na Escola Nacional de
Música (Rua do Passeio 98, Centro) slides
e gravações de peças inéditas ou pouco
conhecidas de Heitor Villa-Lobos num
papo informal com o público. A entrada é
franca e a conversa sobre Villa-Lobos
começa às 18h. Maria Alice estudou com
Magdalena Tagliaferro, no Brasil, e Nadia
Boulanger, na França.
Bach — A Universidade Santa Úrsu-
Ia e Seminários de Música Pró-Arte apre-
sentam dia 9, terça-feira, às 21h, no Tea-
tro Municipal, Concerto para 3 e 4 cravos
de J. S. Bach, com os cravistas Jacques
Ogg, Rosana Lanzelotte, Marcelo Fager-
lande e Edmundo Hora.

Maratona

O encontro de 5.200 corredores

A um mês dos Jogos Olímpicos de
Seul, o carioca poderá sentir de perto as
verdadeiras emoções da principal prova
de uma olimpíada — a maratona: dia 20,
com 5.200 atletas percorrendo os 42 qui-
lômetros e 195 metros, realiza-se a nona
edição da Maratona do Rio, considerada
a mais importante competição de rua do
país e o terceiro evento da cidade, supe-
rado apenas pelo Carnaval e pelo Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Com 80% do percurso pelo litoral e
passando por diversos pontos turísticos,
como Praia Vermelha, Aterro do Fia-
mengo e praias de Copacabana e Ipane-
ma, a Maratona do Rio tem um dos mais
belos traçados de competições internacio-
nais, atraindo a atenção de turistas es-
trangeiros e de milhares de cariocas, que
saem às ruas para apoiar os atletas."É
uma verdadeira festa esportiva, em que o
espírito brincalhão do carioca é a tônica
da competição", afirma Miguel Jabour,
diretor de relações exteriores da corrida.

Animado, ele lembra que o apoio das
pessoas na rua é fundamental para o
desempenho do atleta e cita alguns núme-
ros da prova:"foram distribuídas 5.200
camisetas e trabalharemos com três mil
pessoas de apoio aos competidores. Se-
rão fornecidos 10 mil lanches, 18 mil
esponjas e 320 mil copos de água, além
de casacos térmicos para cada corredor
ao final da corrida", disse Jabour.

A largada oficial ocorreu quinta-
feira, à noite, no Restaurante Bella Ro-
ma, no Leme, onde foram apresentados
os 30 corredores de elite — com tempo
abaixo das 2h30 —, considerados os úni-
cos em condições de vencer a difícil
prova. Muito menos badalada, porém, é
a grande massa de atletas anônimos que
corre diariamente pelo calçadão da orla
marítima ou pelas ruas da cidade, tornan-
do a festa colorida, com seus milhares de
protagonistas.

Engenheiros, médicos, comerciantes,
universitários, garçons, donas-de-casa,
dos 8 aos 80 anos, há de tudo um pouco:
os que correm em grupo ou os que
preferem seguir sozinhos. Mas, acima de
tudo, todos mantêm o mesmo ideal do
ateniense Fidípedes: cruzar a linha de
chegada independente do tempo gasto.
Diz a lenda que, para anunciar a vitória
dos gregos sobre o exército de Dario, rei
da Pérsia, em 490 AC, o soldado Fidípe-
des partiu de Maratonas e correu 42
quilômetros até Atenas. Ao entrar na
cidade, não resistiu ao esforço e morreu.
Antes, porém, ele pronunciou: "Alegrai-
vos, nós vencemos".

Como fica o trânsito no Leme
Para evitar que o Leme fique isolado

durante a Maratona, o Detran adotará
medidas especiais: em reunião de repre-
sentantes da associação de moradores e
do 19° BPM, de engenheiros do departa-
mento e de organizadores da prova, ficou
acertada uma saída pela Avenida Prince-
sa Isabel para todos os veículos. Como a
Maratona passará pela Avenida Princesa
Isabel, pela Rua Lauro Muller e pelo
Aterro do Flamengo, nos dois sentidos, o
trânsito Centro-Copacabana será desvia-
do, ao sair do Aterro, para Praia de
Botafogo e Rua da Passagem e terá mão
dupla na Lauro Muller e na Princesa
Isabel, pela pista da direita. Para retornar
ao Centro basta seguir a Lauro Muller,
como se faz diariamente entre as 7h e as
lOh.

As quatro pistas da esquerda, inicial-
mente destinadas aos atletas, serão divi-
didas entre os competidores e os veículos
que seguirão para o Leme no contraflu-
xo. Para isso, ao chegar à Rua da Passa-
gem, os veículos que se destinem ao
Leme deverão entrar na Rua General
Severiano, passando pelo viaduto, e do-
brar à direita (contrafluxo) na Avenida
Venceslau Brás, seguindo depois — tam-
bém na contramão—pela Lauro Muller.
Quem sai de Copacabana, com destino
ao Leme, terá de seguir pela Princesa
Isabel e Lauro Muller, até antes do
viaduto, onde dobrará a esquerda na
contramão e depois retomará por cima
da General Severiano.

Como fazer amigo

e manter a forma

Aríete, 50, e Denise Ferreira do
Amaral, 25, mãe e filha, que há cinco
anos correm juntas e conquistaram diver-
sos troféus, vêem na Maratona o melhor
meio de manter a forma e fazer amigos.
Morando no Leblon, elas correm diaria-
mente cerca de 20 quilômetros pelo calça-
dão de Ipanema e Copacabana, cumpri-
mentando todas as pessoas que encon-
tram.

"A minha mãe é tarada por corrida.
Sempre que há competição ela participa e
ganhou 600 medalhas e 80 troféus. Na
semana passada ela participou da marato-
na de Blumenau, onde conquistou o
terceiro lugar", contou Denise, cujo me-
lhor tempo é de 3h37. As duas correm em
companhia do procurador Paulo Olinto,
57, e do arquiteto Renato Homem Es-
quioga, 35. Todos atletas amadores, que
têm como única meta baixar cada vez
mais o tempo.

Para o pro-
curador do Insti-
tuto Nacional de
Propriedade In-
dustrial (INPI),
Paulo Olinto, a
corrida foi a úni-
ca maneira de
acabar com o ci-
garro e manter a
forma atlética
dos velhos tem-
pos de peladeiro
da Lagoa, inter-
rompida por
operação nos meniscos."Comecei a cor-
rer apenas para manter a forma, mas
depois, conversando com amigos, decidi
participar das competições de rua. Hoje
corro diariamente 10 quilômetros e sou o
quinto do ranking da Corja (Associação
dos Corredores de Rua)", afirmou ele,
um pouco desiludido com o constante
número de competições cada vez mais
desorganizadas.

O arquiteto Renato Homem Esquio-
ga, que também começou a correr a fim
de parar de fumar, prefere correr sozi-
nho. Segundo ele, uma maratona é muito
desgastante e a pessoa vai até seu limite:"é exigência física muito grande, que no
final se torna pesadelo. Então a gritaria
da assistência e as luzes intensas me tiram
um pouco a concentração, principalmen-
te quando a gente vê uma pessoa retor-
nando e você sabe que ainda tem grande
trecho a percorrer". Seu melhor tempo é
3h24m e ele acredita que poderá melho-
rar ainda mais, pois treina diariamente
cerca de 16 quilômetros e 30 quilômetros
nos finais de semana.

Queixas do Povo

Santa Cruz
Os moradores não suportam mais ficar
a pé depois da zero hora. "A empresa
Pégaso monopoliza o bairro e serve
muito mal os usuários das linhas 399
(Largo de São Francisco-Santa Cruz) e
390 (Passeio-Sepetiba), uma das passa-
gens mais caras do Rio de Janeiro.
Muitas vezes, tenho que esperar mais
de 40 minutos por uma condução, sem
falar nas ocasiões em que tenho que
pegar dois ônibus de outras empresas se
quiser chegar em casa depois da meia-
noite. É um absurdo. Sou obrigado a
dormir na casa de amigos que moram
em Campo Grande, por não ter condu-
ção", reclama José Freitas, que mora
no bairro há mais de 20 anos. Ele pede
que a Secretaria Municipal de Trans-
porte Urbano tome uma providência o
mais rápido possível. José afirma que a
empresa coloca poucos ônibus para ser-
vir a população que é grande naquela
área.
¦ O presidente da Secretaria Municipal
de Transporte Urbano, Danilo Lobo,
informa que a linha 390 é uma das que
estão incluídas no transporte noturno e
deve funcionar de hora em hora depois
das 24h. Quanto a linha 399, ela não
circula depois da zero hora, mas a 398
(Largo de São Francisco-Campo Gran-
de) roda no horário noturno, embora os
moradores sejam obrigados a fazer uma
baldeação (pegar outra condução notur-
na que ligue Campo Grande a Santa
Cruz). Com relação aos longos interva-
los, o presidente explica que o tempo de
espera do usuário deveria ser de 20 a 30
minutos, devido à longa distância (cerca
de 70 quilômetros) entre Santa Cruz e o
Centro. Mesmo assim, o presidente

mandará a fiscalização verificar o que
está horrendo com a empresa Pégaso.

Bangu
"Nas próximas chuvas, mais de 100
casas irão desabar se não forem toma-
das medidas urgentes", denuncia David
Mariano de Souza, presidente da Asso-
ciação de Moradores da Vila Catiri, na
Zona Oeste da cidade. As casas ficam
na Rua Sarapuí, por onde passa o rio de
mesmo nome que, segundo David, "en-
trou cerca de 50 metros dentro da vila".
Ele explica que a terra está cedendo e o
esgoto das casas está caindo para den-
tro do rio. A situação é grave e o
presidente pede a dragagem urgente do
Rio Sarapuí e a remoção dos moradores
para lugar mais seguro.

Consta no cronograma de obras da
Seria a macro-drenagem do Rio Sarapuí
para solucionar o problema das inunda-
ções. No entanto, o problema pode ser
específico e um engenheiro irá fazer a
vistoria.

Gávea
Os moradores pedem socorro. Segundo
Ana Maria Gouvêa, que mora há cinco
anos na Gávea, Zona Sul, reivindica
policiamento na Praça Santos Dumont
(Praça do Jóquei). Segundo ela os mo-
radores não têm liberdade para passear
tranqüilos com seus filhos porque a
praça está tomada por marginais. Além
disso, marmanjões se apossam dos ba-
lanços, cometendo atos imorais em pie-
na praça pública, sem respeitar as crian-
ças e seus pais.

O Capitão Uitã, do 23° Batalhão da
Polícia Militar, chefe do policiamento da

área, informa que serão colocados mais
policiais na praça.

Ramos
Querem dividir o bairro. Segundo o
presidente da Associação de Moradores
e Amigos de Ramos, Isnaldo Cruz, a
Coordenação das Regiões Administra-
tivas quer pegar partes dos bairros de
Ramos, Bonsucesso, Olaria e Inhaúma
e criar o bairro do Alemão. O restante
continuaria com seus nomes originais.
O presidente reclama, dizendo que a
comunidade não foi consultada sobre a
divisão. Além disto, Isnaldo diz que a
proposta fere a tradição histórica do
lugar. Com o objetivo de discutir esta
resolução, ele convida os moradores de
Ramos e adjacências para uma reunião
que será realizada hoje, às 14h, no
Social Ramos Clube, na Rua Aureliano
Lessa, 79, Ramos (Zona Norte). O que
for decidido no encontro será levado ao
Conselho Governo Comunidade da 29a
Região administrativa no dia 17 de
agosto.
¦ O coordenador das Regiões Adminis-
trativas, Aloísio Belizário, explica que o
bairro não está sendo dividido. Ele diz
que como foram criadas regiões admi-
nistrativas em áreas faveladas, agora
está sendo necessária a delimitação des-
sas áreas abrangidas pelas novas RAs."O mapa do bairro não será mexido.
Queremos apenas facilitar a vida dos
moradores de Ramos. O pessoal do
Morro do Alemão não precisa mais
procurar a RA de Ramos, e sim, a 29°
Região Administrativa do próprio mor-
ro", explica Belizário. Ele informa ain-
da que esta iniciativa é da Prefeitura e o
fato está sendo discutido com a associa-
ção de moradores do bairro.

¦ "Queremos denunciar,
como moradores de Santa
Teresa, o descalabro em
que se encontra o trans-
porte no bairro, tanto os
bondes quanto os microô-
nibus. Algumas irregula-
ridades: a) horário incer-
to — muitas vezes há dois
ou três micros (206-213-
214) parados do lado de
fora do terminal Menezes
Cortes e os usuários à
espera deles durante 30
minutos ou mais; b) as
roletas dos ônibus difieul-
tam a entrada e saída dos
passageiros, e muitas ve-
zes não funcionam; c) há
idosos com passes que se

Megafone
espremem na parte da
frente ou fazem ginástica
para passar na roleta sem
rodá-la; d) às vezes, um
ou outro micro muda de
itinerário e sem explica-
ção. Quanto aos bondes,
essa é outra história anti-
ga e desgastante. As des-
culpas são as mesmas de
sempre: "faltam peças","faltou gente", etc...De-
ve haver uma síndrome
qualquer por parte das
autoridades contra o bair-
ro (...) A Secretaria Esta-
dual de Transportes e a
Secretaria Municipal de
Transportes Urbanos de-
veriam sentar juntas e re-

solver o problema que já
dura bem uns vinte e pou-
cos anos". (Maria I. Aí.
de Souza, Rio)
¦ Em 27/7 estava eu na
Praia do Flamengo, indo
para o trabalho, e fiz sinal
para o ônibus 409, Jardim
Botánico-Praça Saenz Pe-
na e o mesmo passou di-
reto. Outro ônibus da
mesma linha repetiu a fa-
çanha do primeiro. Pro-
meto que, daqui para a
frente, vou anotar o nú-
mero dos carros que pro-
cederem assim para de-
nunciar". (Ivone Batista,
Rio)

¦ JORNAL DO BRASIL, edição
de 4 de abril de 1900. Em Queixas
do Povo, uma reclamação: "Chefes
de família que costumam, à tarde,
levar seus filhos e filhas à praça
onde está a estátua do general

Osório, afim de fazerem exercícios
e jogos infantis, estão inhibidos
actualmente de fazê-lo porque alli
reúne-se uma malta de rapazes em
exercícios de capoeiragem, faltan-
do com o respeito às pessoas sérias
e às famílias. Recorrem, por nosso
intermédio, ao respectivo delegado
de polícia da circunscripçào, pedin-
do providências".
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da Bahia SA
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AVISO AOS ACIONISTAS
SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS

Comunicamos aos senhores acionistas que a partir de 09 de agosto de
1988 daremos inicio ao processo de substituição dos atuais certificados
de ações pelos novos certificados padronizados, de acordo com a
instrução CVM N° 56 de 1 de dezembro de 1986. Lembramos queatravés da instrução N° 79 de 31.05.88. a CVM prorrogou o prazo de
substituição dos atuais certificados até 31.08.88. ficando os mesmos
sem validade no mercado a partir daquela data.
1. Os procedimentos para a referida substituição serão os seguintes:

Ações nominativas — Os acionistas deverão comparecer portando
os atuais certificados.
Ações ao portador — Os acionistas deverão apresentar os atuais
certificados, contendo os cupons do N° 36. Os cupons de N°s 37 a 64
estão cancelados e os novos certificados serão emitidos com cupons
a partir do N° 65.

2 Locais do Atendimento:
SALVADOR: Departamento Financeiro — Divisão do Ações

Av. Estados Unidos. 26 — 6o andar e agências metro-
politanas.INTERIOR DO ESTADO: Agências da Rodo BANEB

ARACAJU Av Rio Branco. 214 — Centro
RIO DE JANEIRO. Rua do Rosário. 106-A
SÀO PAULO Rua Dom Josô do Barros. 31 — Centro
VITÔRIA-ES Praça Costa Pereira, 30/36 — Centro

A DIRETORIA
JOSÉ NOBERTO ALVES

DIRETOR

Condições
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Encoberto
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Nublado
Pte. nublado
Pte. nublado
Pte. nublado
Pte. nublado
Nublado
Claro
Nublado
Claro
Qaro
Claro

Condições
Amsterdã
AssunçãoAtenas
Berlim
BogotáBonn
Bruxelas
Buenos Aires
Caracas
Genebra
Havana
Iji Paz
Lima
Lisboa
Ix)ndres
Madri
México
Miami
Montevidéu
Moscou
Nova Iorque
Paris
QuitoRoma
Santiago
TóquioViena
Washington

Claro
Nublado
Claro
Nublado
Nublado
NubladoNublado
Claro
Nublado
Nublado
Chuvoso
Claro
Nublado
Claro
Claro
Claro
Nublado
Chuvoso
Claro
Claro
Chuvoso
Nublado
Claro
Claro
Claro
Claro
Claro
Claro

Claro, ocasionalmentenublado, com nevoci-ros isolados ao ama-nhecer. Possíveis chu-vas no Norte do Esta-do. Visibilidade de mo-derada a boa. Ventosde Norte a Sudeste,fracos a moderados,com possíveis rajadasocasionais. Tempera-tura estável. Máxima emínima de ontem: 28°em Santa Cruz e 14.7°em Jacarepaguá.
A Lua

MinguanteAté 11/08

Crescente20/08
?Cheia27/08

JORNAL DO BRASIL sábado, 6/8/88 o Cidade o 5

Quadrinhos

¦ O bloqueio que permanece atuando no Sul do Brasil continua impedindo o
deslocamento de frentes frias para essa região que apresenta tempo pte

:; nublado. A nova frente fria que; está no litoral da Argentina deverá deslocar-se
para o oceano. No Sudeste haverá predominância de tempo claro com

.J nevoeiros ao amanhecer durante este fim de semana. Nas demais regiões
apenas no litoral do Nordeste poderá ter chuvas isoladas.

Nos Estados No mundo RIO/NITERÓI

Leone —O Tribunal de Contas do
estado multou em 500 Uferjs (Cz$ I
milhão e 866 mil) o ex-prefeito de Nova
Iguaçu, Paulo Leone, cassado por cor-
rupção. A partir de hoje, Leone tem 30
dias para saldar o prejuízo. Senão, vai ser
executado judicialmente. O ex-prefeito
ainda terá de explicar porque recebeu
Cz$ 6 milhões e 550 mil a mais de salários
no exercício de 1984. Sobrou até para o
ex-vice, Silva Ramos, que também em-
bolsou mais do que devia em 84 — Cz$ 2
milhões e 473 mil. A dupla vai ter de
devolver tudo com correção monetária.
Maninho —O banqueiro de bicho
Valdemir Pais Garcia, o Maninlio, e
Josef Carlos Santos Reis foram denuncia-
dos pelo promotor José Augusto de
Araújo Neto como responsáveis pelo
atentado contra o ator Tarcísio Pereira de
Magalhães Filho, o Tarcisinho, e seus
amigos Carlos Gustavo Santos Pinto Mo-
reira, o Grelha, e José Augusto Hoft
Rocha, na madrugada de 27 de outubro
de 1986, próximo ao Rio Sul. Maninlio
havia sido excluído da denúncia apresen-
tada anteriormente pelo promotor Te-

místocles Faria Lima, do 2° Tribunal do
Júri, por falta de provas. O juiz índio
Brasileiro Rocha, entretanto, não acatou
a denúncia de Faria Lima, por entender
que há no processo provas suficientes da
participação do banqueiro no atentado.

Assaltos —Quatro assaltos a
bancos foram registrados no Grande Rio.
Pela manhã, quatro homens levaram Cz$
427.131,00 da agência do Bamerindus na
Av. Rio Branco, 156, e fugiram a pé em
direção ao Largo da Carioca. Na Praça
Saenz Pena, na Tijuca (Zona Norte), a
agência do Banco Real foi assaltada portrês homens, que na fuga foram feridos a
tiros pelos PMs Silveira e Washington
Luís e largaram no chão o malote com o
dinheiro roubado. No Centro de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, três ho-
mens roubaram Cz$ 468.338,41 do Banco
Meridional. A polícia prendeu um deles
mas os outros fugiram com o dinheiro em
um Passat. E em Mesquita, na Zona
Norte, a agência do Banco Real foi
assaltada por quatro homens, que fugi-
ram em um Monza preto.

As versões do acidente de Piraí
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O vazamento de 150 litros de asca-
rei, 50% desse total despejados no Rio
Paraíba, responsável por 90% do abas-
tecimento de água do Estado dò Rio,
foi provocado por um incêndio, às 17h
de quinta-feira, numa das áreas de
produção da Thyssen Fundições S.A.
(Estrada Governador Raimundo Padi-
lha, em Santa Cecília, Barra do Piraí).
A Agência Regional do Médio Paraíba,
órgão da Feema, comunicou imediata-
mente o ocorrido ao Serviço de Polui-
ção Acidental da Feema (Fundação de
Engenharia Estadual do Meio Ambien-
te), no Rio.

Segundo o presidente da Feema,
Carlos Alberto Muniz, a Thyssen Fun-
dições S.A., poderá ser multada em até
1 mil Uferjs (Cz$ 3 milhões 733 mil)
pela Ceca (Comissão Estadual de Con-
trole Ambiental), por causa do vaza-
mento do ascarel. A Thyssen faz a
fundição de peças em ferro e aço para
diversas indústrias e conta com 1.200
funcionários. Desde outubro de 86, ela
tem licença da Feema para a total
operação. O ascarel é utilizado nessa
fundição como óleo lubrificante de ca-
pacitores e transformadores. A versão
da Feema é a de que 150 litros foram
derramados, através de canaletas num
tanque, que serve de depósito de mate-
rial poluente.

"O ascarel não podia ter saído do
tanque", diz o presidente da Feema,
Carlos Alberto Muniz. Mas, segundo
ele, o que aconteceu foi que bombea-
ram todos os dejetos desse tanque para
um córrego afluente do Rio Paraíba."Não sabemos àinda como isso foi
feito, mas tudo será apurado", garantiu
Carlos Alberto Muniz. Os transtornos
desse vazamento são grandes. De acor-
do com Muniz, às 19h de quinta-feira,
duas horas depois do início do incêndio,
foi interrompida a captação de água na
Barragem de Santa Cecília e os municí-
pios de Barra do Piraí e Vassouras
começaram a sentir falta do forneci-
mento de água.

Mais nove municípios ficarão sem
água por. um período médio de 12
horas, até que a onda poluente passe
pelo local de captação de água e siga o
curso normal do rio Paraíba, desembo-
cando na praia de Atafona, em Cam-
pos, provavelmente até o dia 10 de
agosto. "Ali essa onda irá de dissipar",
acredita Muniz. Segundo ele, o abaste-
cimento de água de todo o Grande Rio
também será paralisado por algumas
horas. Para isso técnicos da Feema
estão coletando amostras de água do
Rio Guandu e irão informar à Cedae a
aproximação da onda poluidora. "A
Cedae então interromperá a captação
do Rio Guandu. A partir daí o forneci-
mento para o Grande Rio estará afeta-
do", comentou o vice-presidente da
Cedae, Nelson Portugal.

Fábrica diz que
não foi descuido

Erick Ramminger, um dos direto-
res da Thyssen, garantiu que o ascarel
não foi despejado diretamente no
afluente do Rio Paraíba do Sul por
descuido dos técnicos da fábrica. Se-
gundo ele, foi um acidente. Tudo come-
çou no incêndio de quinta-feira, provo-
cado por curto-circuito num dos sete
fornos da fundição. O incêndio destruiu
toda a fiação elétrica na célula dos
condensadores, que são cheios de as-
carel.

"Os condensadores explodiram
com o fogo e o ascarel se misturou à
água utilizada pelos bombeiros no com-
bate ao incêndio. A água com o líquido
tóxico foi absorvida pela rede de
afluentes internos, rede de esgotos quedesemboca num córrego que alimenta o
Paraíba. Não houve descuido", disse
Ramminger.
Mas, se havia esse risco, por que não foi
usado um método especial no combate
ao incêndio? O diretor da Thyssen
respondeu que havia muito fogo e que a
brigada de bombeiros da fábrica teve
que agir rápido: "Não sabíamos que os
condensadores haviam sido atingido-
s."Ele não soube precisar a quantidade
de ascarel derramada no afluente do
Paraíba do Sul, mas informou que o
total contido nos condensadores era de
150 litros e que o óleo se transforma em
gás quando exposto a temperaturas aci-
ma de 60 graus.

Logo que foi constatado o derrame
de ascarel na rede de esgotos, a Feema
e a Prefeitura de Barra do Piraí foram
avisadas, segundo Ramminger. Os pre-
juízos com o incêndio foram calculados
em Cz$ 150 milhões. É o primeiro
acidente desse tipo na Thyssen, que
ontem operava normalmente com os
outros seis fornos.

ASCOBEAS

JIMDAVIS

VERÍSSIMO

Oleo dura 30

anos e não é

biodegradável

leo altamente tóxico, o as-
V/ carel pode provocar câncer,
causar alterações no fígado e nos
rins, graves lesões dermatológi-
cas, problemas psíquicos, altera-
çóes morfológicas dos dentes e
perda de libido, além de ter efei-
tos teratogênicos (geração de
anomalias no feto). O produto
tem vida útil de 30 anos, não é
biodegradável e o Brasil não do-

mina a tecnologia existente paradestruí-lo pelo fogo. A empresa
americana Westinghouse está de-
senvolvendo tecnologia para de- •
sintegrar o óleo e transformá-lo
em água salgada (HoC), nitrogô-
nio e oxigênio.

Comercializado com os no-
mes de Clorophen, Pyralene, Py-
ranol, Aroclor e Apirólio, o asca-
rei é um isolante sintético fabrica-
do por grandes indústrias quími-cas e utilizado em capacitores e
transformadores elétricos. Sua ar-
mazenagem deve ser feita longe
de depósitos de alimentos, água
potável, remédios e óleo isolante,
em local bem ventilado, protegi-

PARKER EHART

Segundo o Sistema Nacional
de Informações Tóxico-Farmaco-
lógicas do Ministério da Saúde, a
dose letal varia conforme o tipo
de ascarel: do triclorodifenil é de
8,6 miligramas por quilo de pesoda pessoa que o ingere; do pento-clorodifenil é de 11,9 miligramas
por quilo de peso. O produto é
altamente persistente no meio
ambiente e sua decomposição em
altas temperaturas produz gasescom pequenas quantidades de
dióxido e monóxido de carbono.

O Paraíba, destino infeliz traçado no nome
O nome dado pelos índios (rio

ruim, tradução de paraíba em tupi-
guarani) parece perseguí-lo como uma
má sina, desde que os primeiros bran-
cos começaram a transformar as matas
ao longo de seu vale em cinzas, as
encostas próximas de seu curso em
minas de extração do ouro negro (o
café) e, mais recentemente, as férteis
terras banhadas por suas águas em
valiosas pastagens. Para completar, as
velhas fazendas foram cedendo espaço
às cidades, os terreiros dando lugar às
indústrias. Hoje, o Paraíba do Sul con-
solida, a cada instante, a fama de rio
intensamente poluído, embora em seus
1.000 quilômetros de extensão continue
a matar a sede dos responsáveis pela
sua lenta agonia, a lavar, com água
tratada fora de seu leito, as manchas de
quem o suja, enfim, a cumprir a missão
de socorrer os mesmos homens que o
agridem.

Do que se tem notícia, foram os
bandeirantes Braz Cubas e Luís Mar-
tins os primeiros brancos a navegaram
nas águas do Paraíba, em 1550, quandotentavam atingir outro rio, o São Fran-
cisco. Possivelmente data daquela
aventura o início de um processo de
degradação do seu curso, há décadas
maculado por esgotos e poluentes quí-micos lançados pelos 23 muncípios pau-listas que corta, os 16 fluminenses poronde passa e a pequena Além Paraíba,
a única cidade mineira banhada por ele
e, sem dúvida, uma comunidade a mais
na ingrata lista das que poluem suas
águas. Em alguns trechos do rio, a
concentração de coliformes (vermes)
chega a ser dez vezes superior ao nível
máximo tolerado, problema bem me-
nos grave do que o causado pelas tone-
ladas de resíduos químicos despejados
em seu leito por indústrias do porte de
uma Companhia Siderúrgica Nacional
ou por postos de gasolina ou anônimas
borracharias.

Vozes contra as agressões ao rio e à
região por ele cortada não faltaram: em
1909, Euclides da Cunha protestava,
em artigo de jornal, contra "os fazedo-
res de deserto" no Vale do Paraíba.
Monteiro Lobato também se impressio-
nou com as queimadas que viu em
trechos do curso do rio que, apesar das
sombrias previsões de morte iminente,
feitas repetidamente nos últimos 20
anos, continua a dar freqüentes mostras
de sua incrível vocação para a vida.
Tanto que os homens insistem em acre-
ditar na recuperação de suas águas, a
elaborar programas como o anunciado
recentemente pelo governo do Estado
do Rio, que assegura uma redução de
80% da carga poluidora lançada em seu
leito, a partir de investimentos da or-
dem de Cz$ 75 milhões. O que não
impede, no entanto, que o resistente
Paraíba continue a receber pesadas car-
gas de produtos venenosos como o
ascaril.

Problemas vêm se multiplicando desde 87
O ascarel tem um passado negro

no Estado do Rio, tal a quantidade
de acidentes e temores que causou
nos últimos dois anos. Em 87, Furnas
foi responsável pelo primeiro desas-
tre, o vazamento de um transforma-
dor, que contaminou 140 funcioná-
rios de sua subestação no Grajaú,
Zona Norte da capital. Cinco dessas
pessoas permaneceram em tratamen-
to por muito tempo. A substância
ainda é usada em larga escala pelas
estatais Furnas, Light e Cerj, apesar
de proibida no país por portaria mi-
nisterial de 81. Depois do primeiro
susto, todas já se envolveram em
grandes polêmicas com moradores de
cidades onde estocam o produto e
tiveram multas propostas pela Feema
à Ceca (Comissão de Estudos de
Controle Ambiental).

Em outubro de 87, logo depois
do acidente em Furnas, moradores
de Guaxindiba, distrito de Sào Gon-
çalo, na Baixada Fluminense, desço-
briram que o mesmo produto estava
causando dor de garganta e irritações
de pele principalmente em crianças.
Em flagrante desrespeito a todas as
normas de segurança, a Cerj (Com-
panhia de Eletricidade do Estado do
Rio) mantinha estocados quase 39
toneladas de ascarel em caixas de
amianto abandonadas no meio do
mato, protegidas apenas por uma
frágil cerca de arame farpado.

Moradores de Carmo, município

do Centro-Norte fluminense a 180
quilômetros do Rio, protestaram em
julho quando se noticiou que a Light
pretende construir na Ilha dos Pom-
bos, a 500 metros do Rio Paraíba, um
depósito para 50 toneladas do óleo
tóxico. A Feema garantiu que o de-
pósito não colocará em risco a saúde
da população, pois esquema de segu-
rança projetado pela Light eliminaria
a possibilidade de vazamentos. Mas a
população não quis saber: mandou
abaixo-assinado ao governador Mo-
reira Franco, com mais de 5 mil
nomes, pedindo que proíba a instala-
ção do depósito.

Dos 4 mil transformadores insta-
lados em estações subterrâneas da
Light só na cidade do Rio de Janeiro,
10% ainda são isolados e resfriados
com ascarel. A empresa tem 34 mil
litros do produto em seu complexo de
oficinas, em Triagem, mas garante
que não há motivo para pânico por-
que o ascarel é utilizado em todo o
Brasil há mais de 30 anos e não
representa perigo se manuseado com
os cuidados necessários.

O óleo tóxico não está apenas em
galpões das empresas de energia. A
Petrobrás, por exemplo, tem em seu
edi£ício-sede, no Centro do Rio, 18
mil litros de ascarel nos vários trans-
formadores. Na Refinaria de Duque
de Caxias há outro depósito com 5
mil litros não mais utilizados. A Pe-
trobrás tem estocados em todo o país
150 mil litros do óleo.

Durante pelo menos dois anos, a
subestação de energia da linha 2 do
metrô, em Colégio, Zona Norte do
Rio, ficou aberta e sem qualquer
proteção, com grande quantidade de
óleo ascarel espalhada no chão do
prédio principal, desde o desapareci-
mento de um transformador. Preocu-
pados com os riscos de contamina-
ção, a partir do acidente de Furnas,
moradores de ruas vizinhas e do
Morro do Juramento pediram exa-
mes de saúde ao governo.

O ascarel da Cerj foi armazenado
no depósito que a empresa construiu
em Guaxindiba depois de muitos pro-
testos dos moradores e da multa da
Ceca. Furnas termina nos próximos
dias um depósito de 2,4 mil metros
quadrados em Adrianópolis, bairro
de Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, com capacidade para 115 to-
neladas do produto, mesmo depois
da polêmica com os moradores. Os
1.200 litros do material que contami-
nou os funcionários do Grajaú estão
guardados até agora em depósito
provisório no mesmo local.

Ainda não se concretizou a pro-
messa do curador de Defesa do Meio
Ambiente, João Batista Petersen
Mendes, de interditar todos os trans-
formadores do Rio que usam ascarel,
com base no inquérito sobre o aci-
dente no Grajaú. Não se sabe sequer
que fim levou o próprio inquérito.

do da chuva e com piso falso sob
o de cimento, com sistema de
drenagem e remoção de possíveisvazamentos.

O agredido rio Paraíba do Sul: mais de mil quilômetros de uma lenta agonia
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A extrema abnegação 
¦

"Num país como o Brasil, que susten-
ta 20% da sua demanda de energia r
primária consumindo carvão, não é
difícil imaginar, por exemplo, que *
muito dono de olaria, padaria, ou
siderúrgica sonhe em assumir a condi-
ção de padrinho de uma dessas áreas
e, na prática, queira agir como pa-
drasto", disse um ecólogo.

No esforço de estabelecer uma
política florestal calcada no equilíbrio
entre o incentivo ao reflorestamento
com finalidade comercial e a proteção
da natureza (até hoje a balança pen-
deu mais para o lado do primeiro) o
IBDF aspira não só difundir a idéia da
adoção dos parques, como começa a
defender a imunidade tributária para
áreas de conservação de propriedades
particulares.

Na verdade, muitos proprietários
que mantêm florestas e outras vegeta-
ções nativas em suas terras temem
hoje uma desapropriação. Ou no mi-
nimo sabem que esse patrimônio não
significa lucro — ao contrário, a não
ser pela satisfação de admirar a natu-
reza, os aborrecimentos são vários."Por lei, não podemos tocar na flores-
ta, derrubar árvores e conseqüente-
mente ampliar a área produtiva. Por
outro lado, não existe qualquer incen-
tivo oficial para a preservação das ;
matas", lembra um fazendeiro. ;.

Entre os parques nacionais e re- '
servas biológicas da União, boa parte t'
não consolidou suas áreas e tem pro- "•
priedades particulares encravadas em j
longos trechos. Outros foram criados j
mas não possuem qualquer estrutura
e são vigiados por um ou dois agentes,
o que é insuficiente para impedir as
incursões de caçadores e lenhadores.
Poucos estão livres de inconvenientes
como invasões e falta de delimitação.

Muitos parques têm áreas enor-
mes, como o da Amazônia (994 mil l
hectares) e Pico da Neblina (2,2 mi-
lhões de hectares), assim como há os
pequenos se comparados àqueles, co-
mo o da Tijuca (3.200), Sete Cidades
(6.221) e Ubajara (apenas 563 hecta- s
res). E os mais afetuosos, num gesto
carregado de amor mas desprovido dé
cuidado, poderão, quem sabe, adotar
um afilhado gigante, um elefante ver-
de, como o distante e imenso Parque
Nacional de Jaú, com 2.272.000 hec-
tares e inscrustado no Estado do
Amazonas.

O IBDF entra na

onda da adoção

e oferece parques

João Baptista de Freitas

epois da onda de adoções de
MJ animais de zoológicos e de pra-
ças, as pessoas muito ricas e empresas
interessadas em proteger bichos e
plantas poderão extravasar mais ainda
seu carinho pela natureza através de
um gesto de extrema abnegação: se
responsabilizar, em parte, pela con-
servação de um dos 28 parques nacio-
nais do Brasil, tarefa que o IBDF não
vem conseguindo desempenhar so-
zinho.

Aos que se entusiasmarem com a
idéia, um lembrete não muito anima-
dor, mas que talvez comova os bilio-
nários excêntricos: o IBDF calcula
que, para consolidar os parques na-
cionais e reservas equivalentes hoje
existentes no Brasil, e elevá-losa uma
padrão internacional aceitável, seriam
necessários US$ 2 bilhões, além de
muita dedicação, paternal ou ma-
ternal.

A idéia de adoção dos parques
nacionais' vem sendo examinada pelo
IBDF, que já fez inclusive contatos
com algumas grandes empresas e sa-
be, de antemão, que algumas dessas
unidades de conservação, pela sua
localização, fascínio sobre o público e
até mesmo nome internacional, não
encontrariam dificuldades em atrair
padrinhos. Neste caso podem ser in-
cluídos os parques nacionais da Tiju-
ca, Iguaçu, Pantanal e Serra dos Ór-
gãos.

Por via das dúvidas, é bom que se
faça a ressalva de que padrinhos e
madrinhas, por mais bem intenciona-
dos e carinhosos que sejam, jamais
poderão pensar em retocar os bens
naturais dos parques. "Caso contrá-
rio, uma indústria de celulose poderia
até se sentir no direito de extrair
madeiras que fossem consideradas no-
civas à estética do lugar", comentou
com ironia um técnico .

O IBDF tem hoje sob sua respon-
sabilidade 28 parques e 15 reservas
biológicas, num total de aproximada-
mente 11 milhões de hectares, o equi-
valente a 1% do território nacional.

Célia Abend

J5R Prefeitura do Rio, represen-
tantes de associações de
bairros e empresários assina-""¦ ram ontem um convênio, no

Palácio da Cidade, cujo objetivo é man-
ter sempre limpas e bem tratadas as
praças cariocas e outros locais públicos.
A iniciativa, que faz parte do projeto
Adote uma Praça — idealizado pelo ve-
reádor Moacyr Bastos (PMDB-RJ) e
transformado em lei em abril pelo prefei-
to Saturnino Braga—já ganhou a adesão
de 26 entidades.

O diretor do Departamento de Par-
ques e Jardins, Tite Borges, disse que o
Adote uma praça é a melhor arma do
poder público contra grafiteiros e depre-
dadores em geral. "A Prefeitura não
pode ficar gastando seus parcos recursos
para apagar o trabalho dos grafiteiros",
disse. Pelo convênio, empresários se
comprometem a fazer obras de restaura-
ção e conservação das praças. "Já passou
o tempo em que havia de um lado as
autoridades que governavam e de outro a
sociedade, que só votava", disse o prefei-
to, que vai autorizar os adotantes a
fixarem, nas locais públicos, placas com
os nomes de suas empresas ou associa-
ções.

O projeto de adoção de praças por
empresas particulares já tem anteceden-
tes na cidade. A construtora João Fortes
Engenharia, por exemplo, antes mesmo
do início da campanha, já tinha assumido
a construção de duas praças. A praça
Chaim Weissman, em Botafogo (Zona
Sul), foi construída pela João Fortes num
terreno vazio da Prefeitura e o mesmo
ocorreu cora a praça do Largo da Pechin-
cha, em Jacarepaguá (Zona Oeste), en-
tregue à comunidade depois de totalmen-
te urbanizada pela empresa.

A experiência bem sucedida de refor-
mar e manter o canteiro da rua onde está
instalada a sede da locadora de automó-
veis Localiza/National, em Belo Horizon-
te, trouxe o benefício para o Rio de
Janeiro. Ao contrário das outras empre-
sas e lojas que vão adotar praças ou
canteiros contribuindo com um valor
mensal fixo, em OTNs, para que a Prefei-
tura faça a manutenção, a Localiza vai
assumir inteiramente a construção de um
canteiro de plantas e sua conservação
mensal em toda a Avenida Princesa Isa-
bel, em Copacabana."Nós queremos manter, na Avenida
Princesa Isabel, um ambiente bonito e
agradável para os turistas que se utilizam
dos nossos serviços e, ao mesmo tempo,
contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da comunidade de Copacabana",
explicou o gerente local da Localiza,

Miguel Costa, que acha que as empresas
instaladas no Rio devem contribuir "com
algo mais que impostos". O projeto de
construção do canteiro da Avenida Prin-
cesa Isabel, que irá da Avenida Atlântica
ao túnel que liga Copacabana a Botafo-
go, está em fase de orçamento.

Praças Sujas — As principais
praças da cidade não fazem parte da
primeira lista de adoções por empresas
particulares, apesar de grande parte estar
localizada em grandes centros comerciais
dos bairros do Rio. Algumas, quando
adotadas, não exigirão muitos investi-
mentos, necessitando apenas de manu-
tenção periódica. É o caso da praça
Santos Dumont, na Gávea (Zona Sul),
que ocupa uma grande área verde, com
muitos bancos e plantas e um belo lago.
Quem adotar a praça Santos Dumont, a
mais cara entre as já avaliadas pela Pre-
feitura (850 OTNs), vai contribuir para a
conservação de uma das praças mais
bonitas da cidade.

Outra área de lazer que está bem"
conservada é o Largo da Penha (Zona
Norte). Segundo o presidente do Centro
Comunitário Freguesia do Irajá, Wilson
Abdala, o largo, também conhecido co-
mo "praça dos aposentados" por causa
do grande número de velhinhos que pas-
sam o dia jogando sueca, é bem cuidado
pelo Departamento de Parques e Jardins
e a cabine da PM instalada no local
garante a segurança da comunidade. O
Largo da Penha poderá ser adotado por
300 OTNs mensais.

Existem outras praças que, ao con-
trário dos dois exemplos acima, precisam
urgentemente de atenção. Em Ipanema,
a praça Nossa Senhora da Paz está com-
pletamente suja. A imensa área da praçaque poderá ser adotada por 275 OTNs

está ocupada por mendigos, que to-
mam banho e lavam suas roupas no lago,
estendendo-as no gramado para secar. O
mau cheiro e restos de comida são uma
constante entre os jardins e as árvores da
praça, muito freqüentada por crianças,
devido ao grande número de brinquedos.

Outro local que precisa de ajuda é a
Praça Saenz Pena, na Tijuca (Zona Nor-
te). Cercada de shopping centers, a praça
abriga, às sextas-feiras e aos sábados uma
feira de artesanato qüe ocupa quase todo
o seu espaço. O grande movimento pro-
vocado pelas atividades comerciais da
área, pela aglomeração de pontos de
ônibus para os principais bairros e pela
estação terminal do metrô na Zona Norte
fazem com que a praça Saens Pena exija
manutenção diária. Os jardins estão bem
conservados mas o lago, onde mendigos e
crianças tomam banho, está totalmente
poluído, provocando mau cheiro. A pra-
ça Saenz Pena poderá ser adotada por
400 OTNs

Em busca de

padrinhos

Prefeitura corre atrás de empresas

para 
'adotarem' os locais públicos-* Fotos de Adriana Lorete

CENTRO: ...
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RIO SUÜ T e 4o Piso
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A Praça Santos Dumont, no Jóquei, é a mais cara: 850 OTNs
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A Justiga no banco dos reus

£¦ 

"Acima de qualquer suspeita", de Scott Turow, chega as livra-

rias com 100 mil exemplares de tiragem

pante do mals alto cargo da do sistema judici&rio do Estado advogado de defesa de raizes
Justiga americana, mas Meese do Illinois. E o modelo do advo- chicanas (pejorativo de hispa-
anunciou sua rentincia. Diga-se gado padrao bem-sucedido dos nico). Notem que. os persona-
de passagem, a tacanhice tupi- EUA, com vencimentos anuais gens de Turow representam
niquim em materia de com- acima dos US$ 100 mil, casa de uma America multirracial den-
preensao do funcionamento da dois andares, tres carros na ga- tro da Justiga. Nao e o Eldora-
m&quina judici&ria j& comega ragem, lancha, golfe, todos os do aristocr&tico de George
pelo titulo da tradugao: presu- cartoes de cr6dito e aviao, em Bush. Est& mais para Michael
med inocent signiflca inocente alguns casos. E um sujeito dis- Dukakis e seu passado grego.
at6 prova em contr&rio e nao tinto, de gravata de seda, que A rjereunta de Turow
acima de qualquer suspeita, ex- nao sesaJtoidou no> bourbon^por- QUem matou Carolyn Polhe-
pressao que se™e P&ramus? Carolyn, que esteve naaquela casta de privilegiados um^grande caso.^Turow € um cama de Sabich, Horgan e ate
que est£ acima da lei. enfant terrible da advocacia. do negro Lyttle. Mas isto 6

Ronald Reagan tamb6m an- Presumed inocent 6 uma secunddrio dentro do livro. O
dou metendo os p6s pelas maos histOria sobre corrupgao e poli- autor quer mostrar que politica
no caso da indicagao do juiz ticagem na estrutura judici&ria e corrupgao sao fantasmas que
Robert Bork para a Suprema de uma grande cidade do Meio- rondam o Poder Judici&rio. Sa-
Corte Federal. Bork 6 um rea- Oeste americano. O persona- bich, de investigador do assas-
cion6rio de quatro costados gem principal chama-se Rusty sinato de Carolyn durante a

Num pais onde o budget (or- ¦ illf'tllillli Scott TUTOW. UTfl seria pega fundamental para Sabich, ou Rozat K. Sabich, gestao de Horgan, passa a
gamento anual) vende como a pnfant tprrihlp rln guerra de Reagan contra as filho de um imigrante iugoslavo acusado, quando o stronzo Ni-
Biblia e praticamente nao exis- ¦r^TJljTjTTjl drogas, travada atrav6s de ex- que comegou a vida na America Co Delia Guardia derrota Hor-
te analfabetismo, livros sao fflsi I K1 J 3 I B ' MB uuVOCCLClu pedientes pouco lisonjeiros, co- como padeiro, An mais uma gan nas urn as e transforma-se
bom negOcio. O romance de Tu- ^A A espedOliZadO em mo pressionar uma corte fede- paisagem de um pais que apa- no novo promoter, que quer co-
row chegou num ano bom para CCLSOS de COTTUPQtiO ral P31"3 Que professores fossem rentemente mede o camarada megar uma carreira meteOrica
o tema porque o Departamento H5I35|j MM A11 ifftVilffli submetidos a testes de consu- pela competencia e nao pelo com performances bomb&s-
de Justiga sofreu uma investi- mo de narcOticos. O tribunal de bergo. ticas.
gagao implac&vel, cujo alvo foi Nova Iorque nao deu a menor Sabich 6 o seeundo homem a .. ,
) melhor amigo do presidente JNraHSu bola para as pressoes da Casa depois de Raymond Horean h ,A.,partlr daI' desfila diante
Reagan Edwin Meefe III, HMTiJMi Brancaefavoreceuosprofesso- prSmotodocSSiSS SteSrd^lSldoSf
acusado de tr&fico de influen- res em seu parecer. Mais uma riode Kindle nucvat enfrentnr estrategias aa esgrtma do gran-
da, quebra da 6tica, obstrugao prova de que a Justiga nos EUA peia terceira 

'vez 
a disputa nasda Justiga e corrupgao. Nada IKlMWMMBlhil 6 independente e um preceden- urnas nara mais nm rrmnrintn provas ioqaaas, piaainnas ae

torn provado contra o ocu- iWWWW  te como o caso dos professores de quatro anos. Para rechear festo'do?trtbSSil^e'totfiTore* 
Stette^Ses^oS: este mundo onde a politica me-
j i<« iODDies e joga te a mao sem disfarces na ven- cnHnnnHctn* armarinc ^ nrpcdas politicas. da dos olhos Tuition Krntt sacionaiistas, armados as pres-

 ScottTurowpertenceauma ^wcrS^naVaSSeHpos
dava ^es^e,clv^ anti-Selegoes do de est& o copo com as impres-

^ seus tapinhas na grama (grass, Reader's Digest. Carolyn Po- s6es digitals de Sabich? Su-
Jr W \%3 M grama, * maconha) e viajava lhemus 6 uma promotora que ^9 M|g como pode ter sumi.

ffl M 1 a qt?1 A&mLwfo^i" ®°r?e50U 
col?° aSente de con- do? A caricatura exagerada das

1 dicional 
e subiu na vida entre- olheiras dos promotores, con-

m M ni sexualmente seus supe- versas entre acusador e acusa-
g U MI fUf" ?,or^s! q^and0 nao extorcluia do no banheiro do tribunal, te-K m M • roughs, um dos papas da gera- dinheiro de gays que eram apa- ticas legais para ridicularizar

A M m Corpo Voz gao beat que se encheu de es- nhados em atitudes devassas testemunhas, tudo se choca
\ Jf\ fjm Teoria 227-6882 Prttica crever e hoje se dedica & pin- nos parques pubUcos da cida- num mundo entre quatro pare-

V de- A tlist?ria ^£a ei? to"10 d0 ces, corrupto, que tem o poder
Hijaijr77«]7|7«jB rio:r. vise, caraveias, 119-Botafogo O autor de Presumed ino- assassinate de Carolyn, prece- de mandar pessoas para os cor-

NITEROI: r. Lopes Trovao, 119 - icaraf cent 6 um americano com pinta dido de estupro aparente. Ha redores da morte.
Carmem faz venda especial de suas bolsas, sapatos de ator das series de TV que tambem o juiz Larren L. Lyttle,

e cintos: at6 50% de desconto. Fa$a esta Z-"""" lembram Perry Mason, vivido negro, odiado pelos tiras bran- Presumed inocent € daque-
boa a$ao pelo seu bolsa ALFAIATE MAG ICO pelo gordo Raymond Burr. Ma- cos. Nico Delia Guardia, um les livros que reafirmam uma

cat sua roupa antiq a modern a son era o baluarte da Justiga de stronzo (pejorativo de italiano), certa crenga quase compuls6ria
v nrmpm „ . ... , . . . grande juri dos EUA e o Dr. disputa o cargo de promoter na Justiga, sem o que a socieda-v_J I I I lul I I Conserta calcas, palet6s, moderniza gravatas, troca colari- S-iVL" _ j _ 1 j , _ _r ° „ A

ipanfma nhos e punhos de camisas. Faz cerzido invislvel - troca zi- Kildare da advocacia. Formado contra Raymond Horgan e de desabana da barb&ne. Faz-
Anfbai de Mendonco - Edificio banema 2000 ¦ loia n per de cal?as e jaquetas - reforma qualquer roupa no Amherst College, com bolsa assessorado por Tommy Molto, se justiga, acredita Turow, mes-AntbaideMendon^o Edtraoipanema2ooo io|on 

285-7038 • 237-8196 atenoea de estudos em Stanford antes um ex-seminarista atolado em mo que as pessoas saiam pela
Sao Conrodo Fashion Mail - 2? Piso - bjo 221 b 285-1148 • 257-0277 °°Micfi.io de freqflentar Direito em Har- complexos de cara bexiguenta. rua catando cacos da personali- vard, Turow trabalhou oito Ted Kumagai, ou Indolor Ku- dade, casamento, perspectivas

anos na Procuradoria de Chica- magai, 6 um legista jap cujos futuras e colem tudo com uma ~~~ /" i go, antes de montar um escritO- m6todos de necropsia trauma- boa Araldite. Ou como secostu-
| aecore I ^o de advocacia particular. Co- tizariam os cadaveres, se nao ma dizer nos filmes america-

uiMtoluclopineidaiimli! mo deputy attorney (promoter- estivessem mortos. Existe Bar- nos: Nao me pergunte se essa" 
Dnint noinoic pninhac assistente), o autor especiali- bara, a esposa judia de Sabich, Justiga 6 boa. a que temos.

zou-se em casos de corrupgao e Alejandro Stem, um famoso Dura lex sed lex.
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Justiça no banco

"Acima de qualquer suspeita", de Scott Turow, chega às livra

rias com Í OO mil exemplares de tiragem

Licínio Rios Neto do sistema judiciário do Estado
do Illinois. É o modelo do advo-
gado padrão bem-sucedido dos
EUA, com vencimentos anuais
acima dos US$ 100 mil, casa de
dois andares, três carros na ga-
ragem, lancha, golfe, todos os
cartões de crédito e avião, em
alguns casos. É um sujeito dis-
tinto, de gravata de seda, que
não se afundou no bourbon por-
que jamais conseguiu ganhar
um grande caso. Turow é um
enfant terrible da advocacia.

Presumed inocent é uma
história sobre corrupção e poli-
ticagem na estrutura judiciária
de uma grande cidade do Meio-
Oeste americano. O persona-
gem principal chama-se Rusty
Sabich, ou Rozat K. Sabich,
filho de um imigrante iugoslavo
que começou a vida na América
como padeiro, #m mais uma
paisagem de um país que apa-
rentemente mede o camarada
pela competência e não pelo
berço.

Sabich é o segundo homem
depois de Raymond Horgan,
promotor do condado imaginá-
rio de Kindle, que vai enfrentar
pela terceira vez a disputa nas
urnas para mais um mandato
de quatro anos. Para rechear
este mundo onde a política me-
te a mão sem disfarces na ven-
da dos olhos da Justiça, Scott
Turow cria uma galeria de tipos
inesquecíveis anti-Seleções do
Reader's Digest. Carolyn Po-
lhemus é uma promotora que
começou como agente de con-
dicional e subiu na vida entre-
tendo sexualmente seus supe-
riores, quando não extorquia
dinheiro de gays que eram apa-
nhados em atitudes devassas
nos parques públicos da cida-
de. A história gira em torno do
assassinato de Carolyn, prece-
dido de estupro aparente. Há
também o juiz Larren L. Lyttle,
negro, odiado pelos tiras bran-
cos. Nico Delia Guardia, um
stronzo (pejorativo de italiano),
disputa o cargo de promotor
contra Raymond Horgan e é
assessorado por Tommy Molto,
um ex-seminarista atolado em
complexos de cara bexiguenta.
Ted Kumagai, ou Indolor Ku-
magai, é um legista jap cujos
métodos de necropsia trauma-
tizariam os cadáveres, se não
estivessem mortos. Existe Bar-
bara, a esposa judia de Sabich,
e Alejandro Stem, um famoso

advogado de defesa de raízes
chicanas (pejorativo de hispâ-
nico). Notem que. os persona-
gens de Turow representam
uma América multirracial den-
tro da Justiça. Não é o Eldora-
do aristocrático de George
Bush. Está mais para Michael
Dukakis e seu passado grego.

A pergunta de Turow é:
Quem matou Carolyn Polhe-
mus? Carolyn, que esteve na
cama de Sabich, Horgan e até
do juiz negro Lyttle. Mas isto é
secundário dentro do livro. O
autor quer mostrar que política
e corrupção são fantasmas que
rondam o Poder Judiciário. Sa-
bich, de investigador do assas-
sinato de Carolyn durante a
gestão de Horgan, passa a
acusado, quando o stronzo Ni-
Co Delia Guardia derrota Hor-
gan nas urnas e transforma-se
no novo promotor, que quer co-
meçar uma carreira meteórica
com performances bombás-
ticas.

A partir daí, desfila diante
do leitor um arsenal de táticas e
estratégias da esgrima do gran-
de júri: obstrução da Justiça,
provas foijadas, piadinhas de
bolso de colete que fazem a
festa dos tribunais e toda a pre-
cariedade dos julgamentos sen-
sacionalistas, armados às pres-
sas e apoiados numa montanha
de provas circunstanciais. On-
de está o copo com as impres-
sões digitais de Sabich? Su-
miu? Mas como pode ter sumi-
do? A caricatura exagerada das
olheiras dos promotores, con-
versas entre acusador e acusa-
do no banheiro do tribunal, tá-
ticas legais para ridicularizar
testemunhas, tudo se choca
num mundo entre quatro pare-
ces, corrupto, que tem o poder
de mandar pessoas para os cor-
redores da morte.

Presumed inocent é daque-
les livros que reafirmam uma
certa crença quase compulsória
na Justiça, sem o que a socieda-
de desabaria da barbárie. Faz-
se justiça, acredita Turow, mes-
mo que as pessoas saiam pela
rua catando cacos da personali-
dade, casamento, perspectivas
futuras e colem tudo com uma
boa Araldite. Ou como se costu-
ma dizer nos filmes america-
nos: Não me pergunte se essa
Justiça é boa. É a que temos.
Dura lex sed lex.

pante do mais alto cargo da
Justiça americana, mas Meese
anunciou sua renúncia. Diga-se
de passagem, a tacanhice tupi-
niquim em matéria de com-
preensão do funcionamento da
máquina judiciária já começa
pelo título da tradução: presu-
med inocent significa inocente
até prova em contrário e não
acima de qualquer suspeita, ex-
pressão que serve para definir
aquela casta de privilegiados
que está acima da lei.

Ronald Reagan também an-
dou metendo os pés pelas mãos
no caso da indicação do juiz
Robert Bork para a Suprema
Corte Federal. Bork é um rea-
cionário de quatro costados e
seria peça fundamental para a
guerra de Reagan contra as
drogas, travada através de ex-
pedientes pouco lisonjeiros, co-
mo pressionar uma corte fede-
ral para que professores fossem
submetidos a testes de consu-
mo de narcóticos. O tribunal de
Nova Iorque náo deu a menor
bola para as pressões da Casa
Branca e favoreceu os professo-
res em seu parecer. Mais uma
prova de que a Justiça nos EUA
é independente e um preceden-
te como o caso dos professores
firma jurisprudência pratica-
mente imune a lobbies e joga-
das políticas.

Scott Turow pertence a uma
geração de advogados que dava
seus tapinhas na grama (grass,
grama, é maconha) e viajava
sem sair do lugar na classe eco-
nômica do LSD. A maioria leu
Junky (Drogado) e Naked lunch
(Almoço nu), de William Bur-

. roughs, um dos papas da gera-
ção beat que se encheu de es-
crever e hoje se dedica à pin-
tura.

O autor de Presumed ino-
cent é um americano com pinta
de ator das séries de TV que
lembram Perry Mason, vivido
pelo gordo Raymond Burr. Ma-
son era o baluarte da Justiça de
grande júri dos EUA e o Dr.
Kildare da advocacia. Formado
no Amherst College, com bolsa
de estudos em Stanford antes
de freqüentar Direito em Har-
vard, Turow trabalhou oito
anos na Procuradoria de Chica-
go, antes de montar um escritó-
rio de advocacia particular. Co-
mo deputy attorney (promotor-
assistente), o autor especiali-
zou-se em casos de corrupção

E 

bastante compreensí-
vel o furor que prece-
deu o lançamento do
livro Presumed ino-

cent (Acima de qualquer sus-
peita, Editora Record, 419
págs; Cz$ 3 990,00), de Scott Tu-
row, nos Estados Unidos. O te-
ma é Justiça e o romance já
saiu do prelo com vaga cativa
na lista de best-sellers, além de'bilheteria 

garantida nas mãos
do competente diretor Sidney
Polack. Afinal, a Justiça ameri-
cana funciona, os americanos
acreditam e gostam dela, e os
cargos são eletivos, a começar
pelo xerife.

Num país onde o budget (or-
çamento anual) vende como a
Bíblia e praticamente não exis-
te analfabetismo, livros são
bom negócio. O romance de Tu-
row chegou num ano bom para
o tema porque o Departamento
de Justiça sofreu uma investi-
gação implacável, cujo alvo foi
) melhor amigo do presidente
Reagan, Edwin Meese III,
acusado de tráfico de influên-
cia, quebra da ética, obstrução
da Justiça e corrupção. Nada
icou provado contra o ocu-

Scott Turow: um
enfant terrible da
advocacia
especializado em
casos de corrupção

Teoria Prática

RIO: R. Vise. Caravelas, 119 • Botafogo
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Carmem faz venda especial de suas bolsas, sapatos
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boa ação pelo seu bolsa ALFAIATE MÁGICO
FAZ SUA ROUPA AHTIQÀ, MODERNA
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Memórias
Um show de Antigüidades.
A mais atual exposição
de peças antigas. Mais de 20
importantes antiquários do Rio de Janeiro estarão expondo
peças selecionadas. Destacando-se: cristais e luminárias
francesas, marfim chineses, peças em prata do século XIX,
além de armas de caça do século XVII.
Exposição de Arte Sacra no Show Room 3? Piso.
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-|l« » xCj^ a inflaQtio. inventada pelo prefei-
• £ desde ja aniecipa a ^Fazem paU-u'lhameji

»¦9e°^fNje'^3 11 ttu ITfejl
<ir^ I J® ] [^ \ ^ nT jpifeSBfiE^S

,>»ef* Os mais completes J

^el° 
^2^ late^r 
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pcPFr.Af8PAi AntonioVivaldhConceitoemdbmaiorpareidoistrompetes
11mr especial 

iai. F Schubert - Sinfonia n? 8 - Inacabada

T3 t t ? Governo do Estado do Rio de Janeiro
1% I f I—I Lx \J Secretaria de Estado de Cultura jornal do brasil
I \ 1 V_ 11 1 V 1\ Ls FUNARJ-Fundagao de Artes do Rio de Janeiro
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Sempre Qaalidade ^

Projeto CocaCola

banheiros
PERSONALIZADOS

i COPACABANA • Tel'.:' 2350072¦ Fig.. Magalhães, 685 (lácil estac.)
ILHA DO GOV. • Tel.: 393-2865

Alm. Luís Belart, 71-H • Jard. Guanabara

SUL AMERICA
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Zózimo

Ronaldo Zanon

DE VOLKER
LUDWIG

TEATRO DE ARENA
tel. 235 5348

r \\S° * vâP

a.^e Ap0^

PRÊMIO INACEN
5 MELHORES ESPETÁCULOS DE 85

João Araújo, Claude Amaral Peixoto e Walli¦
nho Simonsen na noite do Hippopotamus

ôe^
**

'.Veí 

6^° c

*

p\^°?e0^e^

SABADO -17:00 H
DOMINGO-16:00 H Previsão

Do alto da sua expe-
riência, o deputado
Delfim Neto acha inevi-
tável a adoção pelo go-
verno até o fim do mês
de medidas mais duras
e fortes para combater
a inflação.

E desde já antecipa a
sua previsão sobre as
novas medidas.

Não vão dar certo.

Coisa fina
Os cidadãos que gos-

tam de se refestelar no
Parque do Ibirapuera,
em São Paulo, têm ago-
ra a protegê-los garbo-
sos membros da guar-
da civil metropolitana
inventada pelo prefei-
to Jânio Quadros.Fazem patrulhamen-
to ao volante de exóti-
cas patinetes motori-
zadas.

Os mais completos
flashes de informações

Informe JB

Novos tecidos e modelos exclusivos
nos estofados prontos e sob
encomendas.

Rio — Campinas — Salvador

HOTEL COPA D'OR
****

Veijoada ^Hj

com o toque d'or. (!

Leve e saborosa.

Cz$ 1.500,00 Os /•+10% <=JZs& /jzwz&Ks" 
RESTAURANTE

Rua Figueiredo Magalhães, 875 - Copacabana - Tel.: (021) 235-6610

CIRCUITO

| APRESENTA |

SALA CECÍLIA MEIRELES
Série "A Sinfonia"

Dia 07 de Agosto -10:30 Horas - Entrada Franca
Solistas - Delton Braga

Nelson Oliveira
Regente - Ernani Aguiar

Programa
"Sinfonia Romântica"

Guilherme Bauer - Canto Flutuante
Antonio Vivaldi - Concerto em dó maior para dois trompetes

F. Schubert - Sinfonia n? 8 - Inacabada

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura

FUNARJ-Fundação de Artes do Rio de Janeiro

PROMOÇÃO
VÁLIDAA TF
14/8/88

ESPECIAL PAI

Apoio
JORNAL DO BRASIL

I:
1*
;>£
&
5.1

SUL AMERICA
SEGUROS

V

Sh
1111

mm

KS

D

c



sábado, 6/8/88 o CADERNO B o 3

Lixo Viva! 
Emaita ry 
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• 

Prudencia
_ • Um grupo de donos de correto- . Embora discreta- • €| ex-ministro Joao Sayad vaise # # fjM f \ras discutia ontem no almogo do mente, o governo j& instalar em breve num novo e bem B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ao receber no Aeroporto de Brasilia o

Country da cidade 0 valor do estd comemorando montado gabinete. ^ M M ^ 1 ¦ ¦ M W secretario de Estado americano George
£* dolar, achando uns que estava queda da injlagao em • Deverd assumir a presidencia do Bfc—MM M ¦¦ Shultz foi explicar ao visitante o motivo
£¦-' earissimoeoutrosquenemtanto. agosto. banco de investimentos do Manu- pelo qual as bandeiras do Brasil e EUA

Adiscussaofoiarrematadapor • Estima o Planalto facturers Hannover.  Mathias Rezende hasteadas na Capital estavam a meio
¦ um deles com um argumento ir- que ficard em tomo _ _ pau.
respondivel: de apenas 22%. • Temeroso de que Shultz percebesse no

j*1 
-E claro queo ddlar estd bara- ^ *t* * 

PG 113. 13.1)U3. . ^od^ap^s^se^com unicar^q^'

*** ¦¦¦ bSetasaem^doPa^oP^Pdep^°em •Horasdepois.aodetxaroIUimaratyao

Sobretudo quando se lembra COtddO fuSfbZSSo™ 
meTCad° C°U' adentrava o Paldcio da Justiga.

que a nota de maior valor de • A previsao 6 vender, a cada ano, •" ¦ ¦ ¦
dinheiro brasileiro em circulagao 

J ontm onome de 500 mil a 600 mil toneladas de PobfCZS

J vale%0dS£P°marh*™0 ^goVeTo°SaDistrito Mota^^ 
Pr°ntaS C°m ° m°rCa no^^Ue-

Emenosdoqueumabandeira- Federal era o do sena- • Valor do investimento: lmilhaoe ^Hpffigf tas que vao para as Olimpiadas de Seul.
da de tdxi em Nova Iorque. dor Alexandre Costa. 5QQ a d6iares T • Os Estados Unidos investiram em sua

_ ^ ppr rrinm equipe 140 milhoes de ddlares.
¦ ¦ nhonw amimrin nrp ¦ ¦ • O Brasil, 4 milhoes de ddlares.nhense.amigo dopre- Aparecida Marinho e C6lia Bonjean em plena forma m ^ . . * » *

_ _ sidente Jose Sarney e Dnm pnrlprpm • E exatamente o que tem no momento
P7y/SD T7T77JP com raizes tao firmes CllUClC^U em caixa a Federapao de Tfinis de Mesax ,M,V na capital que rara- TfQfJn.Wjijn Chico Buarque de Hoi- George Shultzcirculou da Italia.

mente vai ao seu esta- • O estilista frances Guy Laroche landa. a bordo de uma limo ¦ ¦ ¦Ainda bem que o juiz hungaro do natal. o mais novo proprietdrlo de um • Mesa de dois, ontem, , toda branca. Parecia tj /«»/»«««««/»
0-. que apitou o jogo Brasil x Austria inriirariSn cP apartamento em Sao Paulo, com- no Florentino de Brasi- ^u ®h w umanoiva. BOlfl TDTOQTCLTTlCt
it>: -nao foi o mesmo da Anal do cam- • Se a indicag&o se prado no excluslvo bairro da Vila Ua: o mlnistro Antonio F?°™ • A sra Maritza Os6rio • Uma "conversa entrecravos" e o quepeonato paulista disputada pelo checSa a'o Dosto oue Nova Conceigao, pr6ximo ao Par- Carlos Magalhaes e ?er^casam^1e seus festejari aniversario no oferecerd na terga-feira o Teatro Munici-..^ - Corlntians e o Guarani. chegmfi ao posto que que do Ibirapuera. governador Newton dia 16 reunindo os ami- pal do Rio.
-: • Faltas como a que resultou na metido pelo ex-go- • Laroche, num trabalho profissio- Cardoso. Antdnio no temolo da gos para jantar no • Nopalco, a orquestra Studio de Musica

expulsao do jogador brasileiro Ba- vernador Paulo Ma- nal, influenciou fortemente o proje- • Caetano Veloso com- AR! seKuido de receD- CountryGlub- Antiga e os cravos — cdpias de instru-• V tista, no jogo em Viena, eram caf6 inf no temno em aue to do ediflcio e acabou ficando com pleta amanha 46 anos. ft 
' 

pni(.araq • Amanhecem hoje no mentos de epoca — de Jacques Ogg, Rosa-
pequeno em Campinas. este acreditava flrme- um apartamento. Vai festejar a data re- *a no ?aras> Rio, de volta de uma na Lanzelotte, Marcelo Fagerlande e Ed-

Pnm n Viiinmrn nn nrhitrngprn mpntp nnp <spria plpito ¦ <?„ h,,m„ mio  cebendo para jantar • Durante o tempo em temporada na Europa, mundoHora.
"I- em Sao Paulo teriam sobrado em nresidente da Repu- atual. desemKT^r J 

"9 com direito as presen- que pennanran. em Maria Celina e Carlos • No programa.Johann Sebastian Bach.
campo, se tanto, os dois goleiros. blica. lhoes: ^ de Tom Jobim Brasilia, o secretario Flexa R.belro. Zdztmo 

Barrozo do Amaral,
com sucursais
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§ musica TIM RESCALA DE03A07DEAGOSTO M M rH0ME0PATIA-.
K CASA DE CULTURA /(TT7\ AS21:30H W-.^m JaZZmCHIM*1 • GOLDEN • AMILs

i & LAURA ALVIM R>WA TEATRO IPANEMA I 
¦ 

HOJE MAURO SPNISE • PATRONAL £
Sabadoscdomingos &s 16:30b Wj ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ T 22:30hs Av. Ra.nha 287-00M S?e iaT.^al^3Tel.247-6946 Patrocfnio RCMBMI 3« e 5*  221-30451———— ——————— ;

6 a 13 de Agosto • Almogo e Jantar com sobremesas, vinhos e A^|
minerals incIufdos.CzS 1.800,00* • + toauxadesnviso & IJ l^f)f|HI@lwl HI 1^ II f"!. V tw Vl lrtvMVr
Restaurante Estancia Av. Atlantica. 3264/3" Tel.: 255-8812 ^^

i N;;v/. Casa Fernandes • Sul America • Tessuto • Velha Bahia
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Alvorada (Via 11), 2150 - Barra 
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vjriie. Shopping 
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Lrise e ter que escolher entre uma Pick-up a, A

da SELF CAR e outra Pick-ut> da SELF CAR. I APRESENTAQ6ES I 19:00h • Energia dos Numeros Bosco I 14:00h Tarot (Parte 1) I
£T V_*' GRATIS Viegas 17 00h Do In Juracy Cangaao

Nao vai ser nada facil decidir. D'A°* diaog ^.ooh 
Aeupun.ura -sr o^ando

A SELF CAR tem todas as marcas de 12 00h Gma^caAerbb.ca ug,a ,4:00h Yoga 20 0ghEs.6.,ca Alternate Sale.,

Pick-ups com todos OS equipamentos que l":00h TaiThiChuen Marcos Vinicius 15 00h Asuojogia e Carma Ahane DM n
sua imaginagao rnandar. ^^00 universe do dia 10 i2:00h c«NI|rai caria

E um grande estoque, ao prego de uma Co?po Marcelo Fortuna 15:00h Fen6n>onos Lum,nosos da I4:00h Tar6°(Par(e 2)
; Uaravan 0U quantum. Qg Energia da Mente Prol 15 OOh Parto Natural

Mas tambemquempodeajudar voce 12:00h Arte Marc,al Prof Reylson ,9 00h Mmen°taPrn3oeNatu,a, DIA 12
| a sair dessa crise e 0 Jose Ronaldo, dono 17:00h Viv6ncia M6dica Ayurvedica v 12:00h CulinSna Natural ¦ Carla Saboia
; . da SELF CAR, que recebe voce pessoalmente New Age show-Mathias Grab is.ooh ichmg

; S eentendetudode Pick-ups. 20 00h Kab^Bosco^eTas"3 /^7T °Uir0manCia i^8:00h - Ta, Th. Chuen. Marcos Vimaus
I Aparega por la. A Self Car fica no DM 08 (gr&~ c$n7

Leblon, perto da Plataforma, bem no seu i5;ooh viv^ncia Medica Ayrvedica piir^o^ ...... inr«nTn
! caminho. m m i ¦ m m ¦ ^ooh EteitosdoSomspbreaMente nnATiQ SHOW INFANTIL

^iaateu. ^Tj eoCorpo Ester Binsztergnteld. DIA06 Dianamente Olivia Palito e Popeye-* ¦ DIA 09 
19.00h 

Tai^Thi Chuen Marcos DIA 06

. ««. n. l8.00h Tai Ttii Chuen Marcos ^ .. . _ —. .'«Hk. 14 °°h Gmastica Aerobica ugia Vinicius Das 12:00 as 21:00h
19:00h Quiropratica Helder Carvalhc ^OU^OMANCIA

y if 17^0h N A Sh TAROT ©NAM UR

14:00h ¦ Horta em Apartamento _
rakT Marina Bolelho R«auz«io ^mmm I

^ 

PAL^RAS 19:00h 
|

TAPETES FEITOS A MAO TECIDOS P/DECORAÇAO
Conheça a maior e mais completa coleção de.

Arraiolo Diamantina, Casa Caiada, Maria
Cláudia, Lusia, Praia do Pinto, Isolda,

Tapetes de Tear, entre outros.

Exclusividades em: Embormchados
Chintz - Rústicos - Jacquards

Rua Barata Ribeiro, 692-À
Tels.: 236.5595 - 236.3411"

APRESENTA
Visconde Pirajá, 203-A - Ipanema - Tel.: 287-1693

Prudência
Cauteloso, pelo sim, pelo não, a primei-ra providência do chanceler AbreitSodré

ao receber no Aeroporto de Brasília o
secretário de Estado americano George
Shultzfoi explicar ao visitante o motivo
pelo qual as bandeiras do Brasil e EUA
hasteadas na Capital estavam a meio
pau.Temeroso de que Shultz percebesse no
fato uma manifestação de animosidade,
Sodrè apressou-se a comunicar que o
país estava de luto pela morte do minis-
tro José Hugo Castelo Branco.

Horas depois, ao âeixar o Itamaraty ao
final da primeira reunião de trabalho,
Shultz cruzou com o cortejo fúnebre que
adentrava o Palácio da Justiça.

O ex-ministro Joáo Sayad vai se
instalar em breve num novo e bem
montado gabinete.

Deverá assumir a presidência do
banco de investimentos do Manu-
facturers Hannover.

¦ ¦ ¦

Embora discreta-
mente, o governo já
está comemorando a
queda da inflação em
agosto.

Estima o Planalto
que ficará em torno
de apenas 22%.* * *

Ó pátria amada,
idolatrada, salve,
salve!

Um grupo de donos de correto-
ras discutia ontem no almoço do
Country da cidade o valor do
dólar, achando uns que estava
caríssimo e outros que nem tanto.

A disczissão foi arrematada por
um deles com um argumento ir-
respondível:

É claro que o dólar está bara-
to. Afinal, aqui é o único lugar do
mundo onde é possível comprar
dólares com cruzados.* * *

A constatação é tão irrespondí-
vel quanto vergonhosa.

Sobretudo quando se lembra
que a nota de maior valor de
dinheiro brasileiro em circulação

Cz$ 1 000,00, o popular barão —
vale 2,5 dólares.

É menos do que uma bandeira-
da de táxi em Nova Iorque.

Mathias Rezende

Pé na tábua

A linha Moça Fiest.a que a Nestlé
está lançando com pompa e trom-
betas em São Paulo — e depois em
todo o Brasil — mostra a fé que a
multinacional tem no mercado con-
sumidor brasileiro.

A previsão è vender, a cada ano,
de 500 mil a 600 mil toneladas de
brigadeiros, cajuzinhos, recheios e
coberturas prontas com a marca
Moça.

Valor do investimento: 1 milhão e
500 mil dólares.

Cotado

Até o final da tarde
de ontem o nome
mais rumorejado para
o governo do Distrito
Federal era o do sena-
dor Alexandre Costa.

É do PFL, mara-
nhense, amigo do pre-
sidente José Sarney e
com raízes tão firmes
na capital que rara-
mente vai ao seu esta-
do natal.

Se a indicação se
confirmar, o senador
chegará ao posto que
lhe foi uma vez pro-
metido pelo ex-go-
vernador Paulo Ma-
luf, no tempo em que
este acreditava firme-
mente que seria eleito
presidente da Repú-
blica.

Pobreza
A Alemanha gastou 1 bilhão de dólares

nos trabalhos de preparação de seus atle-
tas que vão para as Olimpíadas de Seul.

Os Estados Unidos investiram em sua
equipe 140 milhões de dólares.

O Brasil, 4 milhões de dólares.* * *E exatamente o que tem no momento
em caixa a Federação de Tênis de Mesa
da Itália.

Aparecida Marinho e Célia Bonjean em plena forma
Bom endereço

O estilista francês Guy Laroche é
o mais novo proprietário de um
apartamento em São Paulo, com-
prado no exclusivo bairro da Vila
Nova Conceição, próximo ao Par-
que do Ibirapuera.

Laroche, num trabalho profissio-nal, influenciou fortemente o proje-to do edifício e acabou ficando com
um apartamento.

Se tivesse que pagar o seu valor
atual, desembolsaria Cz$ 52 mi-
lhões.

Pulso firme Roda-Viva
Mesa de dois, ontem,

no Florentino de Brasi-
lia: o ministro Antônio
Carlos Magalhães e o
governador Newton
Cardoso.

Caetano Veloso com-
pleta amanhã 46 anos.
Vai festejar a data re-
cebendo para jantar
com direito às presen-
ças de Tom Jobim e

George Shultz circulou
a bordo de uma limo
toda branca. Parecia
uma noiva.

A sra Maritza Osório
festejará aniversário no
dia 16 reunindo os ami-
gos para jantar no
Country Club.

Amanhecem hoje no
Rio, de volta de uma
temporada na Europa,
Maria Celina e Carlos
Flexa Ribeiro.

Chico Buarque de Hol-
landa.

Esther e Maurício
Goldbach bem como
Ruth e Alberto Eisem-
berg casam hoje seus
filhos Ana Paula e Luís
Antônio, no templo da
ARI, seguido de recep-
ção no Caiçaras.

Durante o tempo em
que permaneceu em
Brasília, o secretário

Ainda bem que o juiz húngaro
que apitou o jogo Brasil x Áustria
não foi o mesmo da final do cam-
peonato paulista disputada pelo
-Coríntians e o Guarani.

Faltas como a que resultou na
expulsão do jogador brasileiro Ba-
tista, no jogo em Viena, eram café
pequeno em Campinas.

Com o húngaro na arbitragem,
em São Paulo, teriam sobrado em
campo, se tanto, os dois goleiros.

Bom programaUma "conversa entre cravos" é o queoferecerá na terça-feira o Teatro Munici-
pai do Rio.

No palco, a orquestra Studio de Musica
Antiga e os cravos — cópias de instru-
mentos de época — de Jacques Ogg, Rosa-
na Lanzelotte, Marcelo Fagerlande e Ed-
mundo Hora.

No programa, Johann Sebastian Bach.
Zózimo Barrozo do Amaral,
com sucursais

OS VISIGODOS

MÚSICA TINI RESGALA *

CASA DE CULTURA
LAURA AJLVIM
Sábados e domingos às 16:30b
Tel. 247-694Í Patrocínio

DE 03 A 07 DE AGOSTO
ÀS 21.-30H

TEATRO IPANEMA

r-HOMEOPATIÃ-• GOLDEN • ÁMIL
• PATRONAL

Dr* Deise Simão Gomes
5* e Sáb  273-4346

l3* e 6'  221-3045

Jazzmama»

MAURO SEN/SE
Av. Rainha Elizabeth 769 Ipanema Fones; 227-2447 287-0085

"HUMOR 
COM IVON

SE PAGA"
direção deCHICO ANÍSIO

UM NOVO IVON CURY... AINDA MAIS ENGRAÇADO,
IRREVERENTE, UM DELÍRIO DE GARGALHADAS.

REALMENTE IMPERDÍVEL.
TEATRO DA LAGOA — TEL.: 274-7999

DE 5a A SÁB.: 21.30 — DOM: ÀS 19HS.

tapetes

APOIO
IBACARDI

|o 
LCORTIN^I

TECIDOS DE DECORAÇÃO

QnrMON
6a 13 de Agosto • Almoço e Jantar com sobremesas, vinhos e $
minerais incluídos.CzS 1.800,00* • + 10* uxa <fc serviço
Restaurante Estância Av. Atlântica, 3264/3!' Tel.: 255-8812 bmbralur 01144-00-21 0

Fernandes • Sul América • Tessuto • Velha Bahia

,\\c=- OmtttMcn em%ca<i<z

Av. Alvorada (Via 11), 2150 - Barra

Cop&caban*t'10Ò3'€
Dias da Cruz, 12S-C
Rio Sul Shoptíng-Cenler í
Visconde de Pifgft ISO-A

General Does, 832-A

Crise?

Crise ê ter que escolher entre uma Pick-up

da SELF CAR e outra Pick-up da SELF CAR.
Não vai ser nada fácil decidir.

A SELF CAR tem todas as marcas de
Pick-ups com todos os equipamentos que
sua imaginação mandar.

E um grande estoque, ao preço de uma
Caravan ou Quantum.

Mas também quem pode ajudar você
a sair dessa crise é o José Ronaldo, dono
da SELF CAR, que recebe você pessoalmente
e entende tudo de Pick-ups

Apareça por lá. A Self Car fica no
Leblon, perto da Plataforma, bem no seu

Shopping Center G4-SetorAzul

APRESENTAÇÕES~Y--f GRÁTIS
DIA 05
12 00h Ginastica Aeróbica ugiaAzevedo
14:00h TaiThiChuen Marcos Vinícius17;00h He Man Infantil
20:00h Explorando o Universo doCorpo Marcelo Fortuna
DIA 06
12:00h Arte Marcial Prol Reylson17:00h Vivência Médica Ayurvedica
19:00h New Age Show - Mathias Grob20:00h A Mística do Homem naKabala Bosco Viegas
DIA 08
15;00h Vivência Médica Ayrvedica
17:00h Efeitos do Som Sobre a Mentee o Corpo Ester Binsztergnfeld.

DIA 09
15:00h Cristais Cosmicos Juan18:00h Arte Marcial Prof Reylson
DIA
18:00h He Man infantil
DIA 12
14:00h Ginástica Aeróbica LigiaAzevedo
DIA 13
17:00h - New Age Show - Especial

TV Mathias Grob

19:00h • Energia dos Números BoscoViegas
DIA 06
14:00h Yoga
15 00h Astrologia e Carma Ahane

Freire
DIA 10
15:00h Fenômenos Luminosos da

Energia da Mente Prof
Laércio Pinheiro

t9:00h Alimentação Natural
DIA 11

. 17:00h Quiromancia

Tarót (Parte 1)
Do In Juracy CangadoAcupuntura - Sr Orlando
Estética Alternativa Saleti
Ferreira

Culinária Natural Carla
SaboiaTarôl (Parte 2)
Parto Natural

Culinária Natural - Carla Saboia
I ChingTai Thi Chuen • Marcos Vinícius

CURSOS
GRÁTIS 9»^? SHOW INFANTIL

Diariamente Olivia Palito e Popeye
DIA 06
18:00h Os Abelhudos

STANDS DE VENDAS
das 10:00 às 22:00 h.

CONSULTAS DIARIAMENTE
Das 12:00 às 21:00h

QUIROMANCIA
TAROT NAMURDO IN

ASTROLOGIA
I CHING

DIA 06
19:00b Tai Thi Chuen Marcos

Vinícius
DIA 06
12'OOh Cosmética Natural (Parte li

Lima14:00h Horta em Apartamentos
Marina Botelho

18:00h Tai Thi Chuen Marcos
Vinícius

19:00h Quiroprática Helder Carvalho
DIA 09
12:00h Cosmética Natural (Parte 2)• Lima14:00h • Horta em Apartamento

Marina BotelhoI7:00h • Fitoterapia
19;00h Shantala Massagem paraBebês Fadinha
DIA 10
!2 00h iridiotogia Helder Carvalho

R.Adalberto Ferreira, 177
JMu 274-3444 1 274-4894

PALESTRAS
GRÁTISDIA 05

15:00h Manlras Gloria18:00h Lenda Pessoal Paulo Coelho EVENTOS E CONGRESSOS LIDA

mm

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

&
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Terror musicado A SSIkDivuigagSo star Ipanema — passou

Bdespercebido 

no ano passa-
do. Injustiga. Musical de
terror light, sustentado em
saborosissima trilha sonora,
6 um daqueles filmes que
dao ao espectador a sensa-
cao de uma descoberta. O
humor 6 outro elemento
bem explorado pelo elenco,
que inclui Rick Moranis (Os
caga-fantasmas), Ellen
Greene (Pr6xima parada:
Bairro Boemio) e o come-
diante Steve Martin, num
papel antol6gico.

A ex6tica planta Audrey
II, que se allmenta de san-
gue. canta com voz de Levi
Stubbs, do grupo Four
Tops. A pequena loja .... di-
rigida por Franz Oz, 6 a ver-
sao cinematogr&fica do mu¬
sical da Broadway inspira-
do no filme de terror de Ro¬
ger Corman, rodado em
1960 com o mesmo titulo.

Em busca do ouro
Dlvulgagao

Helena Carone
novo Roman Polahskij& est& Jli

¦ I na cidade. As c6pias de Busca
fren^tica (Frantic), a mais re- - - t"**,

cente realizagao do polon&s errante, ~
encontram-se no escrit6rlo da Warner ' gf \
Bros., devidamente legendadas, cen- k - «'i* Vp
suradas para menores de 14 anos e Jk '
com data de estr6ia no Rio fixada em
15 de setembro. Com grande expecta- 1
tiva, a distribuidora anuncia a vinda JHHHH
do diretor para o langamento. Polans- jKl"
kiempessoa—foi conflrmado anteon-
tern — desembarca no Galeao no dia
8, e at6 o dia 12 fica k disposigao da jflH\ 1
imprensa. Jornalistas do Brasil e de gjjjj
toda a America Latina tamb6m pou-
sarao no Rio, onde ficarao hospedados «T BK
as expensas da Warner.

Tantos preparativos tem 16 seu
motivo de ser. Aflnal, o filme anterior ,
do cineasta, Piratas, foi uma aventura
fracassada, principalmente nos Esta-
dos Unidos — pals que det6m 60% do
mercado mundial de
se transforma em importante alvo
se tratar do maior mercado latino- isabelle Seigner e Harrison Ford em Busca Fren6tica,nwinmnnvini Dnun v-» f-i /-» nmi* om _ _ < •
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Em busca do ouro

Helena Càrone
novo Roman Polanski já está

II na cidade. As cópias de Busca
frenética (Frantic), a mais re-

cente realização do polonês errante,
encontram-se no escritório da Warner
Bros., devidamente legendadas, cen-
suradas para menores de 14 anos e
com data de estréia no Rio fixada em
15 de setembro. Com grande expecta-
tiva, a distribuidora anuncia a vinda
do diretor para o lançamento. Polans-
ki em pessoa—foi confirmado anteon-
tem — desembarca no Galeão no dia
8, e até o dia 12 fica à disposição da
imprensa. Jornalistas do Brasil e de
toda a América Latina também pou-
sarão no Rio, onde ficarão hospedados
às expensas da Warner.

Tantos preparativos têm lá seu
motivo de ser. Afinal, o filme anterior
do cineasta, Piratas, foi uma aventura
fracassada, principalmente nos Esta-
dos Unidos — país que detém 60% do
mercado mundial de cinema (o Brasil
se transforma em importante alvo por
se tratar do maior mercado latino-
americano). Para não cair em novo
prejuízo com Busca frenética, Polans-.
ki cercou-se de cuidados.

Dividiu a responsabilidade do ro-
teiro com Gerard Brach, com que faz
parcerias desde 1962, e que acumula
sucessos como O nome da rosa, Os
amantes de Maria, Tess e A dança dos
vampiros. Para a trilha sonora, foi
convidado o premiadíssimo italiano
Ennio Morricone. O papel principal foi
entregue ao Indiana Jones Harrison
Ford. E tudo isso para dar vida a um
thriller que tem como cenário a cida-
de de Paris, onde Polanski rodou um
filme pela última vez há 14 anos (O
inquilino). Em entrevista à revista

Isabelle Seigner e Harrison Ford em Busca Frenética,
de Roman Polanski

francesa Première, de abril deste ano,
Roman Polanski declarou por ocasião
do lançamento de Frantic em Paris:"Eu não suporto meio-termo." O que
dã bem a medida de quanto está apos-
tando neste último projeto.

Busca frenética é a história de um
cirurgião americano (Harrison Ford)
que vai a um congresso em Paris
acompanhado da mulher (Betty Buc-
kley). Enquanto ele toma banho, a
mulher desaparece da suíte do hotel.
À procura dela, ele se vê de repente às
voltas com a burocracia parisiense e
enredado numa trama que envolve

dispositivo nuclear, underground das
drogas e conspiração árabe. Já foi
atribuída ao filme uma inspiração hit-
chcokiana, coalhada de clichês — o
que não parece abalar o diretor. "Tu-
do é clichê. E o clichê é, curiosamente,
o que há de mais interessante no cine-
ma", já disse ele. O filme foi bem
recebido pela crítica estrangeira mas
não chegou a suscitar uma busca fre-
nética de ingressos nas bilheterias dos
cinemas. Continua repousando em al-
gum buraco negro o ouro que os Pira-
tas afundaram. Agora, estão de olho
na costa brasileira.

pmg Center de Madureira — 390-1827) de 2" a 6',
às 15h, 17h. 19h. 21 h Sábado e domingo, a partirdas 13h. An-Madureira-2 (Shopping Center de
Madureira— 390-1827)' 19h30min, 21h30mm (14
anos)
Nesta terceira aventura, Rambo deixa o mosteiro
budista onde estava meditando para libertar o
amigo, preso como refém no Afeganistão.
EU Ali 987

MCONTINUAÇÕES
O VINGADOR (Murphy's law). de J Lee Thomp-
son. Com Charles Bronson, Kathleen Wilhoite,
Carrie Snodgress e Robert F Lyons. Vitória (fluaSenador Dantas, 45 — 220-1783), Tijuca-2 (Rua
Conde de Bonfim. 422 — 264-5246): 13h30min,
15h30min, .17h30m|n, 19h30min, 21h30min. Ma-
dureira-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146): 15h,
17h, 19h, 21h. Olaria (Rua Uranos, 1,474 — 230-
2666): de 2" a 6», às 15h, 17h, 19h, 21h. Sábado e
domingo, a partir das 17h. (16 anosl
A MALDIÇÃO DOS MORTOS-VIVOS (The ser-
pent and the rainbow). de Wes Craven, Com Bill
Pullman, Cathy Tyson, Zakes Mokae e Paul Win-
field. Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214 —
228-4610), Baronesa (Rua Cândido Benlcio, 1 747— 390-5745)- 19h, 21 h. (18 anos)
A PRINCESA PROMETIDA (The princess bride). de
Rob Reiner Com Cary Elwes, Robin Wright, Mandy
Patinkin e Chris Sarandon. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea, 899—322-1258)- Bruni Copa-
cabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 256-4588), Coral
(Praia de Botafogo. 316 — 551-8649)- 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
370 — 254-8975), Bruni-Méier (Av Amaro Cavai-
canti. 105 — 591-2746), 19h. 21 h. An-
Casashopping I (Av Alvorada, Via 11,2.150 - 325-
0746) 20h. 22h Art-Madureira 2 (Shopping Center
de Madureira — 390-1827) 15h30min, 17h30min.
(Livre)
Garoto com forte gripe é obrigado a passar o dia na
cama e para consolá-lo o avô conta-lhe uma bela
história, cheia de fantasia, sobre uma princesa quedescobre estar apaixonada pelo encarregado dos
estábulos. EUA/1987
O PODER (Power), de Sidney Lumet Com Richard
Gere. Julie Christie e Gene Hackman Leblon 2 (Av
Ataulfode Paiva. 391 —239-5048) 15h. 17h10min,
19h20min, 21h30min (14 anos)
Publicitário especializado em promover campanhas
políticas trabalha para um candidato, mas, quando
descobre que está sendo manipulado, passa a
trabalhar na campanha do candidato adversário
EUA/1986
SETEMBRO (September) de Woody Allen. Com
Denholm Elliott, Mia Farrow. Elaine Stritch, Jack
Warden, Sam Waterston e Dianne Wiest. Lido 2
(Praia do Flamengo, 72 — 285-0642) de 2a a 6a, às
16h30min, 18h10min, 19h50min, 21h30min. Sába-

do e domingo, a partir das 14h50min. Jóia (Av
Copacabana, 680 — 255-7121) 14h50min,
16h30min. 18h10min. 19h50min, 21h30min.
(Livre).
Os dramas íntimos de um pequeno grupo de
pessoas que passam juntas os últimos dias de
verão, numa casa de campo em Vermont.
EUA/1987

SUPER XUXA CONTRA BAIXO ASTRAL (Brasilei-
ro), de Anna Penido e David Sonnenschein Com
Xuxa Meneghel, Guilherme Karan, Jonas Torres e
Paolo Pacelli. Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487, Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 390-2338): sábado e domingo, às 14h30min.
An-Meier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544)'
sábado e domingo, às 14h. Olana (Rua Uranos,
1.474 _ 230-2666)- sábado e domingo, às 15h.
Lido-1 (praia do Flamengo, 72 —285-0642) 15h,
16h30min. Tijuca Palace 2 (Rua Conde de Bonfim,
214 — 228-4610)' 15h30min, 17h (Livre)

LOUCADEMIA DE POLICIA 5: MISSÃO MIAMIBEACH IPolice Academy 5: Assignment Miami
Beachl. de Alan Myerson Com George Gaynes, G.W. Bailey. Lance Kinjuy e Bubba Smith. Tijuca
Palace 1 (Rua Conde de Bonfim, 214 - 228-4610),
An-Méter (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544):
15h30min, 17h20min, 19h10min, 21 h (Livre)
OS HERÓIS TRAPALHÕES, UMA AVENTURA
NA SELVA (Brasileiro), de Josá Alvarenga Jr Com
Renato Aragâo. Dedé Santana. Mussum. Zacarias.
Luma de Oliveira e Angélica Art-Fashion Mall 1
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258) An-
Casashoping 1 (Av Alvorada, Via 11, 2 150 — 325-
0746) 14h, 15h30min, 17h, 18h30mm BristoliAv
Ministro Edgar Romero, 460 — 391-4822):
13h30min. 15h, 16h30min, 18h, 19h30min, 21h.
Bruni-Méier (Av Amaro Cavalcanti. 105 — 591-
2746), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975) 14h30min. 16h, 17h30min Ricamar
(Av Copacabana, 360 — 237-9932), Largo do

Machado 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842)
14h, 15h30min. Baronesa (Rua Cândido Benlcio.
1 747 — 390-5745) 14h, 15h30mm, 17h. fiamos
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): de 2a a
sábado, às 16h. 17h30min, 19h, 20h30min. Domingo
a partir das 14h30min (Livre)'

Mreapresentações
A TESTEMUNHA IWitness). de Peter Weir. Com
Harrison Ford. Kelly McGilles, Josef Sommer e
Lukas Haas. Cineclube Estação Botafogo (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 16h, 18h,
20h, 22h. Até amanhã. (16 anos)
Policial descobre corrupção em seu departamento
e tem que se refugiar numa comunidade amish
para proteger a vida de um menino — única
testemunha de assassinato — e sua mâe
EUA/1985. Oscar de melhor montagem e roteiro
original.

NOS BASTIDORES DA NOTICIA (Broadcastnews). de James L. Brooks. Com William Hurt,
Albort Brooks e Robert Prosky. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098): 14h,16h30min, 19h, 21h30min (14 anos)
A MENINA DO LADO (Brasileiro), de Alberto Salvá.
Com Reginaldo Faria, Flávia Monteiro. Débora
Duarte e Sérgio Mamberti. Lagoa Drive-ln (Av.
Borges de Medeiros. 1.426 — 274-7999I:
20h30min. 22h30min. Até quarta. (14 anos)
Jornalista isola-se numa casa de praia para escrever
um livro, mas sua tranqüilidade termina ao conhe-
cer a vizinha, uma adolescente de 14 anoá, por
quem se apaixona. Produção de 1987.
UM GRITO DE LIBERDADE (Cry freedom). de
Richard Attenborough. Com Kevin Kline, Penelope
Wilton e Danzel Washington. Largo do Machado-2
(Largo do Machado. 29 — 205-6842)' 17h30min,
20h30min. (10 anos)
BARRA PESADA (Brasileiro), de Reginaldo Faria.
Com Stepan Nercessian, Kátia D'Angelo, Milton
Morais e Lutero Luiz. Metro Boavista (Rua do
Passeio. 62 — 240-1291). Condor Copacabana (RuaFigueiredo Magalhães, 286 — 255-2610), Largo do
Machado-1 (Largo do Machado. 29 — 205-6842):
14h, 16h, 18h, 20h. 22h. (18 anos)
Drama tendo como protagonistas garotos dos mor-
ros cariocas que, num meio violento, acabam como
pivetes ou traficantes de tóxicos. Baseado em
argumento de Plínio Marcos.
UMA MULHER É UMA MULHER (Une femme est
une femme). de Jean-Luc Godard. Com Anna
Karina, Jean-Claude Brialy e Jean-Paul Belmondo.
Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149):
18h30min. 20li, 21h30min. Até amanhã.
França/1961.
Mextra
TOTALMENTE SELVAGEM (Somithlng wlld),
de Jonathan Demme. Com Jeff Daniels, Melanie
Griffith e RayLiotta. Hoje, è meia-noite, no Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. (14 anos).
O vice-presidente de uma financeira encontra uma
mulher louqulssima que o leva a conhecer novas
pessoas e lugares diferentes, mudando completa-
mente sua vida. EUAI1986.
A PEQUENA LOJA DOS HORRORES (Llttle ihop
of horror»), de Franz Oz. Com Rick Moranis, Ellen
Greene e Vincet Gardênia. Hoje, à meia-noite, no
Bruni-lpanema, Rua Visconde de Piraji, 371. (Livre).
Versão de um musical da Broadway que, por sua
vez, foi baseado em um filme da década de 60.
Numa floricultura, os negócios vâo mal até que um
jovem começa a criar uma pequena planta camivo-
ra que exige sangue humano como alimento.
EUA! 1987
AMOR E BOÊMIA (Reuban, Reuben), de Roben
Ellis Miller. Com Tom Conti, Kelly McGillis e Ro-
bens Blossom. Hoje, à meia-noite, no Cineclube
Estação Botafogo, Rua Voluntários da Pátria, 88.
(16 anos).
Poeta aicóolatra trabalha como conferencista em
escolas americanas, mas seu passatempo preferi-
do continua sendo conquistar mulheres casadas.
EU A! 1983.
GAIJIN — CAMINHOS DA LIBERDADE (Brasilei-ro). de Tizuka Yamasaki. Com Kyoko Tsukamoto.
Antônio Fagundes e Jiro Kawarasaki Hoje, às 18h
no Museu de Astronomia e Ciências Afins.
Rua General Bruce. 586 — Sâo Cristóvão (14
anos)
A vida dos primeiros imigrantes japoneses quevieram para o Brasil trabalhar na lavoura do café
Em regime de semi-escravidão, eles conseguem
solidariedade apenas de outros imigrantes, italianos
e nordestinos Produção de 1979
PÉ NA CAMINHADA (Brasileiro), documentário de
Conrado Berning. Roteiro de D. Pedro Casaldáliga.
Texto e narração de Leonardo Boff. Hoje, às 17h,
no Sindicato dos Bancários da Baixada. Rua Nunes
Alves. 75/ 4o andar — Duque de Caxias.
Documentário sobre a participação da Igreja no
Brasil em favor da justiça agrária, do menor abando-
nado e da população carente. Produção de 1987

DICA JDO DIA

Terror musicado Apequena 
loja dos

horrores — cartaz de
hoje à meia-noite no

Star Ipanema — passou
despercebido no ano passa-
do. Injustiça. Musical de
terror light, sustentado em
saborosíssima trilha sonora,
é um daqueles filmes que
dão ao espectador a sensa-
cão de uma descoberta. O
numor é outro elemento
bem explorado pelo elenco,
que inclui Rick Moranis (Os
caça-fantasmas), Ellen
Greene (Próxima parada:
Bairro Boêmio) e o come-
diante Steve Martin, num
papel antológico.

A exótica planta Audrey
II, que se alimenta de san-
gue, canta com voz de Levi
Stubbs, do grupo Four
Tops. A pequena loja di-
rigida por Franz Oz, é a ver-
são cinematográfica do mu-
sical da Broadway inspira-
do no filme de terror de Ro-
ger Corman, rodado em
1960 com o mesmo título.

MMOSTRAS
O CINEMA DO COTIDIANO (VII) Hoje: Retrato de
escola (Klassenphoto), documentário de
Eberhard Fechner. Cinemateca do MAM (Av. Beira
Mar, s/n°) 16h30min.
O filme documenta o longo trabalho de um diretor
de escola para reunir, 37 anos mais tarde, todos os
alunos de uma turma de 1933. Alemanha/1970.
O CINEMA DO COTIDIANO (VIII) — Hoje: flefraro
de escola (Klassenphoto), documentário de Ebe-
rhard Fechner Cinemateca do MAM (Av Beira
Mar, s/n°): 18h30min.
Durante as pesquisas para reunir todos os ex-
alunos de uma turma, o diretor descobre que um
deles fora obrigado a abandonar a escola por ser
judeu. Alemanha/1970.
O CINEMA DO COTIDIANO — Hoje: Minha luta
(Del Blodiga tiden), documentário de Erwin Leiser
Cinemateca do MAM (Av Beira-Mar, s/n0)-
20h30min
Um retrato da Alemanha e da Europa, durante o
nazismo e a Segunda Guerra Mundial, usando
como pesquisa cinejornais. documentários e filmes
de propaganda política. Suécia/1959

ÊÊPRÉ-ESTRÈIAS
UMA ALUCINANTE VIAGEM (The couch trip). de
Michael Ritchle Com Dan Aykroyd, Walter Mat-
thau, Charles Grodin e Donna Dixon. Hoje, à meia-
noite, no Rio-Sul, Rua Marquês de Sâo Vicente, 52.
(14 anos)
Comédia. Paciente foge de hospital psiquiátrico,assume a identidade do psiquiatra e substitui um
terapeuta sexual em seu programa radiofônico
EUA/1987
ATIRANDO PARA MATAR (Deadly pursuit). deRoger Spottiswoode Com Sidney Poitier. Tom
Berenger, Kristie Alley e Clancy Brown Hoje, à
meia-noite, no Leblon-1, Av Ataulfo de Paiva, 391
(16 anos).
Agente do FBI requisita a ajuda de um expen em
trilhas para prender um assassino escondido.numa
remota área montanhosa do Pacifico EUA/1987
CROCODILO DUNDEE II (Crocodilo dundee II), deJohn Cornell Com Paul Hogan e Linda KozilowskiHoje, à meia-noite, no Leblon-2 Av Ataulfo dePaiva. 391 e Largo do Machado-1. Largo do Macha-
do. 29
Continuação das aventuras do herói australiano emNova Iorque Desta vez. ele está sendo procurado
por perigosos traficantes e. para nâo arriscar a vida
da namorada, resolve fugir com ela para a Austrália
EUA/1988

^EBESÍlSEBEr

^RECOMENDA
ADEUS, MENINOS |Au revoir les enfants), de
Louis Malle. Com Gaspard Manesse, Raphael
Fe)to, Francine Racetle e Stanislas Carró de
Malberg. Cinema-1 (Av Prado Júnior, 281 —
295-2889): 15h, 17h10mm, 19h20min,
21h30min. (Livre). Continuação
Em um pensionato para meninos na França, um
garoto toma consciência da guerra quando des-
cobre a perseguição sofrida por seu colega
judeu, escondido pelo padre, diretor do colégio
França/1987 Prêmio Leão de Ouro no Festival'
de Veneza.
OLHOS NEGROS ÍOcie ciorme). de Nikita Mi-
khalkov Com Marcello Mastroianni. Silvana
Mangano. Marthe Keller e Elena Sofonova. An-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea. 899- 322-
1258): 20h, 22h. Ricamar (Av Copacabana. 360
— 237-9932): 17h20min. 19h40min, 22h. (14
anos). Continuação
Na virada do século, a bordo de um navio, um
italiano conta a um passageiro russo a história
de sua vida: sua paixão por uma mulher russa
casada, a falência de seus negócios e o abando-
no de sua mulher. Baseado em contos de Anton
Chekov Itália/1987 Melhor ator no Festival de
Cannes.
O ÚLTIMO IMPERADOR (The last emperor). de
Bernardo Bertolucci. Com John Lone, Joan
Chen, Peter 0'Toole e Ying Ruocheng. Lido-1
(Praia do Flamengo. 72 — 285-0642)* 18h1 Omin.'21 h. (10 anos). Reapresentaçâo
História real do último imperador da China que.
desde os três anos. quando foi entronado. até
chegar à velhice como simples jardineiro duran-
te a Revolução Chinesa, passou quase toda a
vida como prisioneiro. Inglaterra/1987 Ganha-
dor de 9 Oscars.

¦ÊÊESTRÉIAS
A FAMÍLIA (La famiglia). de Ettore Scola Com

1 Vittorio Gassman. Stefania Sandrelli, Fanny Ardant
e Ottavia Piccolo. Veneza (Av Pasteur. 184 — 295-
8349): 14h, 16h30min, 19h, 21h30min. Comodoro»(Rua Haddock Lobo, 145 — 264-2025)* 16h,18h30min, 21 h. Barra-1 (Av das Américas, 4.666
— 325-6487): de 2a a 6a. às 14h. 16h30min, 19h.

! 21h30m. Sábado e domingo, a partir das 16h30min.(Livre)
t A história de uma família, abrangendo o período¦que vai de 1907 a 1987, tendo como cenário
! principal a casa, onde todos se reúnem. Itália/1987
;0 SICILIANO (The Sicilian). de Michael Cimino.

Com Christophe Lambert. Terence Stamp, Joss' Ackland e Giulia Boschi. Roxy (Av Copacabana, 945
236-6245). São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 —

285-2296). Rio-Sul (Rua Marquês de Sâo Vicente.
52 — 274-4532). Barra-3 (Av das Américas, 4.666
— 325-6487)' 14h30min, 16h50min, 19h10min.21h30min. Ópera-1 (Praia de Botafogo. 340 — 552-

; 4945): de 2a a 6a, às 16h50min, 19h10min.
21h30min. Sábado e domingo, a partir das
14h30min. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca.
54 — 390-2338), Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541), Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246): 14h, 16h20min, 18h40min, 21 h. (16

„ anos).
j A história de Salvatore Giuliano. líder e bandido

siciliario que enfrentou a Igreja, a Máfia e o estado.** na tentativa de libertar a Sicllia da opressão.- EUA/1987
SEDUZIDA AO EXTREMO (Extremities). de Ro-
bert M. Voung. com Farrah Fawcett, James Russo.' Diana Scarwid e Alfre Woodard. Odeon (Praça. Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835)' 13h40min,

] 15h30min, 17h20min, 19h10min. 21 h. São Luiz-2t (Rua do Catete. 307 — 285-2296). Copacabana (Av
Copacabana. 801 -255-0953), Leblon-1 (Av Ataul-
fo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-2 (Av das

;¦ Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 — 228-8178) 14h10min, 16h,

!' 17h50min. 19h40min, 21h30min. Ópera-2 [Praia deBotafogo. 340 — 552-4945)' de 2a a 6a. às 16h.
! 17h50min, 19h40min, 21h30min. Sábado e domin-
i go, a partir das 14h10min. Madureira-2 (Rua Dag-

mar da Fonseca, 54 — 390-2338): de 2a a 6a, às
14h10min, 16h, 17h50min. 19h40min, 21h30min.
Sábado e domingo, a partir das 16h. (16 anos)
Mulher é perseguida por maníaco sexual mas
consegue vingar-se de maneira violenta e sádica.
EUA/1986.
OS NERDS SAEM DE FÉRIAS (Revenge of the
Nerds II: Nerds in paradise). de Joe Roth. Com
Robert Carradine. Curtis Armstrong e Larry B.
Scott. Palácio-2 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541)'
13h40min, 15h30min. 17h20min. 19h10min, 21 h.
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-7194),
América (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246)*
14h10min, 16h, 17h50min, 19h40min, 21h30min.
Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia. 102 — 247-
8900): de 2a a 6a, às 16h, 17h50min, 19h40min,
21h30min. Sábado e domingo, a partir das
14h10min. (14 anos)
Continuação da série com as aventuras de uma
turma de adolescentes sempre em luta contra os
bandos rivais. EUA/1987
RAMBO III (Rambo III). de Peter MacDonald Com
Sylvester Stallone, Richard Crenna. Marc de Jonge
e Kurtwood Smith. Art-Copacabana (Av Copacaba-
na, 759 — 235-4895). Star-lpanema (Rua Visconde
de Pirajá. 371 — 521-4690), Paissandu (Rua Sena-
dor Vergueiro, 35 — 265-4653) 14h, 16h, 18h. 20h,
22h. An-Fashion Mall-3 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): de 2a a 6a, às 16h, 18h, 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 14h An-Fashion
Mall-4 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258) de 2a a
6a, às 16h30min, 18h30min. 20h30min. 22h30min.
Sábado e domingo, a partir das 14h30min. Campo
Grande (Rua Campo Grande, 880 — 393-4452):
13h30min 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21 h30m. An-Casashoppmg-2 (Av Alvorada. Via 11,
2.150 — 325-0746), Paratodos (Rua Arquias Cordel-
ro. 350 — 281-3628) 15h. 17h, 19h, 21h Pathé
(Praça Floriano. 45 — 220-3135)' de 2a a 6a. às
11h30min, 13h30min, 15h30min, 17h30min,
19h30min. 21h30min. Sábado e domingo, a partirdas 13h30min. An-Casashopping-3 (Av Alvorada,
Via 11. 2.150 — 325-07461 15h30min, 17h30min,
19h30min. 21h30min Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 — 254-9578), An-Madureira-1 (Shop-

BÊSHOPPINGS
ART CASASHOPPING 1 — Os heróis trapalhões,
uma aventura na selva de 2a a 6a. às 15h30min.
17h, 18h30min. Sábado e domingo, a partir das
14h (Livre). A princesa prometida 20h. 22h (Li-
vre) Curta Visão do céu. gruta dos Trés Poderes
de Marcelo Ferreira Mega
ART CASASHOPPING 2 — Rambo 3 15h, 17h,
19h. 21 (14 anos) Curta Ó, de casa. de Katia
Messel
ART CASASHOPPING 3 — Rambo 3 15h30min.
17h30min. 19h30min, 21h30mir (14 anos) Curta
Senão do conselheiro de Agumaldo Siri Azevedo
ART-FASHION MALL 1 — Os heróis trapalhões,
uma aventura na selva 14h, 15h30min, 17h,
18h30min (Livre) Olhos negros 20h, 22h (14
anos) Curta Jenner Augusto, de Fernando Com
Campos
ART FASHION MALL 2 — A princesa prometida14h. 16h. 18h, 20h.22h Sábado e domingo, a partirdas 14h. (Livre) Curta Faz mal II. de Still
ART FASHION MALL 3 — Rambo 3 de 2a a 6a. ás
16h, 18h. 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h (14 anos) Curta Lampião, capitão Malazane.
de Otávio Bezerra
ART FASHION MALL 4 — Rambo 3 de 2aa 6a. às
16h30mm, 18h30min. 20h30min, 22h30min Sába-
do e domingo, a partir das 14h30min (14 anosl
Curta Suite Bahia, de Agnaldo Siri Azevedo
BARRA 1 — A familia de 2a a 6a. às 14h,
16h30min, 19h, 21h30min Sábado e domingo, a
partir das 16h30min (Livre) Curta Resistência dalua, de Otávio Bezerra
BARRA 2 — Seduzida ao extremo 14h 10mirt, 16h.
17h50min. 19h40min, 21h30min (16 anos) Curta
Sertão do conselheiro, de Agnaldo Siri Azevedo
BARRA 3 — O siciliano 14h30min. 16h50mm.
19h10min, 21h30min (16 anos) Curta Frio na
barriga, de Nilson Villas-Boas
RIO-SUL — O siciliano 14h30min, 16h50min,
19h10min. 21h30min (16 anos) Curta Fno na
barriga, de Nilson Villas-Boas

mCOPACABANAART-COPACABANA — Rambo 3 14h, 16h, 18h,
20h, 22h (14 anos) Curta Gmeceu, de Helena
Lustosa
BRUNI COPACABANA — A princesa prometida14h, 16h, 1Sh, 20h, 22h (Livre) Curta Lá. de
CINEMA 1 — Adeus, meninos 15h, 17h10mm,
19h20min. 21h30min (Livre) Curta Mercadores
de Sào José. de Sani Lafon Pádua
CONDOR COPACABANA — Barra pesada 14h,16h, 18h, 20h, 22h (18 anos)
COPACABANA — Seduzida ao extremo
14h10mm, 16h, 17h50min, 19h40min, 21h30min
(Livrei Curta Morangos mofados, de Rubem Cor-vetto
JÓIA — Setembro 14h50min. 16h30min.
18h10min, 19h50min, 21h30min (Livre) Curta Omuro — o tilme. de Sérgio Péo
RICAMAR — Os heróis trapalhões, numa aventura
na selva 14h, 15h30mm (Livre) Olhos negros
17h20min. 19h40min, 22h (14 anos) Curta Ó de
casa. de Katia Messel
ROXY — O siciliano 14h30min. 16h50min,
19h10min, 21h30min (16 anos) Curta Morangos
mofados, de Rubem Corvetto
STUDIO COPACABANA — Os nerds saem de
férias de 2a a 6a. às 16h, 17h50min. 19h40min,
2!h30mm Sábado e domingo, a partir das
14h10min (14 anos) Curta A última cançào do
beco, de João Carlos Velho
MlPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES — Nos bastidores da noticia
14h, 16h30min. 19h. 21h30min (14 anosl Curta
Abismo de espumas, de Ronaldo German
LAGOA DRIVE-IN — A menina do lado 20h30mm.22h30min 114 anos)

LEBLON-1 — Seduzida ao extremo 14h10min.
16h. 17h50min. 19h40min, 21h30mm (16 anos)
Curta Resistência da lua. de Otávio Bezerra Curta
Colombma de forever. de David Quintana

LEBLON-2 — O poder 15h, 17h10mm, 19h20min.
21h30min. (14 anos) Curta Meu nome ê. de
David Quintana
STAR IPANEMA — Rambo 3 14h, 16h, 18h, 20h.
22h (14 anos) Curta Impresso á bala. de Ricardo
de Barras Fávila
Mbotafogo
CINECLUBE ESTAÇÃO BOTAFOGO — A teste-
munha-. 16h, 18h, 20h, 22h (16 anos)
CORAL — A princesa prometida 14h, 16h, 18h,
20h, 22h (Livrei
ÔPERA-1 — O siciliano de 2a a 6a. às 16h50min.
19h10min. 21h30min Sábado e domingo, a partirdas13h30mm (16 anos) Curta Fno na barriga, de
Nilson Villas-Boas
ÓPERA-2 — Seduzida ao extremo de 2a a 6*. às
16h. 17h50mln, 19h40min. 21h30min Sábado e
domingo, a partir das 14h10mm (16 anos) Curta
Morangos mofados, de Rubem Corvetto
VENEZA — A família 14h. 16h30min, 19h.
21h30mm (Livre) Curta A voz da felicidade, de
Nelson Nadotti

Mcatete e flamengo
LARGO DO MACHADO-1 — Barra pesada 14h,
16h. 18h. 20h, 22h (18 anosl
LARGO DO MACHADO-2 — Os heróis trapalhões,
uma aventura na selva 14h, 15h30min (10 anos).
Um grito de liberdade 17h30min, 20h30mm (10
anosl
LIDO-1 — SuperXuxa contra baixo astral 15h,
16h30min (Livre) O último imperador 18h10min,
21 h (10 anos)
LIDO-2 — Setembro de 2S a 6a às 16h30mm,
18h10min, 19h50min, 21h30min Sábado e domin-
go. a partir das 14h50min (Livre) Curta Capiba,
ontem, hoje, sempre, de Fernando Spencer
PAISSANDU — Rambo 3 14h, 16h. 18h. 20h. 22h
(Manos) Curta Abismo cfe espumas, de Ronaldo
German
SÁO LUIZ-1 — O siciliano 14h30mm. 16h50min.
19h10mm. 21h30mm (16 anos) Curta Santa do
maracatu. de Fernando Spencer
SÂO LUIZ-2 — Seduzida ao extremo 14h10mm,
16h. 17h50min, 19h40min, 21h30min (16 anos)
Curta Suite Bahia, de Agnaldo Sm Azevedo

STUDIO CATETE — Os nerds saem de férias
14h10min. 16h. 17h50min, 19h40min, 21h30min.
(14anos) Curta' Senão do conselheiro, de Agnaldo
Siri Azevedo

ÊÊCENTRO
METRO BOAVISTA — Barra pesada. 14h, 16h,
18h, 20h, 22h (18 anos)
ODEON — Seduzida ao extremo 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19h10min. 21 h (16 anos)
Curta Nem tudo são flores, de Paulo Maurício
Caldas
PALÂCIO-1 — O siciliano 14h, 16h20min,
18h40min, 21h (16 anos) Curta Iberè Camargo,
pintura, de Márcio Augusto
PALÁCIO-2 — Os nerds saem de férias
13h40min, 15h30min, 17h20min, 19h10min, 21 h
(14 anos) Curta Um dia Maria, de Marco Antonio
Simas
PATHÉ — Rambo 3 de 2a a 6a. às 11h30min,
13h30min. 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h40min Sábado e domingo, a partir das
13h30min (14 anos) Curta Baiado. um ansta de
Olinda, de Sam Lafon Pádua
VITÓRIA — O vingador 13h30min. 15h30min,
17h30min. 19h30min. 21h30min (16 anos) Curta
Capiba, ontem, hoje, sempre, de Fernando Spencer

Mtíjücã
AMÉRICA — Os nerds saem de fénas 14h10min,
16h. 17h50min. 19h40min, 21h30min (14 anos)
Curta Llvio Abramo gravuras, de Fernando Com
Campos
ART TIJUCA — Rambo 3 de 2a a 6a. às 15h. 17h,
19h. 21 h Sábado e domingo, a partir das 13h (14anos) Curta Ni/rapo. de Ricardo Villas Boas Bravo
BRUNI TIJUCA — Os heróis trapalhões, uma
aventura na selva 14h30min. 16h. 17h30min (Li-vre) A princesa prometida 19h, 21 h (Livre)Curta O lobo se estrepa, de Still
CARIOCA — Seduzida ao extremo 14h10min,
16h. 17h50mi. 19h40min. 21h30min (16 anos)
Curta Nem tudo são flores, de Paulo Maurício
Caldas
COMODORO — A família 16h. 18h30min. 21 h
(Livre) Curta A voz da felicidade, de Nelson
Nadotti

TIJUCA-1 — O siciliano 14h, 16h20min.
18h40min, 21 h (16 anos) Curta Frio na barriga, de
Nilson Villas-Boas
TUUCA-2 — O vingador 13h30min, 15h30min.
17h30min. 19h30min, 21h30min (16 anos). Curta
Nem tudo são flores, de Paulo Maurício Caldas
TIJUCA PALACE-1 — Loucademia de policia 5 —
Missão Miami Beach 15h30min, 17h20min.
19h10min, 21 h (Livre) Curta W/frapo, de Ricardo
Villas Boas Bravo
TIJUCA PALACE-2 — Super Xuxa contra baixo
astral¦ 15h30min, 17h (Livre) A maldição dos
mortos-vivos 19h. 21 h (18 anos) Curta Santa do
maracatu. de Fernando Spencer

ÊÊMÉIER
ART-MÉIER — Loucademia de policia 5 — Missão
Miami Beach 15h30min, 17h20min, 19h10min.
21 h (Livre) Curta Robeno Rodrigues, de Antonio
Carlos Amàncio
BRUNI-MÉIER — Os heróis trapalhões, uma aven-
tura na selva 14h30min, 16h, 17h30min. (Livre) 4
pnncesa prometida 19h. 21h (Livre) Curta Anil,
de Nilton Nunes
PARATODOS — Rambo 3 15h, 17h, 19h, 21h (14anos) Curta Um ceno Manoelzão, de Leonardo
Bartucci

ÊÊRAMOS E OLARIA
RAMOS — Os heróis trapalhões, uma aventura na
selva de 2a a sábado, às 16h, 17h30min, 19h,
20h30mm Domingo, a pamr das 14h3Qmin
OLARIA — O vingador de 2a a 6". às 15h. 17h.
19h, 21 h Sábado e domingo, a partir das 17h (16
anos) Curta Mercadores de São José, de Sani
Lafon Pádua

ÊÊMAD UREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA-1 — Rambo 3 de 2a a 6». às
15h, 17h. 19h, 21 h Sábado a domingo, a partir das
13h (14 anos) Curta Dedo de Deus. de Cnstiano
Requiâo
ART-MADUREIRA'2 — A princesa prometida15h30min. 17h30min (Livre) Rambo 3 19h30min,

21h30min (14 anos). Curta A última canção do
beco. de João Carlos Velho
BARONESA — Os heróis trapalhões, uma aventura
na selva 14h. 15h30min, 17h (Livrei A maldição
dos mortos-vivos 19h, 21 h (18 anos). Curta A
primitiva ane de tecer em jóias, de José Petrillo
BRISTOL — Os heróis trapalhões, uma aventura na
selva 13h30min, 15h, 16h30min, 18h. 19h30min.
21 h (Livre)
MADUREIRA-1 — O siciliano 14h, 16h20min.
18h40min, 21 h (16 anos) Curta Temporal, de
José Pedro Goulart
MADUREIRA-2 — Seduzida ao extremo de 2a a
6a. às 14h10min, 16h, 17h50mm. 19h40min.
21h30mm Sábado e domingo, a partir das 16h (16
anos) Curta Nem tudo são flores, de Paulo Mauri-
cio Caldas
MADUREIRA-3 — O vingador 15h. 17h. 19h. 21 h
(16 anos) Curta Mercadores de São José. de Sani
Lafon Pádua
WÊCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE - Rambo 3 13h30min.
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min (14
anos) Curta Lupe, profissão bohemio. de David
Ouintana
PALÁCIO — Mestres do unlvero* 15h, 17h. 18h.
21 h (Livre)
Initerói

ARTE-UFF — Hoje O rei da comédia As 15h,
17h10min, 19h20min. 21h30min (16 anos) CEN-TER — A familia 14h. 16h30min, 19h, 21h30min
(livre) Curta Livio Abramo Gravuras, de Fernando
Com Campos
CINEMA 1 — Mestres do universo 14h30min.
16h40min, 18h50mm, 21h (Livre) Curta Dedo de
Deus. de Cnstiano Requiâo
NITERÓI — O vingador- de 2a a 6a. às 13h30min.
15h30min, 17h30min. 19h30min, 21h30mm Sába-
do e domingo, a partir das 15h30min (16 anos)
Super Xuxa contra Baixo Astral 14 (Livre) Curta
Livio Abramo Gravuras, de Fernando Com Campos
NITERÓI SHOPPING-1 —flamboS 15h.17h. 19h.
21 h (14 anos) Curta Madame Canó
NITERÓI SHOPPING-2 — Rambo 3 14h30mm.
16h30mm. 18h30min, 20h30mm (14 anos) Curta
Dedo de Deus. de Cnstiano Requiào
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Terror musicado A ISIkDivuigagSo star Ipanema — passou

Bdespercebido 

no ano passa-
do. Injustiga. Musical de
terror light, sustentado em
saborosissima trilha sonora,
6 um daqueles filmes que
dao ao espectador a sensa-
cao de uma descoberta. O
humor 6 outro elemento
bem explorado pelo elenco,
que inclui Rick Moranis (Os
caQa-fantasmas), Ellen
Greene (Pr6xima parada:
Bairro Boemio) e o come-
diante Steve Martin, num
papel antol6gico.

A ex6tica planta Audrey
II, que se allmenta de san-
gue. canta com voz de Levi
Stubbs, do grupo Four
Tops. A pequena loja .... di-
rigida por Franz Oz, 6 a ver-
sao cinematogr&fica do mu¬
sical da Broadway inspira-
do no filme de terror de Ro¬
ger Corman, rodado em
1960 com o mesmo titulo.



OS GOLFINHOS DE MIAMI—Show aquStico comFlipper e sua turma. De 2a a 6', as 17h e 19h e sSb, ^MmPWCBKcTT Mift ll^¦^m^^^EHnlPHNmMmWilirWmtnBdom e feriados, bs 14h, 15h30min, 17h e II^BIMfliBLMLaMiHyiiMiMI^^M^y *X*X^no CesaShopping, Av. Alvorada,
(325-3077). Ingressos a Cz$ 500.00, adulto, e a Cz$400,00, crian?as de 2 a 10 anos. AtS dia 31. ——
MCIRCO DOMINGO postcard company# lancamento postcard
CIRCO D'lTALIA - Espeticulo tradicional italiano «. . ¦ I J/ _ A ^ A . ^ ^ NAS LOJAS
com animais amestrados, mSgico, palha?os e aero- wanooodw I // >v /J _A* /J ff/.. „'cirTTVluJO*^!batas. Estrada do GaleSo, s/n° - llha do Governador. po«odo» em revisto. I ! U*m *Wi«j - /' /O.,. ATT /. jr -Ti /»-- Jl US
4' e 6a, Ss 21 h, 5", Ss 16he21h, sSb, ds 17h e 21h, IfnlrynWl /fUf tftA IMUOuKl L*M1 iPfCtM ITdom, is 15h, 17h30min e 20h. Ingressos de {/ JjW\nAKf jl/r'r I"**
arquibancada a Cz$ 400,00 (criangas de dois a 10 ___ /
anos) e Cz$ 500,00 ladultos); cadeira a Cz$ 600,00 IJ-J r

 
LANCAMENTO POSTCARD C0MI*NY» LANCAMEMTO POSTCARD

PLAY CIRCUS SHOW — Espetaculo inSdito com

Ss 16h 4s 17h e 21h e is /\
a camarote para quatro a | \ )\ |^H Hill aJ ¦ I T mft D H( I 1 rS
CzS 800.00. cadeira adulto. a CzS 600.00. cadeira ' J 1 ' 1 ,1 '

- '^,f»~l4 JHH4 MHPBBpHH |pV
CIRCO HATARY — de tr6s com J ¦ [ 5»^H ¦ SJf9 I I ¦ I ¦ I M I wi I m 1 fl I
acrobatas. mdglcos. palhagos e o urso da UcrSnia. \~ls
is 21 h, 5» e 68, is 14h e 12h, sib., is 15h,
17h30min e 20h, e dom., is lOh, 15h. 17h30min |
20h. Ingressos de arquibancada a CzS 300,00 i a i H(criangas ate 10 anos) e CzS 400,00 ladultos); M ^ . _ m _ M i ^ B |0cadeira lateral a CzS 400,00 (criangas at6 10 anos) ¦ wHfll n/ft^ ¦ _|1T4 4^ B^fc II M. 1 §3CzS 600,00; ladultos); cadeira central a CzS 500.00 S S ^ I I B B | IB ¦ W I I I I H
(criangas at6 10 anos) e CzS 700,00 ladultos) \l f Ml B III lm fkl \J LLLI III BK M L f <i f|camarote (quatro lugares) a CzS 3.500. ww w-«- * * * * 

^ 
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MplanetArio —A ¦— 1
PLANETARIO — ProgramagSo: dom, is 17h, Cam- tA» >«/VV >' 

"" 
s. Mfi/10 fell! (criangas de tr6s a seis anos); sib, is «18h30min, A(6 que o so/seapague (adulto); sib, is R17h e dom, is 18h30min, Robozinho Blitz e as / XTTTV^Xj/ \t~7~TTT{X? Hestrelas (criangas de cinco a 12 anos). Av. Pe. / \/J \W/ \</ \\/ \ M

Leonel Franca, 240 (274-0046). Ingressos a CzS I k y1-1^ \ W
56,00, adultos e CzS 28,00, criangas. A partir do dia [ /~\ yn \ 1 F-j
8 fecha para manutengio dos equipamentos. I I \ Vl NM. \ / rfjr / I I H
mCINEMA \ \ XJxJ^ ^J §UM DIA, UM QATO — Exibigio do filme tchecos- \ \ / J ilovaco de Vojtech Jasny. Com Vlastimil Brodsky \ \. / / QJiri Sovak. Cineclube EstagSo Botafogo. Sala 16. V n. / 9
Rua Voiuntirios da Pitria. 88 (286-6149). Hoje / Ej
amanhi, is 15h30 min e 17h. (Livre). H
SESSAO COCA-COLA — Exibigio de Cavalinho ^— J ( B
Azul. Hoje e amanhi, is 18h30min no Lagoa Drive- . |jIn. Av. Borges de Medeiros. Lagoa. (Livre). ^ i G P

 

venham se divertir

^——t MARITt — Tapegarias. Galena Bonino, Rua Barata /^ S
Ribeiro, 578. De 2aasibado, das 10his 12h. e das v /* H
15h is 21h. Ultimo dia. ,jf _ _ -1 @
LUIZ ZERBINI — Pinturas, desenhos, lotos, escul- Cj\ CjEMMANUEL NASSAR — Pinturas. Galeria Sara- turas e instalag6es. Escola de Artes Visuais do ~s\ L——Q

menha, Rua Marqufis de Sio Vicente, 52/165. De Parque Lege, Rua Jardim BotSnico, 414. Diarfamon- yt ^ra
2" a6a, das 10his 22h. Sibados, das 10his 18h. te; das 9h is 19h. At6 amanhi. / ^ --— /-^ \ N. gAt6 dia 20. ,. , CARLOS FIUZA — Pinturas. Cochrane Bar. Rua /„ V/777^ / ^7 _T 1Pinturas em imagens diretas, apropnadas do re- das Palmeiras, 66. Diariamente, das 12h is 2h da / fl / A COvA ipertbno popular pelo olho de um artistas que nio manha. At6 amanhi. . L. \ XP// |se quer ®rPue6logo ou pesi^isador da linguagem MOLLICA - Desenhos e pinturas. Casa de Culture / ( r* X // SBdo povo. Uma visualidade simples, imediata e sem Laura Alvim. Av. Vieira Souto, 176. De 3' a 6a. das I /©C-T // ?herolsmo, mas com um sign,ficado denso. 15h is 21h. Sibados edomingos, das 16h is 19h. / rfSI // 5At6 amanhi. ( ' J / ff it

HENRI MATISSE — Exposigio de 20 pegas do GERALDO CASTRO, JOS6 PAULO MOREIRA DA ^!s. \ / / // J
Livro Jazz. Museu da Chicara do C6u. Rua Murti- FONSECA, PAULINA KAZ E SYLVIO PINTO —  / / // •§nho Nobre, 93. De 3'a sibado, das 14h is 17h. Coletiva de pinturas. Galena D'Bleler, Rua Marquis ¦1 / JI S-
Domingos, das 13h is 17h. At6 dia 30 de se- de Sio Vicente, 52/355. De 2'a sibado, das 10h is ^ / // ¦§
lembro. 22h. At6 dia 10. y // |Litogralias e pochoirs a partir de colagens que LUCY BLOCH — Esculturas. Rio Design Center  ^"T_ // SMatisse realizou no final da vida e reuniu em um (Rj0 Antiques Center). Av. Ataulfo de Paiva, 270 JTn Ar ,|I'vro. Ja"' Publicado no Paris do pAs-Guerra. subsoio. Diariamente. das lOh is 22h. At4 dia 12. o

Leve as Criangas ao Teatro com 
o Gato de Botas. I

O 
GATO DE BOTAS Premio Melhores Espetdculos do Ano

--rrr^yj^CAS Diregao de Maria Clara Machado de 1987: 
^NOACEN/MmC:Teatro Joao Caetano Premio Mambembe 1987 de melhor ator:

Agosto - sabados e domingos, Lm2 Carlos Tourinho

as 17:30 Premio Mambembe 1987 de melhor
r^®®^i»^erUn° oT.e^'«*°e 4el Curta Temporada figurino: Anna Letycial DirtK;40 de 4r»ni»tU»m °?fho »pur»-1 ¦

\ "^^Tno^dB ru». bon®00®^* \ Govemo do Estado do Rio de Janeiro • SEEC - Secretaria de Estado de Educa?3o e Cultura
\ do que o»nbad0o,fn»oeo\ FUNARJ - FundafSo de Artes do Estado do Rio de Janeiro

p.t.otL.n  \ Diodo BUl K®" mbemb°"al1*Jarqu68 de I
Pr6»ioB vanu«i,r^(274.7246 e\ ;j

QBSB \ i087 oa/3° •T odh o do®. \
MM \b- aR69«'6*' ^ ^^'e^tcaoo0'00'! ||
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réesTribobó City, de Maria Clara Macha oje no Teatro Tablado

à brasileira

¥T oje vai ter tiroteio no Teatro Tablado.
Levem as crianças. Às 16h, será remonta-

**• do no palco do teatro a peça Tribobó City,
de Maria Machado, com direção da própria autora
— o que já justifica o interesse. O espetáculo
tornou-se um clássico do teatro infantil e fez a
cabeça de boa parte da geração que hoje está
beirando os 30 anos. Na época, Maria Clara justifi-
cava a escolha de título tão bizarro:"Este nome
achei em uma placa na estrada de Cabo Frio.
Achei gozadíssimo e tive a idéia de montar uma
peça infantil onde houvesse um saloon, gangsters,
xerifes e outros personagens americanos, lógica-
mente dando-lhes um caráter brasileiro."

O tal western brasileiro, à maneira america-
na, entra em ação com a disputa de bandidos e
mocinhos pelas terras do Coronel Capivara Smith,
doadas antes de sua morte para a construção da
Estrada de Ferro Tribobó-Niterói. Há disputa
pelas terras. Os bandidos acham que ali há ouro e
tentam construir no lugar da estação de trem um
abrigo para cowboys desamparados. A história se
desenrola no saloon de dona Cafeteira Rochedo,
também proprietária da companhia de diligên-
cias, e obviamente contra a estrada de ferro. Há
tiros, raptos, risos e todos os elementos de um
bom faroeste tupiniquim. Não poderiam faltar os
índios, que no final salvam a cidade e inauguram a
estação de trem Tribobó City.

A ficha técnica do espetáculo é a mesma de 17
anos atrás. A música e. a direção musical são de
Ubirajara Cabral; a cenografia é de Nelly Laport; e
os cenários e figurinos de Joel de Carvalho foram
remontados por Carlos Wilson. O apuro técnico e
o cuidado visual são uma atração à parte. Tribobó
City e seus curiosos personagens não envelhece-
ram.,Vai ter adulto pegando carona nesse trem.

Projeto Coca Cola

de Teatro Infantil.

i FLICTS TTEATRO VANUCCI
SÁBADOS E DOMINGOS 16 HOfiAS ajBgSsS

DER MATOS IJS

DRA. ELENI HURIVITZ FRAJTAG
Doenças da pele, cabelo e unhas

COMUNICA SEU NOVO ENDEREÇO A CLIENTES E AMIGOS
RUA VISC. PIRAJÁ, 414 GR. 307 TEL: 287-9092 ou 287-3096
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com o Gato de Botas

MARITÉ — Tapeçarias. Galeria Bonino. Rua Barata
Ribeiro. 578. De 2a a sábado, das 10h às 12h. e das
15h às 21h. Último dia.
LUIZ ZERBINI — Pinturas, desenhos, lotos, eseul-
turas e instalações. Escola de Artes Visuais do
Parque Lage. Rua Jardim Botânico, 414. Diariamen-
te; das 9h às 19h. Até amanhã.
CARLOS FIÚZA — Pinturas. Cochrane Bar. Rua
das Palmeiras, 66. Diariamente, das 12h às 2h da
manhã. Até amanhã.
MOLLICA — Desenhos e pinturas. Casa de CulturaLaura Alvim, Av. Vieira Souto, 176. De 3' a 6a, das
15h às 21 h. Sábados e domingos, das 16h às 19h.
Até amanhã.
GERALDO CASTRO, JOSÉ PAULO MOREIRA DA
FONSECA, PAULINA KAZ E SYLVIO PINTO —
Coletiva de pinturas. Galeria D'Bieler, Rua Marquês
de São Vicente, 52/355. De 2" a sábado, das 10h às
22h. Até dia 10.
LUCY BLOCH — Esculturas. Rio Design Center
IRio Antiques Center). Av. Ataulfo de Paiva, 270 —
subsolo. Diariamente, das 10h às 22h. Até dia 12.

{tafannEuaEE

- TRIBOBÓ CITY — Comédia musical de Maria Clara
Machado. Direção de Maria Clara Machado. Teatro
Tablado. Av. Lineu de Paula Machado. 795 1294-
78471. Sáb e dom, às 16h e 17h30min. Ingressos a
Cz$ 500,00. Estréia hoje.

"O CAVALO TRANSPARENTE — Musical de Sylvia
= Orthof. Direção de Sylvia Orthof. Teatro Joio

Theotónio. Rua da Assembléia, 10 (224-8622). Sáb
u e dom. às 16h30min. Ingressos a Cz$ 400,00.
p Estréia hoje.( THUNDERCATS — Versão teatral de Walcyr Car-' rasco para o desenho animado. Direção de Marco

Antonio Palmeira. Teatro Tereza Rachel. Rua Si-
. queira Campos, 143 (235-1113). Sáb, às 17h e dom,
--às 16h. Ingressos a Cz$ 600.00.

r OS VISIGODOS — Texto e direção de Karen•"Acioly. DireçSo musical de Tim Rescala. Casa de"¦Zultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto. 176. Sáb e
dom, às 16h30min. Ingressos a Cz$ 500.00.
FLICTS — Musical infantil com texto de Ziraldo e
Aderbal Jr. Direção e cenários de Paulo Afonso de: Uma. Direçáo musical de Nelson Melim. Com^ Èlizangela. Rogério Fabiano. Tetô Pritzl, Silvia Salga-
do. Eduardo Martini, entre outros. Teatro Vannucci,' Rua Marquês de S. Vicente, 52 — 3o andar. (239-18595). Sáb e dom, às 16h. Ingressos a Cz$ 600,00.
Comemora hoje 50 apresentações.

•ETERNOS MENINOS — Texto de Paulinho Tapa-' jós. Músicas de Antonio Adolfo, Mu e Paulinho
Tapajós. Direção de Marco Antonio Palmeira. Tea-' tro Bertold Brecht, no Planetário da Cidade. Av. Pe.

..kponel Franca, 240 (274-0096). Sábe dom, às 16h.-¦' Ingressos a Cz$ 400,00. Promoção para as crianças
^ aniversariantes em julho com entrada franca.

O ALFAIATE DO REI — Texto de Hans Christlan
f Andersen. Adaptação de Lyscia Braga e Luiz Pare-
:* to. Direção de Lyscia Braga. Teatro do Planetário,
:(¦ Rtia Pe. Leonel França, 240 1274-0046). Sáb e dom,

às 17h30min. Ingressos a Cz$ 500,00.
</ O FLAUTISTA DE HAMELIM — Texto de Denise• Crispun. Direção de Stella Miranda. Teatro Cândido

Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-9882). Sáb edom, às 17h. Ingressos a CzS 500.00 e a Cz$
«i 400,00, grupo de seis pessoas.

O ROUXINOL DO IMPERADOR — Texto de Flávio
Marinho. Direção de Miguel Falabella. Teatro Clara
Nunes. Rua Marquês de S. Vicente, 52-3° andar
(274-9696). Sáb, às 16h e 17h30min e dom, às 17h.
Ingressos a CZS 500,00.
INTRÉPIDA TRUPE — Criação da Intrépida Trupe,
Gringo Cardia e Graciela Figueiroa. Direção e coreo-
grafia de Graciela Figueiroa. Com o grupo. Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-

. 9794). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CzS 500,00.
OS CIGARRAS E OS FORMIGAS — Texto de
Maria Clara Machado. Direção de Claudia Vieira.
Com o grupo Brincando de Criar. Teatro de Bolso,
Av. Ataulfo de Paiva, 269. Sáb e dom, às 16h.
Ingressos a CzS 400,00.
CABRAL... QUE CARA DE PAU — Texto de
Gedivan de Albuquerque e Maiza Sant'Anna. Teatro
do Grajaú Country Club. Rua Professor Valadares,
262 (258-5155). Sáb e dom, às 16h30min. Ingres-
sos a CzS 350,00.
BETO E TECA — Texto de Volker Ludwig. Tradu-
çâo o direção de Renato Icarahy. Teatro de Arena.
Rua Siqueira Campos, 143 (235-5348). Sáb. às 17h

. e dom, às 16h. Ingressos a CzS 600,00.

:W
.[RECOMENDA

HAROLDO BARROSO — Esculturas e desenhos,
òa/eria Artespaço. Rua Conde Bernadotte. 26/loja
116. De 2" a 6a. das 13h às 21 h. Sábados, das 16h
às 20h. Até dia 19.
Uma geometria livre, mais próxima à estilização
das imagens do que do rigor construtivo. Herdeiro
de alguns dos desenvolvimentos do neoconcretis-
mo, Barroso é um artista que procura antes de
tudo a elegância e a finura em seu trabalho.
ALPHONSUS & BRAVO — Pinturas. Galeria de
Arte Ipanema. Rua Aníbal de Mendonça 27. De 2a
a 6a, das 10h às 20h30min. Sábados, das 10h às
14h. Até dia 20.
A conjunção da pintura salda da imaginação de um
artista popular. Bravo, com as imagens herdeiras
do conceitualismo dos anos 60 e 70 de Alphonsus.
Obras apenas de Bravo, apenas de Alphonsus, e
outras feitas a quatro mãos pelos dois artistas.

EMMANUEL NASSAR — Pinturas. Galeria Sara-
menha, Rua Marquês de São Vicente, 52/165. De
2a a 6a, das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h.
Até dia 20.
Pinturas em imagens diretas, apropriadas do re-
pertório popular pelo olho de um artistas que não
se quer arqueólogo ou pesquisador da linguagem
do povo. Uma visualidade simples, imediata e sem
heroísmo, mas com um significado denso.

HENRI MATISSE — Exposição de 20 peças doLivro Jazz. Museu da Chácara do Céu. Rua Murti-
nho Nobre. 93. De 3a a sábado, das 14h às 17h.
Domingos, das 13h às 17h. Até dia 30 de se-tembro.
Litografias e pochoirs a partir de colagens queMatisse realizou no final da vida e reuniu em umlivro, Jazz. publicado no Paris do pás-Guerra.

Leve as Crianças ao Teatro

Você Também Vai Gostar
I

MOWGLI. O MENINO LOBO — Texto de Rudyard
Kipling. Adaptação de Francis Mayer. Direção de
Shimon Nahmias. Teatro Casa Grande, Av. Afrânio
de Melo Franco, 290 (239-4046). Sáb e dom, às
17h. Ingressos a CzS 600,00.

. O MÁGICO DO SOM — Texto inspirado no conto
O flautista de Hamelin. AdaptaçSo livre do grupo.
Direção de Neyde Lyra. Teatro do BarraShopping,
Av. das Américas, 4666. Sáb e dom, as 17h15min.
Ingressos a CzS 600,00.
FELIZ ANIVERSiÁRIO — Texto de Marcelo Silveira
e Reinaldo Godinho. Direção de Marcelo Silveira.
Teatro Villa Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6695). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a Cz$ 400,00.
HEP E REG — Texto de Arnaldo Miranda. Direção
de Ivan Merlino. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S.
Vicente. 52/3° (274-7246). 6a. às 15h e sáb e dom,
às 17h30min. Ingressos a Cz$ 500,00, na 6a, e a
Cz$ 600,00, sáb. e dom. Até dia 10 .de outubro.
Amanhã, comemora dois anos em cartaz.
TEM PI, PI. PI NO PÓ, PÓ, PÓ - Texto e direçãode Arsten Levi. Teatro BarraShopping, Av. das
Américas, 4666 (325-5844). Sáb e dom, às 16h.
ingressos a CzS 600,00.
CINDERELA CHINESA — A HISTÓRIA MAIS
ANTIGA — Texto e direção de Luiz Duarte. Teatro
.Nelson Rodrigues (ex-BNH), Av. Chile, 230 (262-0942). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZ$ 600,00.
•O GATO DE BOTAS — Direção de Maria Clara
Machado. Teatro João Caetano. Praça Tiradentes,
s/n°. Sáb e dom, às 17h30min.
TOM & THEO — Texto e direção de Arnaldo

. Miranda. Teatro de sombra com Fábio Klein, tlteres
com Celestino e bonecos com Milton Rangel.
Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 400 (275-' 6695). Sáb, às 15h e dom, às 14h. Ingressos a Cz$
300,00.
SEMENTE DE GENTE — Texto de Janssen Hugo
Lage e David Green Mason. Direção de Janssen
Hugo Lage. Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb e dom, às 11 h.
Ingressos a Cz$ 400,00. Sorteio de jogos e brin-
quedos.
O MENINO MÁGICO — Texto de Rachel de
Queiroz. Direção e adaptação de José Roberto•Mendes. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,
440 (275-6695). Sáb. às 17h, e dom, às 16h.
Ingressos a CzS 500,00.
BRINCANDO E TRANSFORMANDO — Texto deJurema Oliveira e Pedro Oliveira. Direção de Marce-
Io Silveira. Com Jurema Oliveira e Pedro Oliveira.
Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá, 63
(266-0896). Sáb e dom. às 17h30min. Ingressos a
CzS 400.00. Até dia 28 de agosto.
NÃO SE ESQUEÇAM DA ROSA — Texto de
Giselda Laporta Nicolélis. Adaptação de Ana Dias.

Direção de Neyde Lyra. Teatro Sesc de Engenho de
Dentro, Av. Amaro Cavalcante. 1661 (249-1391).
Sáb e dom, às 16h30min. Ingressos a CzS 250,00.
ALADIM — Texto adaptado por Marco Ortiz. Dire-
çâo de José Roberto Mendes. Teatro Cawell, Rua
Desembargador Isidro, 10. Sáb. às 17h e dom, às
16h. Ingressos a CzS 400,00.

O RAPTO DAS CEBOLINHAS — Texto de Maria
Clara Machado. Direção de Márcio Trigo. Teatro da
UFF, Rua Miguel de Frias, 9 — Niterói. Sáb, dom, às
16h. Ingressos a CzS 400,00. Até dia 14.
LINGÜIÇA DE SAPO — Musical de Raimundo
Alberto. Direção musical de Paulinho Telles. Com
Rogério Weber, Roberto Perrota, Carla Franco,
Cristina Más, e outros. Teatro Castelo Branco. Av.
Santa Cruz, 1631 (331-1207) Sáb. e dom. às 17h.
Ingressos a CzS 350,00. Até dia ?7.
AVENTURA MUSICAL — Texto de Madga Valente
Muniz. Direção de Carlos Henrique Casanova.
Adaptação de Eleonora Apelbaum e Carlos Henri-
que Casanova. Com o grupo Cena Nova. Teatro
Benjamin Constant, Av. Pasteur, 350. Sáb., dom e
feriados, às 17h. Ingressos a CzS 500,00. Até dia
28.
O PATINHO FEIO — Texto de Aurimar Rocha.
Direção de Wagner Lima. Teatro de Bolso Aurimar.
Rocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Sáb e
dom, às 17h30min. Ingressos a CzS 450,00.
FANTASMINHA SAPECA — Texto e direção de
Ressy Marie Penafort. Teatro da Cidade, Av. Epitá-
cio Pessoa, 1664. Sáb e dom, às 17h. Ingressos a
CzS 400.00.
SONHO DE POEMA — Texto de Alberto Chicay-
ban. Direção de Clóvis Levi. Teatro Bertold Brecht,
Av. Pe. Leonel Franca. 240 (274-0096). Sáb. e dom,
às 15h. Ingressos a CzS 400,00.
A MÁGICA AVENTURA AFRICANA — Texto de
Caio de Andrade. Direção de João Gomes do Rego.
Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163.
(266-0896).Sáb e dom, as 16h. Ingressos neste fim
de semana a CzS 200,00. Em temporada normal a
CzS .400,00.
ÊÈSHOW
PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — ShowMiscelânea de Férias com os malabaristas Black eWhite, o Coral Grafado, os palhaços Pandareco eKing Fu e a aqualouca Vivi. Hoje e amanhã, às 16h,no Morro da Urca, Av. Pasteur. Ingressos a CzS450,00 e a CzS 225,00, crianças de 4 a 10 anos.
Entrada franca para as crianças até 4 anos.
O MUNDO DO TERROR — Espetáculo produzidocom efeitos em galeria tenebrosa. De 2a a 6a, das
16h às 22h e sáb. e dom. das 10h às 22h, no Plaza.
Shopping, Rua XV de Novembro, 8 — Niterói.
Ingressos a CzS 300,00, com direito a um ingresso
para o Parquinho do Plaza. Estacionamento gra-tuito.

OS GOLFINHOS DE MIAMI — Show aquático comFlipper e sua turma. De 2a a 6a, às 17h e 19h e sáb,dom e feriados, às 14h, 15h30min, 17h e18h30min, no CasaShopping, Av. Alvorada. 2150
(325-3077). Ingressos a CzS 500.00, adulto, e a CzS400,00, crianças de 2 a 10 anos. Até dia 31.

MCINEMA
UM DIA, UM GATO — Exibição do filme tchecos-lovaco de Vojtech Jasny. Com Vlastimil Brodsky e
Jiri Sovak. Cineclube Estação Botafogo. Sala 16.
Rua Voluntários da Pátria, 88 (286-6149). Hoje e
amanhã, às 15h30 min e 17h. '(Livre).
SESSÃO COCA-COLA — Exibição de Cavalinho
Azul. Hoje e amanhã, às 18h30min no Lagoa Drive-
In. Av. Borges de Medeiros, Lagoa. (Livre).

DOMINGO
Variedades

passadas em revista.

MCIRCO
CIRCO DTTÁUA - Espetáculo tradicional italiano
com animais amestrados, mágico, palhaços e acro-
batas. Estrada do Galeão, s/n° - Ilha do Governador.
4" e 6a, às 21 h, 5a, às 16he21h, sáb, às 17h e 21 h,
dom, às 15h, 17h30min e 20h. Ingressos de
arquibancada a CzS 400,00 (crianças de dois a 10
anos) e CzS 500,00 (adultos); cadeira a CzS 600,00
(criança entre dois e 10 anos) e CzS 800,00 (adulto);a CzS 4.000,00, camarote (quatro lugares).
PLAY CIRCUS SHOW — Espetáculo inédito com
pêndulo duplo espacial, pirâmide humana, trapezis-
tas norte-americanos e outras atrações. 4a e 6a. às
21h, 5a. às 16h e 21 h, sáb, às 17h e 21h e dom, às
15h, 17h30min e 20h. Av. Alvorada, s/n°. Ingressos
a CzS 4.000,00, camarote para quatro pessoas, a
CzS 800.00, cadeira adulto, a CzS 600,00, cadeira
criança, a CzS 500.00, arquibancada adulto, e a CzS
400,00, arquibancada criança.
CIRCO HATARY — Circo de três lonas, comacrobatas, mágicos, palhaços e o urso da Ucrânia.
Novas atrações. Pça. 11. (242-3164 e 242-3217). 4a,
às 21 h. 5a e 6a, às 14h e 12h, sáb., às 15h,
17h30min e 20h, e dom., às lOh. 15h, 17h30min e
20h. Ingressos de arquibancada a CzS 300,00
(crianças até 10 anos) e CzS 400,00 (adultos);cadeira lateral a CzS 400,00 (crianças até 10 anos) e
CzS 600,00; (adultos); cadeira central a CzS 500,00
(crianças até 10 anos) e CzS 700,00 (adultos) e
camarote (quatro lugares) a CzS 3.500.
UPLANETÁRIO
PLANETÁRIO — Programação: dom, às 17h, Carri-nho feliz (crianças de três a seis anos); sáb, às18h30min, Afé que o sol se apague (adulto); sáb, às17h e dom, às 18h30min, Robozinho Blitz e asestrelas (crianças de cinco a 12 anos). Av. Pe.Leonel Franca, 240 (274-0046). Ingressos a CzS56,00, adultos e CzS 28,00, crianças. A partir do dia8 fecha para manutenção dos equipamentos.
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Gatinhos e Gatinhas,

venham se divertir
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com o Gato de Botas. 
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O GATO DE BOTAS Premio Melhores Espetdculos do Ano
Diregao de Maria Clara Machado de 1987: FIJNOACEN/MmC
Teatro Joao Caetano Premio Mambembe 1987 de melhor ator:
Agosto - sabados e domingos, Lmz Carlos Tourinho
as 17:30 Premio Mambembe 1987 de melhor

Curta Temporada figurino: Anna Letycia
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Millibr Fernandas. DiregAo da Bibi Ferreira. Com PflOJETOS SESC ENSAIOS — ProgramacAo: Jorge DAria. Jalusa Barcolos, Melise Maia, Kiko De 4a a 6a, is 21 h. sab, As 20h e 22h e dom. As 19h
Paulo Gracindo. Carlos Zara, RogArio FrAes e Bea- Exerclcio n° 2. DiregAo de JosA Luis Rinaldi. Com Mascarenhas. e outros. Teatro Vanucci, Rua Mar- e 21 h. Ingressos a CzS 900,00 (4" e 5"). a CzStriz Lyra. Teatro Copacabana, Av. N. S. Copacabana, Helena de Lamare. Henrique Gouvaia, Ingrid Som- quAs de S. Vicente, 52/3° (274-7246). De 4a a 6a. As 1.200.00 (6* e sAb) e a CzS 1.000.00 (dom).291 (257-0881). De 4a a sab.. As 21h30min, dom., berg, Wagner Coelho, e outros. Exerclcio n° 3. 21h30min, sAb. As 20h e 22h30min. edom., As 19h DuragAo: 1h20min (14 anos). AtA dia 14'.As 19h e vesperalde5a, As 17h. Ingressos4ae5®. a DiregAo de AndrA Monteiro. Com SArgio Muniz, e 21 h30min. Ingressos4ae 5". a Cz$900,00. e 6* »-.Dnn wnCz$ 1.100,00, 6" e dom.. a Cz$ 1.300,00 e sAb., a Walter Lima Torrer e Soraya D'Avila. entre outros. sAb. a CzS 1.200.00 e dom. a CzS 1.100,00. 6as, SrA S'rio h

i s,^f.„so"aoao*sp•,s""'°",^
PASOUNI - Texto de Michel Azama. DiregSo de ANA.SSDUZIDA E ABANDON ADA - Tex'0 da Cruz. 1631 - Realengo. SAb, As 21h edorrUs 18h!Afonso Drummond. Teatro CacikJa Becker, Rua do „ * ? 350,00. pela promogao do Ronaldo Ciambroni. Dire^o de Carlos Di Simoni. Ingressos a CzS 300.00 (16 anos).

lAia se impregnam de uma obra que alAm de Catete, 338 (265-9933). De 5" a dom.. As 21 h. J0 — l°vem vai ao teatro. Com Ronaido Ciambroni, Nilson Raman e Zaira . Mini iimicta t ¦i qualidade. se confirma por sua sinceridade. Ingressos 5'. 6s e dom. a Cz$ 600.00 e SAb. a Cz$ O REVERSO DA PSICANAUSE — UMA COMfc- Zambelle. Teatro Mo Theotdnio. Rua da Assem- O IINOLES MAOUINISTA — Texto
rtro Abel Rua Mario Alves s/n° (719-5711)- 7M.00. (18 anos). AM dia 14. DIA IRRESPONSAVEL - Texto de Charles Lu- blAia. 10. 5'. 6'e dom. As 18h30min e sAb, As 21h. ^ ° F,ed
3r6i. De 4aa sfib, As21 h30min; dom, As 19h. FAUV BAIXO SENAO EU GRITO - Texto de ^sos 5'e aCz$8 sSbedom'3
ressos de 4a a 6a. a Cz$ 1.000.00 e sAb e Leilah AssumgAo. DiregAo de OtAvio Augusto. Com f a£°«onA MagalhAes, Luiz Fsdra Leeb. Rua Dr. Benedito Calixto. 93 — Vidigal.
iL'i'ZTnTrx?»2Rira«ari«» «*a»!SB«S8 sffissarAsssiRssK •121 «•»«*-»«—J*
JR AtTTmanM ic9ihSn^in-^flh^' 9nh1'l?h iQh ' de Mel° Franc0' 290 (239-4046). De 4a a sAb, As TradugAo de Marisa D. Muray. DiregAo de Attilo A GANG DACIDADE—Texto e diregAo de Jaguar.JB. At6 amanhA. Js 21h3pmin, sAb, As 20he 22h e dom. As 19h e 21h30min e dom . As 19h. Ingressos 4a e 5a. a CzS Ricco. Com Denise Fraga. Itamar Vital. JosA Augus: Com AndrA Rodngues. Hanna Carvalho, Rosana

DENI8ESTOKLOS IN MARY STUART-Apre- CiS m m 16' » 2 » M BM ™, 1.000.00. 6a. a Cz$ 1.200.00. sAb, a Cz$ 1.500,00 to Branco. JosA Carlos Sanches. Nedira Campos. Mine e Sandra Helena. Teatro do Sesc de Engenho
sentac^o da atriz e mlmica Denise Stoklos A mLrac Ho ir Lrufc c«ecAnc nf cn »« a Cz$ 1 -300.00. com promoQflopara menores Angela Vieira, Rog6rio Cardoso, e Marcio Augusto. de Dentro, Av. Amaro Cavalcante, 1661. 6" e s£b.
atrizTmlmlS DpnSklosvai buscar nt EES o IhOSaT 3(6 18 anos'3 Cz$ ' 000'°° Jo: lh20min (10 Teatro Princes* Isabel. Av. Princesa Isabel! 186 ^ 211h e dom. As 20h30min. Ingressos a Cz$
Inglaterra do sAcuio XVI a inspiragAo para discu- iima uptmaic t i" ^'Vi, rv anos). Entrega de ingressos a domicilio. Desconto 1275-33461 De 4a a 6a. As 21h15min; sAb. As 20h ZOO-™-
tir a crise moral brasileira da atualidade Num UMA VEZ MAIS — Texto de Woody Allen. Dire^o de 10% no ingresso com apresentagao do cartfio 22h30min e dom. ds 18h e 21h15min. Ingressos 4a QUEM TEM MEDO DE NELSON RODRIGUES —
espetdculo com extrema economia de recursos Rub?n? •" Joana Fornm> Rubens de ,eitor do JB- Entrega d domicilio. com desconto e 5a. a CzS 900.00; 6a e s4b. a Cz$ 1.200.00; edom. Texto de Nelson Rodrigues. Com o grupo Pessoal
Denise demonstra com t^cnira roroorai n vnra!i Corr6a. Felipe Martins. Serafim Gonzales e Marcelo para grupos pequenos. a Cz$ 1.000.00. Desconto de 5% no ingresso com do Nelson. Sala Vianinha. Rua do Catete. 243. De
m™Sveras^°rSiaS Zfa atual Olinto. 7-eatro da Ga/era. Rua Senador Verguairo, ^ 

W 
apresentagAo do cartAo de leitor do JB. sAb a terga. As 21 h. Ingressos a Cz$ 300.00.

fe AdAlia Prado. DiregAo de Naum Alves de Souza. situagAo brasileira. Montagem de alto nfvel, ' 
aMOml^ciom9 to Iflha 21h2 ^h1.ncourtComMto Cam0°ro° GuItomeS RIO DE CABO A RABO - Texto de Gugu Olime- * uf1^0X.A I ? "J?™. A?°.XA ~

f Com Fernanda Montenegro. Com a mesma Denise Stoklos in Mary Stuart confirma Stoklos a CiS B'ertnm °r- t reia Alexandre Maraues entre outre! rmmria cha. DiregAo de Silvio Fn5es. Com Elenice Mayer. Comddia musical de A. Pinto. DiregAo de Ankito.
I simplicidade da fala de AdAlia Prado. a monta- como uma das nossas mais originais e inquietas 1 200 00 e a CzS 500 00 i^3 Praia Rua Francisco de SA 88 (267-7749) de4a^i AndrA Sabino. Claudia Gomes e Marcio Augusto. Com Ankito e Denise Casais. Teatro do Sesc do
! gem Dona Doida: um interlude sintetiza numa atrizes. Teatro da Casa de Culture Laura AMm. !nl°3™ 6StUdan,es em ,odas 35 20h 7S&L De 6" 3 dom' 20h3a n0 Teatr0 * Sesc *e SSo ?valcan,i' 1661

interpretagAo altamente emocional e tAcnica de Av. V,oira Souto. 176 (247-6946). De 4' a sAb. As A ™ T , « , „ '. tlh e 21h^^rares^s 4a e 5a a Cz$ 6M Joio de Meriti. Av. Autom<5vel Club, 66 (7564615). BW-IMl). 6* e dom As 21h e dom. As 20h30.
r Fernanda Montenegro, a forga de palavras retira- 21h30min e dom. As 20h. Ingressos 4a e 5a. a T^I^ i w r i c Te*"?. 9>8C J^araini- , f-.s dqa no G sAb a r2s' 1 nm no F« id* Ingressos a CzS 600.00. AtA dia 28. Ingressos a CzS 400.00. AtA dia 28.
5 das de uma experifincia literAria que se nutre do CzS 800.00 e de 6" a dom. a CzS 1.200,00. (10 rt«? u^rarin^MonH r"3 r pessoas com mais de 55 anos de idade tAm50%de 0 CASO QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREI ESQUETES E POR QUE NA07 - DiregAo de CyroI cotidiano. Em 1h15mindeespetAculo, aatrizea anos) DuragAo: 1h15min. Dir^Ao da LuizCariosMendes Ripper. Com AndrA jLmtn Hummi o mSt rlo mwn DE VOC£ — AdaptagAo de Domingos de Oliveira Maristany. Com a Companhia Teatral Vampiros da Valli. Eduardo Tornagh., Ivone Hoffman e MArio desconto durante o mAs de agosto. da pega Dois na Gangorra. DiregAo de Domingos de Ribalta. 6' e sAb. As 21h e dom. As 20h. no Teatro
J " ¦ Borges. Hoie As 21 h e amanhA As 18h30min, AS SEREIAS DA ZONA SUL — Texto de Vicente Oliveira Com Priscilla Rozembau e Bernardo Ja- 8o Club Municipal. Rua Hadock Lobo. 359 (264-' FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO Manuel Puig. TradugAo de Luiz OtAvio Ferreira apresentagAodoprocessoabertodemontagem.no Pereira e Miguel Falabella. DiregAo de Jacqueline btonski. Teatro Candido Mendes. Rua Joana AngAlt- "652). Ingressos a CzS 300.00.
; — Baseado no texto de Roland Barthes. DiregAo de Barreto Leite. DiregAp de Eduardo Cabus. Com 'eaf™ G/3uce Rocha¦ Av- Rl° Branco. 179. EstrAia Laurence. Com Miguel Falabella e Guilherme Ka- ca. 63. (227-9832) 2a e 3a. As 21 h30min„ a 6a e sAb. DA VIDA _ Toxtn n^imnraf^ rt,•-Ulysses Cruz. Com Antflnio Fagundes. Teatro Mo Nilton Castro e Antonkj GonzAlez. Teatro da Casa dia 10, fam^ i!a Kf,arc'u6s do s- As 24h. Ingressos a CzS 800.00, e a CzS 300.00, Xavier e Drvaldo P Franco DirecAo de^unuitn, Caetano, Praga Tiradentes. s/n°. De 4a a 6a. As 21 h. de Cultura Laura Atvim, Av. Vieira Souto. 176 (247- TANTO PRAZER — Texto de Mendel G. Schnee. 52. 1 i» ac»S^'' As classe. AtA dia 3 de setembro. Cesar Vanucci. Com Lucio Maura FeliDe Cam™.' 2°h; 'n9reSS0S ° f946'' °e X d0m' ?S 20h15' D|regAo de Naldo Alves. Com Suzy Quintella. Marco r2sTmmT6a e sAb' aCaiMO 00^no^if TERAPIA COM O ANAUSTA DE BAGfe - Texto Solange Theodora. Lea BulcAo. Jorge Queiroz'I. esP®t^u|o eomega rigorosamente no horAno. Art Ingressos 4a e 5a. a CzS 1 000,00 e do 6" a dom. a Razek e Leandro Bini. 6a e sAb. As 21h a dom. As C"1000-00 ®6 e sAb. a CzS 1 200.00. (10 anos). qe Luis Fernando Verissimo. DiregAo de Oswaldo Rosane Pena e Renato Prieto. De 5aa dom. As 21h? r* . 1.200.00. At6 dia 4 de setembro. 20h. no Teatro do Planet4rio da GAvea. Av. Pe. TRIBUTO —Com6dia de Bernard Slade. Tradugdo Loureiro. Com Claudio Cunha e Edna Velho. Teatro no Teafro Soam. Praga das Nagdes. 88 (270-2782)O BEUO DA MULHER ARANHA — Texto de O PREQO — Texto de Arthur Miller. Tradu^o de Leonel Franca. 240. Ingressos a CzS 700.00. dePaulo.Autran.DireQaodeAntdnioMercado.com BarraShopping. Av. das Americas. 4666(325-5844). Ingressos a CzS 700.00. At6 dia 14.
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especial do cantor Ftedrinho Rodriguez SORTEIO DE UMA NOITE II
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NABA LEAO E ROBERTO MENESCAL - Show '. \
da cantora e do violomsta. De 68 a dom. its 21 h. no Show/ CRITIC A, ^ Li6CJUe H10i6qu.6
Teatro da UFF. rua Miguel de Frias. 9 (717-8080).Ingressos a CzS 600.00. At6 amanhfl. f

IHI1 ni i t*i ti n»Q o n iTi q obanda. 5s. As 21h30min, 6a e sAb. As 22h30min » W ¦.III III tT » . ¦ I I I I I SoBdom. As 20h. no Scala I. Av. AfrAnio de Melo JLJL JL WkaLX NUB'.tFranco. 296(239-4448). Ingressos a CzS 1:200.00. 1 ^SBSSi C J ' i
pista, e a CzS 1.500.00. lugar em mesa. AtA dia 21 Luiz BettenCOUrt .$•
garganta profunda — show do grupo. 6e D aa As 21h30min. no Teatro Candido Men- X dlllO AClCiriO ^des. Rua Joana AngAlica. 63 (227-9882). Ingressos ———————————

toda carta 6 mar-
ELYMAR SANTOS — Show do 1^1 cada", diZ O poeta Al- v;
gAo de Grande e As ceu

e As no Canecso, Av. que abandonou a proflssSo na pri-(295-3044). ingressos 1.200.00, meira causa—a cobranca judicial de ~
mesa central por pessoa. a Cz$ 1.100.00. mesa uma televisfio cnmDrada nor um irarilateral por pessoa. e a CzS 1.000.00. arquibancada. Ulna teievlSaO COmpraaa fK)r UI11 gall
AtA amanhA. — para se transformar em cantador

_u . - *&tn internacional-nordestino, de almaZIL — Show da banda formada por Ricardo Silveira - \ rnnurira p fiinrtn« rnfTPQ flnpnHns nn hi(guitarra). Marcos Ariel (teclados). ZA' Nogueira rOqueira e IUnQas raizes nncaoas no .
Jurim Moreira (bateria), ZA Renato (voz \ SertaO. POiS 0 VerSO CSta la na QUinta p.. , 1

violAo) e Claudio Nucci (voz e violAo). ParticipagAo' linha de Bobo da COrte, CanQfiO queespecial de Nico AssumpgAo (baixo). De 4' a dom, v\' abriu o show de estr6ia de Alceu no a..As 21h30min. no Teatro/panema, Rua prudente de SCala 1. quarta-feira. O agaiopadoMoraes. 824 (247-9794). Ingressos 48 e 58. a CzS d«k« ^800.00 ede6a a dom. a CzS 1000.00. AtA amanhA Bobo define 0 espetdculoque OS Ca-
iT4M.d r. . r=„,„r riocas poder&o assistir at6 o dia 21.ITAMAR ASSUMPvAO — Show do cantor a !««., „u, ««», UaIamamhcompositor, acompanhado da banda (sea. 6a e sdb. Alceu nunca ChegOU a ser Idolo popil-
As no Circo Voador. Arcos da Lapa. 1&T> nao tOCa em radio, naO faz COn- * y T wIngressos a CzS 500,00. A casa abre As 21 h30min, CeSSOeS. Mas n&O Carta font do' ' baralho: Leque moleque, o show que Vr,
festival asa branca de music a sertane- tern o mesmo nome de seu ultimo
ja — Show da dupia e Tinoco. disco, mostra um artista que conse- Bl.
2ih30min, 6", 22h30min, dom, As 20h30min, **jr# gue ser inteKTO e alegre mesmo can-no Asa Branca. Av. Mem de SA, 17 (252-4428). fnnrio nopmnc dp hpon cpm qnfrtn ' 1Ingressos 5". a CzS 700.00, 6", a CzS 1.200,00 tanao poemas ae Deco sem saiaa. '
dom. a CzS 800.00. AtA amanhA. Personagem que fala as verdades
s£rie instrumental — Show com Leandro ' ao rei e nSo 6 decapitado por isto, o
Braga (piano) e Neilor Azevedo (sax alto, tenor bobo da COrte tem 0 monOp61iO daclarinete) e participagAo de Luca Rodngues (ator). i • - s hobaeem e da verdade. Alceu 6 O ^iliP^HHPH9PtiiiamP^^HII^IP%De 3> a sib. tis 21b. na Sala Funarte Sidney Miller. , . ^m«Iorn0l» tv^ir,QRua Araujo Porto Alegre. 80. Ingressos a CzS ' pr6priO a COmeQar pela TOUpa COm , "M MMBt.:' gjfe
400.00. Ultimo dia. M < que entrou no palco, de curinga pre- M: ¦
marvio ciribelli - show do teciadista. compo- * * to e branco, um sapato de cada cor. t <M:'
sitor e arranjador de langamento de Lp. De 6® AO atravessar a rampa, eSCOlTegOU e
dom. ds 21h30min. no Espago Cultural Sergio piS| CaiU, mas O rei I1&0 rill. AO longo de v .. ^"Porto. Rua HumaitA, 163. Ingressos a CzS 400,00. todo 0 Show, 0 moleque fala COmO Um
inimigos do rei e banda bel — show das condenado, emenda observaQdes a s*t' - -
bandas. De 6a a dom. Ame,a-no,te. no Jardimda poemas declamados, pula para a me- BabMn,a. Av. Borges de Medeiros. 1426 (274- {^dla> vai e volta. E a Plat6ia ti e ¦ KflH| W "t 

M I J '«:: aplaude. Chega ao absurdo, essa pla- ' >^K
canqOes e momentos — Show da cantora t6ia de estr^la (Luma de Oliveira,Ollvia Hime acompanhada por CAsar Machado Leda Nagle, Oswaldo Montenegro, *<hM
(batena), Raimundo Niciolli (piano) e Emo Santos Tnnnn« fflnrln Piren Stpnnn Nprpp<i. ¦/'(baixo). De 3a a sAb. As 18h30min. na Sala Funarte Joanna, CiiOna Fires, btepan INerCeS .^K|k.*. ¦
Sidney Miller. Rua Araujo Porto Alegre. 80. Ingres- fW#»^ Sian...) majOritanamente Zona SUl, "* % Vsl^lBNsos a CzS 400.00 AtA dia 13. >t de ovacionar o discurso de introdu- $ ~WS^^KSM?m
oswaldo Montenegro - Show do cantor - V- gao k nona musica (Andar andar, \' s .1, i
compositor. De 4s a dom, as i9h, no Teatro Suam. que ele muda de nome, para Amor de f m' jllHLPraga das Nagfies. 88 (270-7082) Ingressos a CzS | amar). AlCeU fala de "Ipanema e Le- HSf..-,. M \ ' "1 WlSKlF
600.00. a,a d,a 14 ^ blon comendo. e o morro observan- ¦ Tl »;i'| 

'4

; do" para quem come, bebe e assiste. J 
|| | . Sk./

sou\o? 1^6^227-24^".^ N^ressM^Ss^oofoo'3 o show, virou hibito nas estr^ias Alceu no palco do Scala: criiicas a Zona Sul e muito som
duo ju cassou e gerson grunblatt V > ¦ do Scala, cometjou com hora e meia
Show dos mosicos. 6a e sAb, As 22h e dom, As 21 h, de atraso. Ningu6m reclamou. Com o da percuss&o; Quando Eduin desce a QOes plenas de referfencias e de sinte-
na casa de Cultura Laura Atvim. Av. vieira souto. • malor volume de alto-falantes da his- ribeird, um afox6 funkeado que inte- se rock-baiSo-fado. Pois Alceu 6 o176(227-2444). ingressos a CzS 500.00. »| t6ria da casa, Alceu faz um espet&cu- gra a plattia no coro e permite a farol de Gibraltar que ilumina os
adeus amigos — ApresentagAo da atriz Dercy i0 que fts vezes 6 ensurdecedor, troca banda, onde brilha a guitarra excep- navios da Peninsula IbSrica, 6 a bar- ,, ,
B°aQaalVCa5ne°to Av^voncesiau Braz.1"^^^ ' de roupa, canta sem camisa tira clonal de Paulo Rafael, exlbir-se; Gi- ragem do Paulo Afonso que contem o
3044): De 5a a sAb. As 20h e dom, As 21 h. ingresws uma m0?a para dangar bolero (Perfi- rassol (que eie usa para dizer que Rio Sao Francisco. £ o flo condutor
a CzS 1,500,00. mesa central por pessoa. a CzS ' dia, que ele atribui jocosamente a "artista que se preza 6 antena de seu Que permite aos moradores do Sul , ;1.200,00, mesa lateral por pessoa, e a CzS ,, Waldick Soriano), e poe todo mundo povo e nao moleque de recados de Maravillia cantarem o Nordeste sem
1.000,00, arquibancada. DuragAo: ihiomin. a se.balangar nas cadeiras. algum fllho da ...") —e musicas no- sentir vergonha. Pena que nSo mos-
alberto chimelli — Show do pianista. Partici- • Desfla o repert6rio do LP Leque vas como Andar andar, blues contra trou o trecho musicado de Navio
^ tecamor Walter David, moleque - Amor que flea, de letra as elites Jft decorado pelo publico no negreiro que havia prometido.
6333) Sem couveit 

*' ern8m ' a' explicita (" Amor que flea 6/ amor que bis. A16m, claro, de nilmeros antigos Quem sabe hoje.
BENITO DI PAULA-Show do cantor ecomposi- • -* fica") e melodia marcada pela batida como Tropicana. No total, 18 can- Cota?ao: ???
tor. 4s e 5". As 21 h30min; 6a A sAb, As 23h a dom, ' r"'
As 20h30min, no Asa Branca, Av. Mem de SA. 17 '-"/v '^ . • - |• ¦ |:-'¦?> • ^^8
(252-4428). Ingressos 4" e 5\ a CzS 700.00.6« ®mr, - : > ¦: • V , >¦« <:; : ¦ 'Vt®sAb. a CzS 1.200.00, e dom, a CzS 800.00. . . : .¦ o; : ji'v ¦; wi;: ¦ - 'it-: ' :;^v', .
UM DIA SERE) NOTlCIA - Show de musica ; /humor com Fafy Siqueira. 6 e sdb.. ds 24h. no , ¦ . . , . < , , , < .. .Teatro da Cidade. Av. EprtAcio Pessoa, 1664 (247-3292). Ingressos a CzS 800,00.

S6TA0 — Discoteca sob o comando de Ricardo
Lima. Diariamente, a partir das 22h, Av. N.S. de
Copacabana, 1241 -toja M (267-6298). Ingressos de

. dom a 5", a CzS 500,00 e 6a. sAb e vAspera de
feriado, a CzS 700,00.

Patrocínio
FUNDRCEN

V MINC

Show/ CRÍTICA. ^ "Leque moleque'

Luiz Bettencourt
Paulo Adário

C C"¦k"f EM toda carta é mar-
Iml cada", diz o poeta Al-

ceu Valença, advogado
que abandonou a profissão na pri-
meira causa—a cobrança judicial de
uma televisão comprada por um gari— para se transformar em cantador
internacional-nordestino, de alma
roqueira e fündas raízes fincadas no
sertáo. Pois o verso está lá na quinta
linha de Bobo da corte, canção que
abriu o show de estréia de Alceu no
Scala 1, quarta-feira. O agaiopado
Bobo define o espetáculo que os ca-
riocas poderão assistir até o dia 21.
Alceu nunca chegou a ser Ídolo popu-
lar, não toca em rádio, não faz con-
cessões. Mas não é carta fora do
baralho: Leque moleque, o show que
tem o mesmo nome de seu último
disco, mostra um artista que conse-
gue ser integro e alegre mesmo can-
tando poemas de beco sem saída.

Personagem que fala as verdades
ao rei e não é decapitado por isto, o
bobo da corte tem o monopólio da
bobagem e da verdade. Alceu é o
próprio, a começar pela roupa com
que entrou no palco, de curinga pre-
to e branco, um sapato de cada cor.
Ao atravessar a rampa, escorregou e
caiu, mas o rei não riu. Ao longo de
todo o show, o moleque fala como um
condenado, emenda observações a
poemas declamados, pula para a me-
lodla, vai e volta. E a platéia ri e
aplaude. Chega ao absurdo, essa pia-
téia de estréia (Luma de Oliveira,
Leda Nagle, Oswaldo Montenegro,
Joanna, Gloria Pires, Stepan Nerces-
sian...) majoritariamente Zona Sul,
de ovacionar o discurso de introdu-
ção à nona música (Andar andar,
que ele muda de nome, para Amor de
amar). Alceu fala de "Ipanema e Le-
blon comendo, e o morro observan-
do" para quem come, bebe e assiste.
Contradição é isso.

O show, virou hábito nas estréias
do Scala, começou com hora e meia
de atraso. Ninguém reclamou. Com o
maior volume de alto-falantes da his-
tória da casa, Alceu faz um espetácu-
lo que ás vezes é ensurdecedor, troca
de roupa, canta sem camisa, tira
uma moça para dançar bolero (Perfí-
dia, que ele atribui jocosamente a
Waldick Soriano), e põe todo mundo
a se. balançar nas cadeiras.

Desfia o repertório do LP Leque
moleque — Amor que fica, de letra
explícita ("Amor que fica é/ amor que
fica") e melodia marcada pela batida

Alceu no palco do Scala: críticas à Zona Sul e muito som

çóes plenas de referências e de sínte-
se rock-baiáo-fado. Pois Alceu é o
farol de Glbraltar que ilumina os
navios da Península Ibérica, é a bar-
ragem do Paulo Afonso que contém o
Rio São Francisco. É o fio condutor
que permite aos moradores do Sul
Maravilha cantarem o Nordeste sem
sentir vergonha. Pena que não mos-
trou o trecho musicado de Navio
negreiro, que havia prometido.
Quem sabe hoje?

da percussão; Quando Eduin desce a
ribeirá, um afoxé funkeado que inte-
gra a platéia no coro e permite à
banda, onde brilha a guitarra excep-
cional de Paulo Rafael, exlbir-se; Gi-
rassol (que ele usa para dizer que"artista que se preza é antena de seu
povo e não moleque de recados de
algum filho da ...") — e músicas no-
vas como Andar andar, blues contra
as elites já decorado pelo público no
bis. Além, claro, de números antigos
como Tropicana. No total, 18 can- Cotação: ???

'JCM
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NARA LEÃO E ROBERTO MENESCAL - Showda cantora e do violonista. De 68 a dom. às 21 h. no
Teatro da UFF, rua Miguel de Frias, 9 (717-8080).Ingressos a CzS 600,00. AtA amanhA.
ALCEU VALENÇA EM LEQUÊ MOLEQUE —
Show do cantor e compositor acompanhado por .
banda. 5a, As 21h30min, 6a e sáb, As 22h30min e
dom. As 20h, no Scala I. Av. Afrânió de Melo
Franco, 296 (239-4448). Ingressos a CzS 1:200,00,

,» ¦> pista, e a CzS 1.500.00. lugar em mesa. Até dia 21'' GARGANTA PROFUNDA — Show do grupo. De
58 a dom. às 21h30min, no Teatro Cândido Men-
des. Rua Joana AngAlica, 63 (227-9882). Ingressos
a CzS 700,00. (Livre). Até amanhA.
ELYMAR SANTOS — Show do cantor. Participa-
çAo especial de Grande Otelo. 6' e sAb, As

o' „ 22h30min e dom, às 19h. no Canecâo, Av, Vences-
cli t lau Braz, 215 (295-3044), Ingressos a CzS 1.200,00,
a s mesa central por pessoa, a CzS 1.100.00, mesa

lateral por pessoa, e a CzS 1.000.00, arquibancada,
tu,',, Até amanhA. - ¦

ZIL — Show da banda formada por Ricardo Silveira
(guitarra), Marcos Ariel (teclados). Zô Nogueira
Isax), Jurim Moreira (bateria),. Zé .Renato (voz e
violAo) e Cláudio Nucci (voz e violão). ParticipaçAo'
especial de Nico Assumpçào (baixo). De 4' a dom,
às 21h30min, no Teatro Ipanema, Rua Prudente de
Moraes, 824 (247-9794). Ingressos 4" e 5a, a CzS
800.00 e de 6a a dom, a CzS 1 .OOO.ÓO.-Ató amanhã.
ITAMAR ASSUMPÇÀO — Show do cantor e
compositor, acompanhado da banda isca. 6® e sáb.
As 23h30min, no Circo Voador. Arcos da Lapa.
Ingressos a CzS 500.00. A casa abre As 21h30min.
Último dia. \
FESTIVAL ASA BRANCA DE MÚSICA SERTANE-
JA — Show da dupla Tonico e Tinoco. 5a, As
21 h30min, 6", As 22h30min, e dom, As 20h30min.
no Asa Branca, Av. Mem de Sá. 17 (252-4428).
Ingressos 5°. a CzS 700.00, 6a, a CzS 1.200,00 e
dom, a CzS 800,00. Até amanhA.
SÉRIE INSTRUMENTAL — Show com Leandro
Braga (piano) e Neilor Azevedo (sax alto, tenor e
clarinete) e participação de Luca Rodrigues (ator).De 3a a sáb, As 21 h, na Sala Funarte Sidney Miller,
Rua Araújo Porto Alegre. 80. Ingressos a CzS
400.00. Último dia.
MARVIO CIRIBELU — Show do tecladista, compo-
sitor e arranjador de lançamento de Lp. De 6a a
dom, As 21h30min, no Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rua HumaitA, 163. Ingressos a CzS 400,00.
INIMIGOS DO REI E BANDA BEL — Show das
bandas. De 6a a dom, à meia-noite, no Jardim da
Babilônia. Av. Borges de Medeiros. 1426 (274-7999).
CANÇÕES E MOMENTOS - Show da cantora
Ollvia Hime acompanhada por César Machado
(bateria), Raimundo Niciolli (piano) e Ênio Santos
(baixo). De 3a a sAb. As 18h30min, na Sala Funarte
Sidney Miller. Rua Araújo Porto Alegre, 80. Ingres-
sos a CzS 400,00. AtA dia 13.
OSWALDO MONTENEGRO — Show do cantor ecompositor. De 4" a dom. As 19h, no Teatro Suem.
Praça das Nações, 88 (270-7082), Ingressos a CzS600,00. AtA dia 14. _ '
DUO FERNANDO MOURA E PAUL UTRECHT —
ApresentaçAo do cantor e do violonista. SAb a dom.
As 18h, na Casa de Cultura Laura Atvim, Av. VieiraSouto. 176 (227-2444). Ingressos a CzS 500,00.
DUO JU CASSOU E GERSON GRUNBLATT —
Show dos músicos. 6a e sAb, às 22h e dom, às 21 h,
na Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto.176 (227-2444). Ingressos a CzS 500,00.
ADEUS AMIGOS — ApresentaçAo da atriz DercyGonçalves com participaçAo do ator Luiz Carlos
Braga. Canecâo, Av. Venceslau Braz, 215 (295-3044). De 5a a sAb. As 20h e dom, As 21 h. Ingressos
a CzS 1.500,00. mesa central por pessoa, a CzS
1.200,00, mesa lateral por pessoa, e a CzS
1.000,00, arquibancada. DuraçAo: IhIOmin.
ALBERTO CHIMELLI — Show do pianista. Partici-
paçAo do cantor Walter David. 6a e sAb, As 22h, no
Hotel Barra Beach, Av. Sernambetiba, 1120 (389-6333). Sem couvert.
BENITO Dl PAULA — Show do cantor e composi-tor. 4a e 5a, às 21h30min; 6a e sáb, às 23h e dom,
As 20h30min, no Asa Branca, Av. Mem de SA, 17
(252-4428). Ingressos 4a e 5a. a CzS 700.00, 6a e
sAb. a CzS 1.200.00, e dom, a CzS 800,00.
UM DIA SEREI NOTÍCIA — Show de música ehumor com Fafy Siqueira. 6a e sAb., As 24h, no
Teatro da Cidade. Av. EprtAcio Pessoa, 1664 (247-3292). Ingressos a CzS 800,00.
DALVA NÂO MORREU — Show em homenagema Datva de Oliveira com a cantora Norimar. De 6a a
dom, As 21 h, no Teatro Armando Gonzaga, Av. Gal.Oswaldo Cordeiro de Faria, 511 (350-6733). Ingre-
sos a CzS 500,00.

ÍPARA DANÇAR
XIII BAILE PARECE QUE FOI ONTEMm — Apre-
sentaçAo da Orquestra Tabajara do maestro Severi-no Araújo. ParticipaçAo de Miltinho. Às 23h, noHotel Nacional. Av. Niemeyer, 769 (322-1000).Ingressos a CzS 1.500,00, por pessoa, e a CzS
2.000,00, mesa com quatro lugares.
NABBY CUFORD — Show de reggae, merengue,lambada, funk e outros ritmos com o músico. 6a esáb. às 23h, no Café Teatro Mágico, Rua dasPalmeiras, 130 (286-6989). Couvert a CzS 500,00.
ABEL E AFRA SOUND STARS - Festa de ritmos
africanos., 6a e sáb, às 23h na Rua AndrA Cavalcan-
ti. 58 (242-4139). Couvert a Cz$ 500.00.
MEMÓRIA — Discoteca sob o comando de Rogô-

} rio Melo e Michael Naum. De 5a a dom, às22h30min, na- Av. Bartolomeu Mitre, 662 (239-1792). Ingressos 5a e dom, a CzS 400,00, com
1 direito a um drinque, e 6a e sáb. a CzS 600,00. comdireito a um drinque.

SÓTAO — Discoteca sob o comando de Ricardo
Lima. Diariamente, a partir das 22h. Av. N.S. de
Copacabana, 1241-toja M (267-6298). Ingressos de
dom a 5a. a CzS 500.00 e 6a. sáb e vAspera de
feriado, a CzS 700,00.
DELICIAS DE ICARAf — Música ao vivo com os
conjuntos Delicias Samba Show e Quarteto Dell-
cias. De 5a a sáb, às 21h30min, na Praia da Icaraf,
521 (710-5101). Couvert 6a e sáb a CzS 500.00.
BIBLOS — Diariamente a partir das 22h30min comTinoco (piano). Alvinho (baixo). Toninho (guitarra).Dósio (bateria) e César Marques (voz). Todas as
terças. Rio Jazz Orchestra. Av. Epitácio Pessoa.
1484 (521-2645). Couvert a CzS 700.00 (dom. 2a e4a) e a CzS 1.000,00 (3a, 5a. 6» e sáb).
PRESS — Discoteca e vídeos com os DJ'sBernard de Castejá e Marcelo Mansur. Av. Ser-nambetiba, 4700 (385-2813). De 4a a dom, às 22h.
Consumação 6a, sáb e véspera de feriado a CzS
1.500.00.
barAo — Discoteca sob o comando de Walmor
Freitas e Marcelo. De 3a a dom. As 22h, na Rua
Barão da Torre. 334 (227-9836). Ingressos a CzS
600,00 (dom a 5a) e a CzS 700,00 (6a e sáb.)

CALfGOLA — Discoteca sob o comando de Bemardde Casteja e Marcelo Maia. Diariamente, a partir das22h. na Rua Prudente de Morais, 129 (287-7146).ConsumaçAo a CzS 2.500,00
ELITE — Baile-show. De 6a a dom. na Rua Frei
Caneca, 4 (232-3217). Ingressos a CzS 300,00,
homem, e a CzS 250,00, mulher.
AFRICAN BAR — Apresentação de Johnny Alf no
piano-bar. Discoteca Don Pepe. De 2a a sábado, a
partir das 20h, na Rua VenAncio Flores, 365 (294-
2897). Couvert a CzS 1.200,00
CARINHOSO — Música para dançar com a banda da
cantora Dora e Carinhoso, diariamente, a partir das 22h.
Couvert de dom. a 5* a CzS 600,00 e 6a, sáb. e véspera de
feriado a CzS 800,00. Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).
LEON'S DISCO — Discoteca sob o comando de
Edinho e Adilson. De 5a a dom, As 20h e vesperal
dom, às 15h. Trav. Almerinda Freitas, 42 (359-0277).Ingressos 5a, a CzS 250,00. 6a, a CzS 350.00. mulher
e a CzS 450.00. homem; sAb a CzS 350,00, mulher e
CzS 550,00. homem dom. a CzS 300.00. mulher, e a
CzS 400,00. homem, Vesperal a CzS 200,00.
ZOOM — Discoteca com Tony D'Cario e Adào. De 3a
a dom. às 21h30m; e dom., às 15h. matinê. Lgo. de

S. Conrado. 20 (322-4179). Ingressos a CzS 350.00 e
vesp. de dom. a CzS 150,00.
PAPILLON — Discoteca de 2a a sáb. a partir das
22h. Ingressos de 2a a 5a a CzS 350.00; 6a e sáb a
CzS 800,00. homem e a CzS 500.00, mulher. Sáb. a
CzS 800,00. Hotel Intercontinental. Av. Prefeito
Mendes de Morais, 222 (322-2200).
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar, a partirdas 22h, com a Bigband, os cantores Regina
FalcAo. Vitor Hugo e Luiá Carlos. Couvert de dom a
5a a CzS 450,00; 6a e sAb a CzS 800,00 Av.
Copacabana, 1144 (267-1497).
COLUMBUS — Discoteca a partir das 22h. Rua
Raul Pompôia, 94. Ingressos 6a e sAb, a CzS
1.400,00 e de dom a 5a. a CzS 1.100,00.
VOGUE — Discoteca e música com o conjunto da
casa, a partir das 22h. A Rua Cupertino DurAo, 173
(274-4145). Couvert de 2a a 5a. a CzS 300,00 6a e
véspera de feriado, a CzS 500,00 e sáb a CzS
600,00. Consumação de 2a a 5a, a CzS 400.00. 6a e
véspera de feriado a CzS 500.00; e sáb. a CzS
600.00.
PSICOSE DISCO PUB — Discoteca sob o coman-
do de Walter e Robson. De 4a a dom. às 22h; vesp.

de dom. às 15h. Rua Mariz e Barros, 1050 (284-1796). Ingressos 4a, 5" e dom, a CzS 400.00.
mulher e CzS 500.00, homem; 6a e sáb a CzS
500,00, mulher e CzS 700,00, homem e vesp.
(crianças até 13 anos) a CzS 250.00.
MARIUZINN PUB — De 5a a sáb. funk, hip-hop e
reggae. 3a e 4a. música para todos os gostos. Dom.
salsateca. Rua Raul Pompéia, 102 (247-8849). Con-
sumaçào a CzS 500.00
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo para dançar,
diariamente, a partir das 21 h. com o maestro
Miguel Nobre e banda, a cantora Consuelo e o
Quarteto do Joàozinho. Couvert de dom a 5a. a CzS490,00 e 68 e sáb a CzS 950,00. Av. Atlântica, 3432
(521-1296).
CREPÚSCULO DE CUBATÂO — Discoteca 5a. às
23h, 6a e sAb. As 24h. na Rua Barata Ribeiro. 543
(235-2045). Consumaçáo 5a, a CzS 800,00 e 6a e
sáb, a CzS 1.200,00.
HELP — Discoteca. Av. Atlântica. 4332 (521-1296).Dianamente, As 22h; vesp. dom. As 16h. Ingressos aCzS 950.00. Vesperal, a CzS 300,00.
MISTURA FINA-BARRA — Discoteca com Cacaue Fernando. De 5a a dom. às 22h, na Estrada da

Barra. 1636 (399-3460). Ingressos a CzS 500,00,
homem e CzS 400.00, mulher

Mhumor
O GORDO AO VIVOI — Texto e direção e apresen-taçáo de Jô Soares. 5a. às 22h, 6a e sáb, âs
22h30min. e dom. às 21 h. no Scala II. Av. Afrânio
de Mello Franco, 296 (239-4448). Ingressos 5a e
dom, a CzS 1.000,00, poltrona, e a CzS 1.200,00,
lugar em mesa; 6a e sAb., a CzS 1.200.00. poltrona,e a CzS 1.500,00, lugar em mesa.
O CABARÉ DO BARATA — Show com o humoris-ta Agildo Ribeiro. De 4a a dom, às 23h30min, no Un,
Deux. Trois. Rua Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198).Couvert 4a. 5a e dom., a CzS 1.500,00 e 6a e sáb, a
CzS 1.800.00.
BOA NOITE, MARINALVA — Show do humoristaCostinha. Texto de Evaldo Ruy, Laurette Guzzardi e
Carlos Freitas. 6a e sáb. às 21h15min e dom, às20h15min, no Teatro do América. Rua Campos
Sales. 118 (234-2068). Ingressos a CzS 800.00.
HUMOR COM IVON SE PAGA — Show humorlsti-co com Ivon Cury. Direção de Chico Anysio. De 5a a
sáb, às 21h30min e dom. às 19h, no Teatro daLagoa. Av. Borges de Medeiros, 1426. Ingressos 5a
e dom. a CzS 800.00 e 6a e sAb. a CzS 1.000,00.
OCTÀVK) CÉSAR CANTA A MULHER DOS OU-TROS — Apresentação do ator e comediante.
Teatro do Ibam, Largo do Ibam. 1 (266-6622), 5a e6a, às 21h30min; sAb, As 22h e dom. As 20h.
Ingressos 5a a CzS 600,00, 6a e dom. a CzS 800,00e sáb., a CzS 1.000.00. Estacionamento próprio.
JOÃO KLEBER — Show do humorista. Direção deChico Anísio. Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pes-
soa, 1664 (247-3292). De 5a a dom. às 21h30min.Ingressos 5a, 6a e dom, a CzS 700,00 e sAb, a CzS
900,00.
¦REVISTAS
RIO EM TRAVESTI — Texto e direção de Briaitte
Blair. Com Marlene Casanova. Jair Pinheiro. Mila
Sineider, Roberta Kim e Oswaldo Ferra. Teatro
Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955).
De 4a a dom, às 21 h30min. Ingressos de 4a a 6a, a
CzS 500,00 e sáb., e dom., a CzS 600.00.
O QUE É QUE ELAS TÊM... QUE EU NÂO TENHO— Texto e direção de Brigitte Blair. Com Clovis
Gierkens. Bianca Blonde. Walter Costa. Teatro
Brigitte Blair II. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033).
De 4a a dom, às 21 h15min. Ingressos a CzS 500.00.
O SASSARtCO DAS BONECAS—Texto e direçáo
de Brigitte Blair. Com Marlene Casanova, Roberta
Kim, Luiza Gasparely, Milla Shineider, Pamila Jon-
nes e outros. Teatro Brigitte Blair II, Rua Senador
Dantas. 13 (220-5033). De 4a a sáb, às 18h30min e
3a. às 18h30min. e 21 h. Ingressos a CzS CzS
500.00.
UGAFIEIRAS E PAGODES
PAQODE DO MANHAES — Apresentação dos
conjuntos Poder do Samba e Samba Show Seis
com Aroldo Melodia, Maura. Marcos Rey. Dinorahda Bahia. Preto Jóia e Alexandre da Imperatnz.
Todos os sAbados. a partir das 14h. no Esporte
Clube Cocotô, Rua Ten. Cleto Campeio. 497 — Ilha
do Governador (393-8299). Ingressos a CzS 100.00,
mulher, e a CzS 200,00, homem.
SHOW DE PAGODES — Apresentação de váriossambistas, entre eles. Monarcoda Portela, JoAodo
Cavaco e Dilmo. Jurandir da Mangueira, e Carlão
Elegante. Todos os sábados, a partir das 16h. no
Museu do Carnaval, Sambódromo.
NEQA FULÔ — ApresentaçAo de pagode. De 4a adom. As 21h30min, na Rua Conde de IrajA. 132
(266-6294). Couvert a CzS 400,00.
FESTIVAL DE CONJUNTOS DE PAGODE —ApresentaçAo de pagodeiros. Às 20h, no Cirrose 's
Bar. Rua Ruth Ferreira, 314 (230-5481). Mesa a CzS500,00.

ÊÊBARES
LUIZ MELODIA — Show do cantor acompanhado
por Renato Piau (violAo ovation), e Carlos Wemeck
(violão acústico e baixo). De 4a a sáb. As 22h30min,
no People, Av. Bariotomeu Mitre. 370 (294-0547).
Couvert 4a e 5a, a CzS 1.100.00 e 6a e sAb, a CzS
1.500,00. À 1h da manhà, show com o baixista
Rubào Sabino acompanhado por Beto Saroldi (sax),Paulo Esteves (teclados) e Élcio CAfaro (bateria).
MAURO SENISE — Show do saxofonista e flautis-
ta com participaçAo de Hugo Fattoruso (teclado).
Luiz Alves (baixo) e Pascoal Meirelles (bateria). De
4a a sAb. As 23h, no Jazzmania, Av. Rainha Eliza-
beth. 769 (227-2447). Couvert 4' e 5a, a CzS 800,00
e 6a e sAb, a CzS 1.000.00. Serviço de jantar atA as
23h. Último dia.
ZÉ DA GAITA — ApresentaçAo do gaitista e suabanda. Às 22h30min. no Botanic, Rua Pacheco
Leào. 70 (274-0742). Couvert a CzS 500.00.
RITMO BLUE — Show com Bruce Henry (baixo e
vocal) e banda. De 4a a sAb, às 23h e 0h30min, no
Mistura Fina de Ipanema. Rua Garcia D'Avila, 15
(267-6596). Couvert 4a e 5a. a CzS 1.000.00 e 6a e
sAb. a CzS 1.500.00. Último dia.
CAUBY PEIXOTO — Show do cantor acompanha-do por Juarez Santana (teclados). César Souza
(baixo) e Fernando Pinto Dias (bateria). 5a e dom. às
22h30min e 6a e sAb, a CzS 23h30min, no Boteco-
teco. Av. 28 de Setembro, 205 (204-2727). Ingres-
sos 5" e dom. a CzS 800,00 e 6a e sAb. a CzS
1.000,00. Até dia 14.
BADEN POWEL — Show do instrumentista. De 3a
a sAb. As 23h. no Alô Alô. Rua BarAo da Torre. 368
(521-1460). Couvert de 3a a 5a. a CzS 2.500.00 e 6a
e sAb. a CzS 3.000,00. AtA dia 20.
LIDOKA — Show da cantora. De 6a a dom. As 23h,no Pitóu. Rua Professor Ferreira da Rosa, 130 (227-
0538). Couvert a CzS 450.00, 6a e sáb. e a CzS400,00, dom. ConsumaçAo a CzS 300,00.
THE CLUB — ApresentaçAo do pianista StenioSabbatini. De 3a a dom., às 21 h, na TravessaCristiano Lacorte, 54 (521-4049). Sem couvert.

BEEiniziEr

RECOMENDA

THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO: 1914/1945— SeleçAo das músicas mais significativas do
teatro musical pesquisadas por Luiz Antônio
Martinez Correia (tambAm na direçAo) e Mar-
shall Netherland. Com Calque Ferreira. Sheila
Matos, Andréa Dantas. Annabel, Albemaz. Jor-
ge Maia e Fábio Pilar. Saborosa revisào de um
período em que a música no teatro brasileiro era
pretexto para comemorar a vida nacional. Com
produção cuidada, cantores afinados e perma-nente bom humor, o espetáculo oferece à
platéia a possibilidade de assisti-to em estado de
puro prazer. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 33
(240-1135). De 4a a sAb, às 21 h e dom. às
18h30min e 21 h. Ingressos 4a,5a e dom, a CzS
800,00 e 6a e sáb, a CzS 1.000,00. AtA amanhA.
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO — Texto de
Adélia Prado. DireçAo de Naum Alves de Souza.
Com Fernanda Montenegro. Com a mesma
simplicidade da fala de Adélia Prado, a monta-
gem Dona Doida: um interlúdio sintetiza numainterpretaçáo altamente emocional e técnica de
Fernanda Montenegro, a força de palavras retira-das de uma experiôncia literária que se nutre docotidiano. Em 1 h15min de espetAculo, a atriz e a

platéia se impregnam de uma obra que além desua qualidade, se confirma por sua sinceridade.
Teatro Abel. Rua Mario Alves, s/n° (719-5711) —
Niterói. De 4a a sAb, As 21h30min; dom. As 19h.
Ingressos de 4a a 6a, a CzS 1.000.00 e sAb edom. a CzS 1.200,00. Desconto de 15% no
ingresso com apresentaçào do cartAo de leitordo JB. Até amanhá.
DENISE STOKLOS IN MARY STUART—Apre-sentaçAo da atriz e mímica Denise Stoklos. Aatriz e mímica Denise Stoklos vai buscar naInglaterra do século XVI a inspiraçAo para discu-tir a crise moral brasileira da atualidade. Numespetáculo com extrema economia de recursos.
Denise demonstra com técnica corporal e vocalimpecAveis a sua indignaçAo contra a atualsituação brasileira. Montagem de alto nível,Denise Stoklos in Mary Stuart confirma Stokloscomo uma das nossas mais originais e inquietasatrizes. Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim,Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). De 4a a sAb. As21h30min e dom. As 20h. Ingressos 4a e 5a. aCzS 800,00 e de 6a a dom. a CzS 1.200.00. (10anos) DuraçAo: 1h15min.

FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO— Baseado no texto de Roland Barthes. DireçAo deUlysses Cruz. Com Antônio Fagundes. Teatro MoCaetano. Praça Tiradentes, s/n°. De 4a a 6a. As 21 h.SAb. e dom.. As 20h. Ingressos a CzS 600,00. OespetAculo começa rigorosamente no horário. Atéamanhã.
O BEIJO DA MULHER ARANHA — Texto de

Manuel Puig. TraduçAo de Luiz OtAvio FerreiraBarreto Leite. Direçâç de Eduardo Cabús. ComNilton Castro a Antonio GonzAlez. Teatro da Casade Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). De 4a a sAb. às 21 hl5 e dom, às 20h15.Ingressos 4a e 5a. a CzS 1.000,00 e de 6a a dom. aCzS 1,200,00. Até dia 4 de setembro.
O PREÇO — Texto de Arthur Miller. TraduçAo de

Millôr Fernandes. Direçáo de Bibi Ferreira. Com
Paulo Gracindo. Carlos Zara, Rogério Frúes e Bea-
triz Lyra. Teatro Copacabana, Av. N. S. Copacabana,
291 (257-0881). De 4a a sàb.. às 21h30min, dom.,
às 19h e vesperal de 5a. às 17h. Ingressos 4a e 5a. a
CzS 1.100,00. 6a e dom., a CzS 1.300.00 e sáb., a
CzS 1.500,00. Após o inicio do espetáculo nAo será
permitida a entrada.
PASOLINI — Texto de Michel Azama. Direçáo de
Afonso Drummond. Teatro Cacilda Becker, Rua do
Catete, 338 (265-9933). De 5a a dom.. As 21 h.
Ingressos 5a. 6a e dom. a CzS 600.00 e sAb, a CzS
700,00. (18 anos). Até dia 14.
FALA BAIXO SENÃO EU GRITO — Texto deLeilah Assumçâo. Direçáo de Otávio Augusto. Com
Débora Duarte e Herson Capri. Teatro de Arena.
Rua Siqueira Campos, 143 (235-5348), De 4a a 6a.
As 21h30min; sAb. As 20h e 22h, e dom. As 19h e
21 h. Ingressos a CzS 1.000,00 (4a. 5a e dom.) e a
CzS 1.200.00 (6a e sAb.le a CzS 800.00. paramenores de 18 anos nas sessões de sexta-feira.
Duração; 1h05min.
UMA VEZ MAIS — Texto de Woody Allen. DireçAode Rubens Corrêa. Com Joana Fomm, RubensCorrêa, Felipe Martins. Serafim Gonzales e MarceloOlinto. Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro,
92 (225-8846). De 4a a 6a, às 21 h, sáb. às 20h e22h30min, e dom. As 18h e 21h. Ingressos 4a e 5a.a CzS 900.00, 6a e dom. a CzS 1,000.00, sáb. a CzS1.200.00 e a CzS 500.00. estudantes èm todas assessões. (10 anos).
EXTRA-VAGÀNCIA — Texto de Dacia Maraini.Tradução de Celina Sodró e Maria Pace Chiavari.
DireçAo de Luiz Carios Mendes Ripper. Com AndréValli. Eduardo Tornaghi, Ivone Hoffman e MArioBorges. Hoje As 21 h e amanhA As 18h30min.apresentação do processo aberto de montagem, noTeatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco. 179. Estréiadia 10.
TANTO PRAZER — Texto de Mendel G. Schnee.DireçAo de Naldo Alves. Com Suzy Quintella. MarcoRazefc e Leandro Bini. 6a e sAb.. As 21h e dom. As20h. no Teatro do Planetário da Gávea. Av, Pe.
Leonel Franca, 240. Ingressos a CzS 700,00.

PROJETOS SESC ENSAIOS — ProgramaçAo:
Exercício n° 2. DireçAo de José Luis Rinaldi. Com
Helena de Lamare, Henrique Gouveia. Ingrid Som-berg, Wagner Coelho, e outros. Exercício n° 3.
DireçAo de André Monteiro. Com Sérgio Muniz,Walter Lima Torrer e Soraya D'Avila, entre outros.
Teatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão de Mesquita,539. De 5a a sáb. às 21 h e dom. às 19h. Ingressos aCzS 500.00, a CzS 350,00, estudantes. Ingressoshoje e dom. a CzS 350,00. pela promoção doProjeto JB — jovem vai ao teatro.
O REVERSO DA PSICANÁLISE — UMA COMÉ-DIA IRRESPONSÁVEL - Texto de Charles Lu-
dlam. TraduçAo de Ricardo Pessoa. AdaptaçAo edireçáo de Marilia Pera. Com YonA MagalhAes, LuizFernando Guimarães, Ariel Coelho. Sandra Pera eDinorah Marzullo. Teatro Casa Grande, hv. Afraniode Melo Franco. 290 (239-4046). De 4a a sAb, às21h30min e dom., às 19h. Ingressos 4a e 5a, a CzS1.000,00, 6a. a CzS 1.200,00, sAb, a CzS 1.500,00 edom, a CzS 1.300,00, com promoção para menores
até 18 anos. a CzS 1.000.00. DuraçAo: 1h20min (10anos). Entrega de ingressos a domicilio. Descontode 10% no ingresso com apresentaçAo do cartAode leitor do JB. Entrega A domicilio, com desconto
para grupos pequenos.
O PADRE ASSALTANTE - Texto e direção de JoáoBethencourt. Com Milton Carneiro. Guilherme Cor-reia. Alexandre Marques, entre outros. Teatro daPraia. Rua Francisco de SA. 88 (267-7749). de 4a a 6a.As 21 h30min, Sáb. As 20h e 22h30min„ e dom. AsI8h e 21h. Ingressos 4a e 5a, a CzS 600.00; 6a e dom.
a CzS 800.00 e sáb, a CzS 1.000,00. Estudantes e
pessoas com mais de 55 anos de idade tAm 50% de
desconto durante o mês de agosto,
AS SEREIAS DA ZONA SUL — Texto de Vicente• Pereira e Miguel Falabella. DireçAo de Jacqueline
Laurence. Com Miguel Falabella e Guilherme Ka-ram. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de S.
Vicente, 52/3° (274-9696), De 4a a sAb., às21 h30min; dom. às 20h. Ingressos 4a e 5a e dom. a
CzS 1 000.00 e 6a e sàb. a CzS 1 200,00. (10 anos).
TRIBUTO — Comédia de Bernard Slade. TraduçAo
de Paulo Autran. Direção de Antônio Mercado. Com

Jorge Dória, Jalusa Barcelos. Melise Maia. Kiko
Mascarenhas. e outros. Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de S. Vicente. 52/3° (274-7246). De 4a a 6a. As
21 h30min, sAb. As 20h e 22h30min. e dom.. As 19h
e 21 h30min. Ingressos 4a e 5a. a CzS 900,00, e 6a esAb, a CzS 1.200.00 e dom, a CzS 1.100,00. As 6as,
menores de 18 anos pagam CzS 900,00. DuraçAo:
2h (14 anos). Até dia-14.
ANA, SEDUZIDA E ABANDONADA - Texto de
Ronaldo Ciambroni. DireçAo de Carlos Di Simoni.
Com Ronaldo Ciambroni, Nilson Raman e Zaira
Zambelle. Teatro Joào Theotônio. Rua da Assem-
bléia, 10. 5a. 6a e dom. às 18h30min e sAb. As 21h.
Ingressos 5a e 6a. a CzS 700,00 e sAb e dom, a CzS
800,00.
QUEM PROGRAMA AÇÁO COMPUTA CONFU-
SÁO — Comédia de Anthony Marriott e Bob Grant.
TraduçAo de Marisa D. Muray. DireçAo de Attilo
Ricco. Com Denise Fraga. Itamar Vital. José Augusr
to Branco. José Carlos Sanches. Nedira Campos.
Angela Vieira. Rogério Cardoso, e Mareio Augusto.
Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. 186
(275-33461. De 4a a 6a. às 21h15min; sáb. As 20h e
22h30min e dom. às 18h e 21h15min. Ingressos 4a
e 5a. a CzS 900.00; 6a e sàb, a CzS 1.200,00; e dom.
a CzS 1.000,00. Desconto de 5% no ingresso com
apresentaçAo do cartAo de leitor do JB.
RIO DE CABO A RABO — Texto de Gugu Olime-
cha. DireçAo de Silvio Frúes. Com Eleníce Mayer.
André Sabino. Claudia Gomes e Mareio Augusto.
De 6a a dom. As 20h30. no Teatro do Sesc de Sào
Joào de Meriti, Av. Automóvel Club. 66 (756-4615).
Ingressos a CzS 600.00. Até dia 28.
O CASO QUE EU TIVE QUANDO ME SEPAREIDE VOCÊ — Adaptação de Domingos de Oliveira
da peça Dois na Gangorra. DireçAo de Domingos deOliveira. Com Priscilla Rozembau e Bernardo Ja-
blonski. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélr-
ca. 63. (227-9832) 2a e 3a. As 21 h30min„ a 6a e sAb.
As 24h. Ingressos a CzS 800.00. e a CzS 300.00.
classe. AtA dia 3 de setembro.
TERAPIA COM O ANALISTA DE BAGÉ — Textode Luis Fernando Veríssimo. DireçAo de Oswaldo
Loureiro Com Cláudio Cunha e Edna Velho. TeatroBarraShopping. Av. das Américas, 4666 (325-5844).

De 4a a 6a. As 21 h. sAb, As 20h e 22h e dom. As 19h
e 21 h. Ingressos a CzS 900,00 (4a e 5a). a CzS
1.200.00 (6a e sáb) e a CzS 1.000.00 (dom).Duração: 1h20min (14 anos). Até dia 14^.
GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NOIRAJÁ — Texto de Fernando Mello. Direçáo de
Israel Gazella. Com Luis Dias. Bruno Bargieila.
Kinnara Bueno. Teatro Castelo Branco. Av. Santa
Cruz. 1631 — Realengo. SAb. As 21 he dom. As 18h.Ingressos a CzS 300.00 (16 anos).
OS DOIS OU O INGLÊS MAQUINISTA — Textode Martins Pena. Direçáo de Guti Fraga e Fred
Pinheiro. Com o grupo Nós do Morro. SAb e dom. eferiados, às 20h, no Teatro do Centro Comunitário
Padre Leeb. Rua Dr. Benedito Calixto. 93 — Vidigal.
Ingressos a CZS 50,00. Até dia 11 de setembro.
A GANG DA CIDADE — Texto e direçáo de Jaguar.Com André Rodrigues. Hanna Carvalho, Rosana
Kyline e Sandra Helena. Teatro do Sesc de Engenho
de Dentro. Av. Amaro Cavalcante, 1661. 6a e sáb.As 21 h e dom. As 20h30min. Ingressos a CzS200.00.
QUEM TEM MEDO DE NELSON RODRIGUES —
Texto de Nelson Rodrigues. Com o grupo Pessoal
do Nelson. Sala Vianinha. Rua do Catete. 243. De
sAb a terça, às 21h. Ingressos a CzS 300.00.
A INFLAÇÃO ARROXA E O PROVO AFROXA —Comédia musical de A. Pinto. DireçAo de Ankito.
Com Ankito e Denise Casais. Teatro do Sesc doEngenho de Dentro. Av. Amaro Cavalcanti, 1661
(249-1391). 6a e dom. às 21 h, e dom. às 20h30.Ingressos a CzS 400.00. Até dia 28.
ESQUETES E POR QUE NÁO? — DireçAo de CyroMaristany. Com a Companhia Teatral Vampiros da
Ribalta. 6a e sAb, As 21h e dom. As 20h, no Teatrodo Club Municipal, Rua Hadock Lobo. 359 (264-4652). Ingressos a CzS 300.00.
ALÉM DA VIDA — Texto psicografado por ChicoXavier e Divaldo P. Franco. DireçAo de Augusto
César Vanucci. Com Lúcio Mauro, Felipe Carone.Solange Theodoro. Lea BulcAo. Jorge Queiroz!Rosana Pena e Renato Prieto. De 5a a dom. às 21 h!no Teatro Suam, Praça das Nações, 88 (270-2782)!Ingressos a CzS 700,00. Até dia 14.

NEM BRASÍLIA, IMEM O PINEL OUSARAM TANTO

MILTON CARNEIRO e a máfia do riso.

PROMOÇÃO ESPECIAL SÓ MÊS DE AGOSTO:
Tõüfrn riu snaataco*»fCOliu l/cf r/ala r.-r.tPuxk-sttixtxxhtDonittnhL
Francisco Sá. 88 - Posto 6- Te/s.: 287-7794 • 287-7749

UMA COMEDIA LOUQUISSHV1A DE JOÃO BETHENCOURT

FRANCISCO CARÜOS DA UM

SHOW NO ONE-TWENTY-ONE.
Essa é para você assistir com o seu broto: de 5? a sóbada à meia-noite FranciscoCarlos e o sensacional show "El Brota.. O Namorado do Brasil", no One-Twenty-OneE você ainda participa do sorteio de uma noite grátis no Rio-Sheraton. para casal,com café da manhã.
A partir das 16 00 h, piano-bar. com Marja Zôlia, os maestros Hélcio Brenhae Nelsinho e seus músicos
E ainda, uma participação especial do cantor Fbdrinho Rodrigues,
Estacionamento grátis, coberto e com manobreira

CNE -FWLNTT-ONE

RIO-SHERATON HOTEL
AV NIEMEYER. 121

SORTEIO DE UMA NOITE
GRÁTIS NO RIO-SHERATON
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Sf^BBBBBBSBEJ ~Z~~ZZII^ZZI Fanini vista com Miguel I
jW^- v^> 9:00 TELECURSO 1®GRAU—Aula deGeografiae 18 CO CADERNO ArecapitulaQ^o somanal io oq tfi ptjmf brashmmfnFlr^mS^m./„ rwi. ¦-* ¦**-*. - . .& ri JM^—io:3o quaurcaqao profissional — fvioto iy.ju icLtuNt oKAoii

'.£;*& m6tica e recapitulapao somanal
12:00 historiade quem faza hist6ria — !S'f"°™ Zf£Documentario. Hoje: Frandtco Franco 'H i ,TALEMTO BRASILEIRO — Documontario:

Energia do sol e Coco: da meta to pUttttco 91?' W JORNAL DE SAE
v %I3:30 LUTA PELA SOBREVtVfeNCIA — Piano .reapresentaQSo do

14:00 SEM CENSURA — Programa de debates 21:30 OS CLASSICOS-
TOME CtENCIA—Jomallstico com NOITE do jazz
reportagens sobre e lecnotogia Dja
Brasil e no exterior Hoje: como transfomnar Oscar Peterson, \sucata'" ' entreviata com o cubano Pedro Pruna 00:00 CONTRALUZ —

MCANAL 4 
" "

5:45 TELECURSO 2° GRAUGLOBO CltNCIA — Inlormativo. Hoje:
:4 ria especial sobre prablomas da coluna.

V|r 75% doe brasileinos
H^^^^M!'~'>t' ' 8:00 XOU DA XUXA — Infantil. Hoje: entrevistas

S' ', oom.Dantel Azulay e Ney Latorraca. Musicais
Jane Duboc, Evandro Mesquita

' -" ^^^BHJI . ., :>:S;.. Pep&u Gomes^, . -,. <iU;,;>,;" '< 12:25 RJ TV — Notic&rio local
12:40 GLOBO.. ESPORTE — Noticterio esportivo

^S^Kfmmmmmmi: jflBfc^ • „yr I . sJljHH^^^^^^^HMj apresentado por Fernando Vanucci
||f| .'. *13:00 HOJE-^NotiCiario, agenda cultural eentrevis-

H "<$BB^^MK^^^^KBMen2k ¦ ¦ tas. Entrevlstado de Iwje: Ivon Curi
*'7y? 13:25 A GATA E O RATO — Seriado. EpisOdio:

^^¦BT 'JUmt' **$" , Sonhando em voz alta
||Bm|^v',1t~'14:25 MAGNUM — Seriado. Epts6dio: 0 tesouro
H^^KV "^ShT *- VflHB 15:20 DELOUCAOADEPOUCIA — Seriado. EpisO-
KS^Hj^BL . fk* ;t gWHm£t.. V-" /..^t'^BMpH^^BWH dio: Diamante mo

'"^ ?lil<t>BKmM||j[MB|E- 16:20 CHICO & CAETANO — Reprise. Hoje: Parala-
, , '-^Ist MHtiy-** mas do Sucesso. Paulinho da Viola e Jorge

-J^H|H^B|^h3HHH|| 17.20 TR6S £ DEMAtS — Seriado. Episddio: 0
primelro dia de aula

-,r jk rWKK^^^^Mam mcanalt~
aB 7 40 programaqao educativa
MM^.. iW|j^^^^HMl 7:55 VIVAAVIDA

James caan 9'>- -,-- ¦•-'^WmSiiiM 8:00 reporter manchete
p. Marsha ' vV<.::'^^BM8MiBi^1 ,.«,;* ^-^^aSIB 11:55 MmurooUMPico-Boietim

Mason: Em ', MM/g^^SM ««|-««w»~i.'»«-
busca da ^12 3Q JORNAL DA MANCHETE (Edlfio da Tarde)

fpliririflHp n.n. *4^'id&ffiffi'/Ji*I *St/£*¦?$?/1*///if/*?JBS —Noticidrioiencxaaae, WU ^^ ; I, ?. a|^ s>%^^^<>! H^fffcJl 'w ?/W< °^ 113:00 CINEMANIA — ApresentagSo de Wilson
Globo MHMHHBIHHI^HHIHIIiHHHHHHHMHMBMMMB£-v SammmmSmi^^Ky: S mmm^m»MMi.mSm$?M -.«» Cunha. Hoje: 0 langamento do Crocodilo Dun¬

dee II; mat6ria sobre Carmem Miranda: treiler
« tie Atirando para matar. com Sidney Poitier e

0 ¦¦ # V Tom Berenger e a soqQSnda favorita do filme

Dificil imaginar coisa 
pior 

- 
~~"

com a flgura do popular escritor Hysterias. De In6s Castilho. Com Ju- No sfeculo passado, detetive (He
smpricsno Mar 6 DF6ciso multfl liBna Carnelro d& Cunha. 1983 (16m), rls) S6 infiltr& Gin comunldad6 n
boa vontade Dara achar Erraca P&B. Frio na barriga. De Nilson Villas neira da Pensilv&nla tentan<
neste fflSne Boas' 1987 (10m)' Cor' Terra *eJa; desmascarar os llderes da socl

 ?aim„ De ^a^sma ,eo^n?e 
" dade terrorista Molly Maguln

TARZAN E ler. Com Ballet Stagium. 1987 (12m), 
TRIBO NAGASU cor. Kuarup. De Heinz Forthman. 1983 ^ATH uM PARA O INFERNO

TV® 1^^ ^^fihir^n dp cinco curtas rela- TV BAndelrantes — 00h30mln¦ Aventura (Tarzan's ftgMfor tye) de cionados com a danea, que vao da ¦ Faroeste (Uno di piu alVivJerno) de
1T.2™ flccao ao documentario Giovanni Gago. Com George HUton 9:00 quaurcaqao PROfBSlONAL - Educa-)duQfio america- ncgao ao aocumentano.  paul stevens Produ?ao itallana de 68 tivo
>m de conven- PH°?Jfi^ M<J?^N°S (89m)' C°r' 151 B^tewfffiiR -. Ro„gtoso

TV Globo — 2ih40 Acusado de um crime que nao 10 00 posso crer no amanha — Roiigiosoae que so a ¦ ComSdla (Modern problems) de Ken cometeu filho de um oastor (Hil- 10:15 osgarotinhos-Seriado'°de salvfi-los Shapiro. Com Chevy Chase Patty tnn> fnirp'p sal matando o resto do 10:45 uma nova esperan^a — Roiigioso

fSm£%i s'»svsproa°5St"me'la'™"K lSS2fSf4S?SS1iSw ?s»&irfc"«s«4i
papel do ho- FunclonMo de aereporto (Cha- Joto sjjjj™ 0Plcas «.os »c5" ,2:00 g|S«m»<is-s.M,
x>r, apesar de se) 6 atingido por residuos nuclea- lerns fpaBuem. 12:30 tv total — Aoresentacao de Nanni
smelhoressu- res e ganha incrlveis poderes tele- , _ TT _ FM BnsCA DAr Weissmuller. cin6ticos. Com6dla morna que ex- CAPITU"l^._JrJnp MCANAL 11
oflciente para plora mal um tema freqilente das rvGlobo _ ih50 6:30 stadium - Educative
soporifero em hist6rlas em quadrinhos. Nem . cmMts drSto chanM two) 7:30 gato feux - Desenho animado

mesmo^um grande c6mico pode- "e^rt Mo^'com jSfcfan, 80° SS:-'-""
JSTRA ^,a trabalhar com um roteiro Marsha Mason e Valerie Harper. Pro- 11;00 bozo - Desenho e brincadeiras
tjjq direcjao tao pouco Interessantes. dugfio amerlcana de 79 (124m). Cor. i5:oo boletim das oumpIadas
7" Ainda mais o Chevy Chase. Viilvo recente (Caan) se envolve 15:05 primeira sessao - Fiimo: Taizan o a iribo
ads the way) de ttttio a aim TPMPn com rec6m-divorciada (Mason). 16:30 das oumpUdas - Durante o
mothy Bottoms, * u*~ ™ °l!,u r^r™ Mas nenhum dos dois parece es- intervaio do lilmo .
san Dey. Produ- TV Manchete — 22h30mln ^ pr0nto pata uma nova relatjao. 17:10 segunda sessao — Fiime: 0 amor mos-
95m) Cor ¦ Drama familiarfThings in their sea¦ QimnAHfo hict/irtn rin t^ntrAloeo ,ra 0 caminho

v. son) de Jame#Goldstone. Com Patrl- Simp|tic^hlsMrla do teattoiogo i8:00 boledm das oumpiadas - Dentro do
sao, boxeador cla Neal Meg F0Ster e Ed Flanders Neil Simon escnta diretamente intervata do liime
primeira vez Produgfio amerlcana de 74 (74m). Cor. para o cinema. ]Buw BOifnM das oumpiadw
es para servi- As rea?6es dos membros de |f ^r,^. nnCTPI is 45 odade i^-Not^no local

t jovem Timo- uma famllia ao descobrirem que OH> ¦¦  
itimo interpre- mae (Neal) estd morrendo de leu- „,^Ti h» mCANAL 13
eal de Morris cemia Bern realizado teledrama " Musical (Oh! what a lovely war) de 7 05 inspiraqao total - Reiigioso
«,«» j .7^ Richard Attenborough. Com Laurence 7 30 MAIS que UMA PALAVRA — Reliqiosome produzido queperdeu muitocomopassardo oilvler, John Mills, Maggie smith 7:45 posso crer no amanha — Reiigiosoley. Hiie conse- tempo. Assistlvel mas nao exata- elenco estelar. Produ?ao lnglesa de 69 8:00 porteira aberta — Reiigioso
esse apesar do mente a diversao ideal para uma (i40m).Cor. 9:00 centrodeconven^oesevangelicas

perdid0 noite de sSbado.  A famlila Smith e sua Peculiar 10:00 J^oSiANw'fcR de salles - Rei,-
VER-TE-EI NO INFERNO participagao na 1 Guerra. Nao h& gioso

n a imp tv oinhn _ 2ihinmin muito enredo nesta versao cine- 1030 programa mundo Arabe — Aprasenta-
9h30 ¦ Drama policial (The Molly Maguires) HHIpwnnri Pf)? fllmp 

^mnrrnu 11:0° wSS^wSSTwBRA — Notlcias e clips
E pluribus una. de Martin Ritt. Com Richard Harris, Joan Littlewood. O filme marcou musicais. Tema: vida domfetica
;om Ardulno Co- Sean Connery e Samantha Eggar. Pro- a estr6ia na direQao do ator Atten- 13:00 radial Rl6 — Notlcias e dips musicais.
3.1987 (10m), cor. dugfio americana de 69 (124m). Cor. borough- Tema: sa0de- °SDono 6 transporte

do Ano

0 kouxmi do 1mpERAi>oR i ^^¦isaiiiuyata^^B

Um Espetaculo de TEATR0 CLARA NUNES
MIGUEL FALABELLA J5k • SHOPPING CENTER DA GAVEA

M&) TEL. 274-9696

AP0I0 cultural &jjrf sABADO: 16h e 17h30minsonata to March* Funebre), op. 3S.de AT I AMTIPTI IR ^JY 17hChopin (Rubinstein — 22:29); Cantatan0 AILANIiOIUH DOMINGO. 17h
137 — Lobe den Herren, de Bach (Auger, Pjf
Schreckenbach, Kraus, Rilling — Grav. -1
1987 — 14:53); Concerto para violSo e
orquestra, de Villa-Lobos (Julian Bream,
OS Londres, Previn — 18:14); Sinfonia _ em D6 maior, nP 82 — 0 Urso (Primeira \
das Sinfonias Parisienses). de
Haydn (Pil. Berlim. Karajan — 26:08); 11
Concerto em rd menor, para piano ¦¦¦ ¦¦:. v i ¦f-1 |P!11
Concertgebouw, Haitink— 52:38); Pe- ^qas Llncas op. 68, n°s 4 de Grieg SU U i ¦ H H III a. —
(ASMF. Marriner — 8:02). 1 V I 1 H ' H I '^^^^HUnPAPIliS

P6?as de Beethoven. CtrPrSEl
Pasquale, de Donizetti. Prepara- As 16h30min. no Teatro Municipal. jUSSlUlS Kac2£=Srf
diregSo. conduQSo e conirios de Praga Ingressos a CzS '< "'- ^
o Bruno. Coro de solistas do 18.000.00. frisas e camarotes. a CzS '
ro M^rio Brunox e Larry Fountain, 2.000.00. plat6ia e balcSo nobre. ¦fifflmigl IJt<0^'. I' .W J
liano. Com Alvarany Solano, Bel- CzS 1.600.00. balcSo simples fila A. n'--> ' • ^V\~"¦ 11 ^« *"»'
Campos. Bruno Monti. Antonio CzS 1.200.00. balcto simples outras rTTC^TTHI

bo e Jos6 Muniz. As 19h. no filas e galena fila A. a CzS 800.00. iW^.1 |m'ro Dulcina. Rua Alcino Guanaba- galena outras filas, e a CzS 500.00, HR^ I <. \».
17 (240-48791. Ingressos estudantes.^ ^ 
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1UESTRA SINFdNICA BRASI- sentagSo dos e amanha. 4s , -1A — Concerto sob a regSncia do 17h. recital dos vencedores. Sale Ce- IfjIjiLlJlNtstro Isaac Karabtchevsky. Solis- cilia Meirales. Largo da Lapa, 47 ¦<*.•/'
Ingrid HSbler (piano). No progra- Entrada franca.
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TEATRO CLARA NUNES
SHOPPING CENTER DA GÁVEA
TEL. 274-9696

SÁBADO: 16h e 17h30min
DOMINGO: 17h

HOJE

[HORÁRIOS
DIVERSOS

tnT:>jnr1: >¦ ÍM
KEStiÈSSã^tJ

I ICARftl I

|SHOPPING l| [SHOPPING 2|

1 CAXIAS 11| CAXIAS 21

| N IGUAÇU || N IGUAÇU |

LMlWWÍi[jujZ DE FORA

WtTA REDONDA || VOLTAREDONOT]
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W JORNAL DO BRASIL
AM 940KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa —
de 2a a dom., às 7h30min,
12h30min, 18h30min e 0h30min.
Repórter JB — de 2" a dom. Infor-
mativo às horas certas.
Som Latino — Produção e apre-
sentação de Márcia Rodrigues,
sáb, às 21 h
Música da Nova Era — Criação e
ipresentação de Mirna Grzich.
dom, às 21 h.
Arte-Final Jazz — Com Maurício
Figueiredo. Dom., às 22h.
Mfm estéreo

99,7 MHz

HOJE
20h — CDs a raio laser: O Príncipe de
Madeira, op. 13; de Bartok (OS Tóquio,
Hiroshi Wakasugi — Grav. 1987 —
23:26): Sonata rr 2, em sibemol menor
(Sonata da Marcha Fúnebre), op. 35, de
Chopin (Rubinstein — 22:29); Cantata n°
137—Lobe den Herren. de Bach lAuger,
Schreckenbach, Kraus, Rilling — Grav.
1987 — 14:53); Concerto para violão e
orquestra, de Villa-Lobos (Julian Bream,
OS Londres, Previn — 18:14); Sinfonia
em Dó maior, nP 82 — O Urso (Primeira
das Seis Sinfonias Parisienses), de
Haydn (Fil. Berlim, Karajan — 26:081:
Concerto n° 1, em ré menor, para piano e
orquestra, op. 15, de Brahms (Arrau,
Concertgebouw, Haitink — 52:38); Pe-
ças Líricas, op. 68, n°s 4 e 5, de Grieg
(ASMF. Marriner — 8:02).

y^EBBBBET

MÊS DA ÓPERA — Apresentação de
Don Pasquale, de Donizetti. Prepara-
çáo. direçào, condução e cenários de
Mário Bruno. Coro de solistas do
Teatro Mário Brunox e Larry Fountain,
ao piano. Com Alvarany Solano, Bei-
klss Campos. Bruno Monti. Antonio
Lembo e Josó Muniz. As 19h. no
Teatro Dulcina. Rua Alcino Guanaba-
ra. 17 (240-4879). Ingressos a CzS
500,00.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASI-
LEIRA — Concerto sob a regência do
maestro Isaac Karabtchevsky. Solis-
ta: Ingrid Hãbler (piano). No progra-

ma. peças de Mozart e Beethoven.
As 16h30min, no Teatro Municipal.
Praça Floriano. s/n° Ingressos a CzS
18.000.00. frisas e camarotes, a CzS
2.000,00, platéia e balcão nobre, a
CzS 1.600.00. balcào simples fila A. a
CzS 1.200,00. balcão simples outras
filas e galeria fila A. a CzS 800,00,
galeria outras filas, e a CzS 500,00,
estudantes.
CONCURSO JOVENS ÇONCERTIS-TAS BRASILEIROS — As 17h, apre-
sentação dos finalistas e amanhã, âs
17h. recital dos vencedores. Saia Ce-
cilia Meireles. Largo da Lapa, 47
Entrada franca.

WBEJHET

VtDEO-SHOW — Exibição do show
Stor/telling Giant. com o Talking
Hoads. Hoje, às 14h, 16h, 18h, 20h,
22h e meia-noite, na Sala de Vídeo
Cândido Mendes. Rua Joana Angôli-
ca. 63
ROCKET 88 — Hoje. às 18h: Armsconcert — Parte I. com Eric Clapton,
Steve Winwood e outros. No Cenário.Rua 19 de Fevereiro. 48.
RUÍDOS DA PAULICÉIA — Mostra
de bandas do underground paulista-no Hoje, às 19h30min: Rota 87. comVzyadoq Moe. Harry e outros. Hoje.
às 21h30min Rota Ia edição, com

Muzak. Irai. Smack e outros No Ce-
nário. Rua 19 de Fevereiro, 48.
CURTAS EM VtDEO — Hoje, às
e os Robôs Efêmeros, produção da
19h30min: Juiiette — Fausto Fawcett
Antevê. Hoje. às 21h30min: Kátia
Flávia — Fausto Fawcett e os Robds
Efêmeros, show gravado no Rio. No
Cenário. Rua 19 de Fevereiro. 48
VÍDEOS NO GIQ — Hoie: Chakka
Kahn especial. A partir dás 21h, no
G/6 Restaurante-VIdeo Bar. Av. Ge-
neral San Martin. 629.

Um Espetáculo de
MIGUEL FALABELLA

APOIO CULTURAL
ATLANTICTUR

VENEZA

ADVERTÊNCIA

James Caari
eMarsha

Mason: Em
busca da

felicidade, na
Globo

sábado, 6/8/88 o CADERNO B o 7
JORNAL DO BRASIL

UCAN.AL11
6:30 STADIUM - Educativo
7:30 GATO FÉUX — Desenho animado
8:00 ORADUKAPETA — Infantil. Apresentação de

Sérgio Malandro
11:00 BOZO — Desenho e brincadeiras
15:00 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
15:05 PRIMEIRA SESSÃO — Filme: Ta/rane a tribo

Nagasu
16:30 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS — Durante o

intervalo do filme -
17:10 SEGUNDA SESSÃO — Filme: O amor mos-

fra o caminho
18:00 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS — Dentro do

intervalo do filme
18:40 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
18:45 CIDADE 11 — Noticiário local

19:12 ISTO É BRASIL — Informativo
19:17 ECONOMIA POPULAR — Pergunte ao Ta-

mer — Informativo econômico
19:20 NOT1CENTRO — Noticiário
19:40 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
19:50 BATMAN — Seriado
20:20 TARZAN — Seriado
21:20 TOM E JERRY — Desenho
21:30 VIVA A NOITE — Apresentação de Gugu

Liberato
22:30 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS — Durante o

programa Viva a Noite
23:30 BOLETIM DAS OLIMPÍADAS
23:35 COMANDO DA MADRUGADA — Reporta-

gens apresentadas por Goulart de Andrade

8:30 REENCONTRO — Religioso com o Pastor 17:00 ADVOGADO DO DIABO — Reprise da entre-
Fanini vista com Miguel Falabella

9:00 TELECURS01° GRAU—Aula de Geografia ia:00 CADERNO 2 — Agenda de espetáculos
10:30 533=" 

- Ma,°- 19:30
12:00 HIST^IA DE QUE^ FW A HISTÓRIA -

Documentário. Hoje: Francisco Franco SS§Ir§í&I^ííSSg® 6 Lulí Kelle 0
12:30 TALENTO BRASILEIRO — Documentário: !M#W Heln? Fofthrna"

Energia do sol e Coco: da meta ao plástico H 21 -00' JORNAL DE SABADO — Teleiornal com a
.13:30 LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA — Plano de ,,,reapresentaçòo dos fatos que foram noticia no

aproveitamento das rachas . dlfl ,14:00 SEM CENSURA — Programa de debates .' 21.;30 OS CLÁSSICOS — Fata Morgana
15:30 TOME CIÊNCIA — Jornalístico com noticias 23:00 NOITE DO JAZZ — No programa do hoje:

reportagens sobre ciência e tecnologia no-..,„ / Paulo Moura, Djalma Corrêa, Jorge Degaa,
Brasil e no exterior. Hoje: como transformar Oscar Petereon, Vítor Assis Brasil e Grupo

; sucata doméstica em material didático e uma , Cassiber
entrevista com o cubano Pedro Pruria 00:00 CONTRALUZ — Musical com Moreira da

16:00 ILOVE VOU — Aula de inglês Silva

MCANAL4
5:45 TELECURSO 2o GRAU
7:30 GLOBO CIÊNCIA — Informativo. Hoje: maté-

ria especial sobre problemas da coluna, quoafetam 75% dos brasileiros
8:00 XOU DA XUXA — Infantil. Hoje: entrevistas

còm.Danièl Azulay e Ney Latorraca. Musicais
com Joanna. Jane Duboc, Evandro Mesquita o
Popeu Gornes

12:25 RJ TV — Noticiário local
12:40 GLOBO ESPORTE — Noticiário esportivo

apresentado por Fernando Vanucci'13:00 HOJE ^ Noticiário, agenda cultural o entrevis-• tas. Entrevistado de hoje: Ivon Curi
13:25 A GATA E O RATO — Seriado. Episódio:

Sonhando em voz alta
14:25 MAGNUM — Seriado. Episódio: O tesourorio Ifalaninmi'ii
15:20 DELOUCAOA DE POÜCIA — Seriado. Episó-

dio: Diamante raro
16:20 CHICO & CAETANO — Reprico Hoje: Parala-

más do Sucesso, Paulinho da Viola e Jorge
Ben

17:20 TRÊS É DEMAIS — Seriado. Episódio: O
primeiro dia da aula

MCANAL 7.
7:00 BOA VONTADE — Religioso
7:30 JAPAN POP SHOW
8:00 O GORDO E O MAGRO — Humorístico ,
9:00 DISPLAY
9:30 SHOW DE TURISMO — Com Paulo Monte

10:30 A ÚLTIMA PALAVRA
11:00 KUNG FU — Seriado. Episódio: O soldado
12:00 ESPORTE TOTAL — Apresentação de Lúcia-

no'do Vale

13:00 CLUBE DO BOLINHA — Programa de varie-
dades com Edson Curi

20:00 JORNAL DO RIO — Noticiário local
20:10 JORNAL BANDEIRANTES — Noticiário
20:30 ZACCARO — Programa de auditório
21:30 BRONCO — Humorístico com Ronald Golas
22:30 PERDIDOS NA NOITE — Programa de varie-

dades apresentado por Fausto Silva
0:30 CINEMA NA MADRUGADA — Filme: Mais

um para o inferno

MCANAL 9 O
9:00 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — Educa-

trvo
9:150 ALERTA — Religioso
9:45 ESCOLA BlBUCA DO AR — Religioso

10:00 POSSO CRER NO AMANHA — Religioso
10:15 OS GAROTINHOS — Seriado
10:45 UMA I^OVA ESPERANÇA — Religioso
11:00 MANHÃ DE ALEGRIA — Religioso
11:30 RENASCER — Religioso (Assembléia de

Deus)
12:00 OS FUGITIVOS — Seriado
12:30 TV TOTAL — Apresentação de Nanni

13:30 ROUXINOL, ALEGRIA DO POVO — Apre-
sentação de cantores de música regional

15:30 RIO TURISMO — Programa bilíngüe com
atrações turísticas do Rio

18:30 REALCE — Programa de variedades
20:00 BIKE SHOW — Esportivo. Hoje: um dip com

o A-Ha; o campeonato Carioca de Motocross;
Copa RD 350 e as garotas no Bike Show

21:00 O EREMITA — Entrevistas sobre esoterismo
com Kaanda Ananda.

21:45 GENTE DO RIO — Programa de entrevistas.
0:00 RIO TURISMO — Programa bilíngüe com

atrações turísticas do Rio

MCANAL 13
7:05 INSPIRAÇÃO TOTAL —Religioso
7:30 MAIS QUE UMA PALAVRA.— Religioso
7:45 POSSO CRER NO AMANHÃ - Religioso
8:00 PORTEIRA ABERTA — Religioso
9:00 CENTRO DE CONVENÇÕES EVANGÉLICAS

NA TV — Religioso 1
10:00 PROGRAMA ANUAR DE SALLES — Reli-

gioso10:30 PROGRAMA MUNDO ÁRABE-Apresenta-
do por Fuad Tayar

11:00 RADIAL SELMA VIEIRA — Noticias e dips
musicais. Tema: vida doméstica

13:00 RADIAL FILÓ — Noticias e dips musicais.
Tema: saúde, esporte e transporte

TRI-STAR, CAROLCO,

TRANSVIDEO E RAMBOIII

COMBATEM A PIRATARIA

DE VIDEOCASSETES.

No dia04 de agosto o filme "RAMBO III" estreou em todo
território nacional em 45 cidades.

Cada cópia portará um código de identificação que irá pos-
sibilitar descobrir-se imediatamente a reprodução ilegal em
videocassetes.
Esta marcação, codificada eletronicamente e em série - que
não é facilmente visível - é, no entanto, perceptível em to-
das as cópias piratas do filme para vídeo, e subseqüente
transferência de vídeo para vídeo, inclusive nas cópias ti-
radas das telas de cinemas com uma câmera de vídeo e
cópias das tiradas de material promocional, permitindo, por-
tanto, que se descubra, desde logo, quais as cópias do fil-
me original que foram usadas para a pirataria
ATri-Star, Carolco eTransvideo estão determinadas a pro-

, teger todos os seus direitos e a integridade deste impor-
tantfe lançamento - em todas as suas formas de utilização
- e, irá processar judicialmente todos aqueles envolvidos
na reprodução e distribuição ilegal.
Em conjunto com o Departamento de Segurança Anti-Pi-

Càrolco e transvideo ófereciem:
- úm prêmio de Cz$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruza-

dos) por informação referente a
RAMBO III, que efetivamente permi-
ta processar e condenar criminal-
mente qualquer pessoa ou pessoas
envolvidas nas atividades ilegais aci-
ma referidas. A presôrite oferta, e o
pagamento da recompensa, atende-
rão ao disposto no Regulamento re-
gistrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos.
Para maiores Informações, favor
comunicar-se com o telefone (021)
240-2326 • MPAA • ANTI-PI RATA-
RIA RIO DE JANEIRO.
O assunto será mantido em sigilo

Difícil imaginar coisa 
pior

Rogério Durst
A programação de filmes pa-

ra a TV poderia estar pior. Mas é
difícil imaginar como. A Globo
acenou com o delicioso Cliente
morto não paga (Dead men
don't wear plaid), de Carl Rei-
ner, mas atacou mesmo de Pro-
blemas modernos (Modem pro-
blems). O filme de Ken Shapiro
é um desgovernado veículo para
o comediante Chevy Chase. Só
os muitos fanáticos vão se ii^te-
ressar.

Um e outro filme da progra-
mação ainda pode interessar
mas estes ou são por demais
repetidos ou estão escalados pa-
ra horários esfalfantes. Capítulo
II — Em busca da felicidade
(Chapter two), de Robert Moo-
re, se encaixà em ambas as cate-
gorias. Mas os mais corajosos
devem dar úma olhadela nesta
graciosa e quilometrada comé-
dia sentimental. Seguir o exem-
pio de Marsha Mason e James
Caan e correr atrás da felicidade
é fundamental num dia como
hoje.

OS FILMES

A INCRÍVEL CORRIDA
DE ROCKY MOUNTAIN

TV Manchete— 14h
¦ Comédia de aventuras (The incredi-
ble Rocky Mountain race) de James
Conway. Com Christopher Connely,
Forrest Tucker e Larry Storch. Produ-
ção americana de 78 (97m). Cor.

O jovem Mark Twain enfrenta
seu rival Mike Fink numa espécie"ie gincana pelas Montanhas Ro-

hosas. Tentativa de fazer humor

com a figura do popular escritor
americano. Mas é preciso multa
boa vontade para achar graça
neste filme.

TARZAN EA
TRIBO NAGASU

TV S — 15h
Aventura (Tarzan's fight for lífe) de

H. Bruce Humberstone. Com Gordon
Scott e Eve Brent. Produção america-
na de 58 (87m). Cor.

Tarzan (Scott) tem de conven-
cer tribo selvagem de que só a
medicina branca pode salvá-los
de uma epidemia mortal. Este é
talvez o pior dos seis filmes que
Scott estrelou no papel do ho-
mem-macaco. O ator, apesar de
canastrão, é um dos melhores su-
cessores de Johnny Weissmuller.
O que não é o suficiente para
transformar este soporífero em
filme.

O AMOR MOSTRA
O CAMINHO

TV S— 17 h
Melodrama (Love leads the way) de

Delbert Mann. Com Tlmothy Bottoms,
Eva Marie Salnt e Susan Dey. Produ-
ção americana de 84 (95m).Cor.

Após perder a visão, boxeador
(Bottoms) tem pela primeira vez a
idéia de treinar cães para servi-
rem como guias. O jovem Timo-
thy Bottoms está ótimo interpre-
tando a história real de Morris
Frank neste telefllme produzido
pelos estúdios Disney. Ele conse-
gue garantir o interesse apesar do
diretor Mann estar mais perdido
do que cego em tiroteio.

CINEMA E DANÇA
TV E — 19h30

Mostra dos curtas: E pluribus una.
De Vera Maris-Gula. Com Ardulno Co-
lasantl e Ronald Blggs. 1987 (lOm), cor.

Hysterias. De Inês Castilho. Com Ju-
liana Carneiro da Cunha. 1983 (16m),
P&B. Frio na barriga. De Nilson Vlllas
Boas. 1987 (lOm), Cor. Terra de sa-
paim. De Tanla Quaresma e Luiz Kel-
ler. Com Ballet Staglum. 1987 (12m),
cor. Kuarup. De Heinz Forthman. 1983
(20m). cor.

Exibição de cinco curtas rela-
cionados com a dança, que vão da
ficção ao documentário.

PROBLEMAS MODERNOS
TV Globo — 21h40

Comédia (Modem problems) de Ken
Shapiro. Com Chevy Chase Patty
D'Arbanvllle. Produção americana de
81 (92m). Cor.

Funcionário de aeroporto (Cha-
se) é atingido por resíduos nuclea-
res e ganha incríveis poderes tele-
cinéticos. Comédia morna que ex-
piora mal um tema freqüente das
histórias em quadrinhos. Nem
mesmo um grande cômico pode-
ria trabalhar com um roteiro e
direção tão pouco interessantes.
Ainda mais o Chevy Chase.

TUDO A SEU TEMPO
TV Manchete — 22h30mln

Drama famlllarf Things in their sea-
son) de JameíGoldstone. Com Patrl-
cia Neal, Meg Foster e Ed Flanders.
Produção americana de 74 (74m). Cor.

As reações dos membros de
uma família ao descobrirem que a
mãe (Neal) está morrendo de leu-
cernia. Bem realizado teledrama
que perdeu muito com o passar do
tempo. Assistível mas não exata-
mente a diversão ideal para uma
noite de sábado.

VER-TE-EI NO INFERNO
TV Globo — 23h30mln

Drama policial (The Molly Maguires)
de Martin Ritt. Com Rlchard Harris,
Sean Connery e Samantha Eggar. Pro-
duçâo americana de 69 (124m). Cor.

No século passado, detetive (Har-
ris) se infiltra em comunidade mi-
nelra da Pensilvânia tentando
desmascarar os lideres da socie-
dade terrorista Molly Maguires.

MAIS UM PARA O INFERNO
TV BAndelrantes — 00h30min

Faroeste (Uno di piú ali'inferno) de
Glovanni Gago. Com George Hilton e
Paul Stevens. Produção Italiana de 68
(89m). Cor.

Acusado de um crime que não
cometeu, filho de um pastor (Hil-
ton) foge e sai matando o resto do
elenco. Este aqui é um amontoa-
do das asneiras típicas dos wes-
terns spaghetti.

CAPITULO n — EM BUSCA DA
FELICIDADE

TV Globo — lh50
Comédia dramática (Chapter two)

de Robert Moore. Com James Caan,
Marsha Mason e Valerle Harper. Pro-
dução americana de 79 (124m). Cor.

Viúvo recente (Caan) se envolve
com recém-divorciada (Mason).
Mas nenhum dos dois parece es-
tar pronto pata uma nova relação.
Simpática história do teatrólogo
Neil Simon escrita diretamente
para o cinema.

OH, QUE BELA GUERRA
TV Globo — 3h50

Musical (Oh! What a lovely war) de
Rlchard Attenborough. Com Laurence
OUvier, John Mills, Maggle Smlth e
elenco estelar. Produção Inglesa de 69
(140m).Cor.

A família Smith e sua peculiar
participação na 1" Guerra. Não há
muito enredo nesta versão cine-
matográfica da peça musical de
Joan Littlewood. O filme marcou
a estréia na direção do ator Atten-
borough.

18:40 SINAL VERDE — Grande Prêmio da Hungna
de Fórmula-1

18;50 BEBÊ A BORDO — Novela de Carlos Lombar-
di. Com Tony Ramos. Dina Sfat, Isabela Garcia
e Maria Zilda

19:45 RJ TV — Noticiário local
20:00 JORNAL NACIONAL — Noticiário nacional einternacional
20:35 VALE-TUDO — Novela de Gilberto Braga.Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Com Regi-na Duarte. Antônio Fagundes. Glória Pires eRenata Sorrah
21:40 SUPERCINE — Filme: Problemas modernos
23:30 SESSÃO DE GALA — Filme: Vor-te-a noinferno

1:50 CORUJÃO I — Filme: Capitulo II, em buscada felicidade
3:50 CORUJÃO II — Filme: Oh, que bela guerra!

7:40 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
7:55 VIVA A VIDA
8:00 REPÓRTER MANCHETE

11:55 MINUTO OLÍMPICO — Boletim
12:00 MANCHETE ESPORTIVA (1° TEMPO) —

Noticiário
12:30 JORNAL DA MANCHETE (Edição da Tarde)— Noticiário
13:00 CINEMANIA — Apresentação de Wilson

Cunha. Hoje: o lançamento de Crocodilo Dun-
deé II: matéria sobre Carmem Miranda; treiler
de Atirando para matar, com Sidney Poitier e
Tom Berenger e a seqüência favorita do lilme
indiana Jones no templo da perdição

14:00 VESPERAL DE SABADO — Filme: A incrível
corrida de Rock Mountain

16:00 MILK SHAKE — Apresentação de Anjélica
18:00 ROCK ESPECIAL — Show com o L.L. CoolJ.
19:00 MANCHETE ESPORTIVA (2° TEMPO) -

Noticiário esportivo
19:10 JORNAL LOCAL — Noticiário
19:30 MANIA DE QUERER — Reprise da novela
20:25 PRIMEIRA FILA — Boletim da Fórmula-1
20:30 JORNAL DA MANCHETE (1* EDIÇÃO) -

Noticiário
21:30 DONA BEUA — Reprise da novela
22:25 MINUTO OÜMPICO — Boletim da Olimpíada

de Seul
22:30 SALA VIP — Filme: Tudo a seu tempo

15:00 RADIAL BRENO MORONI — Noticias e dips
musicais. Tema: agenda cultural e ecologia

17:00 RADIAL ADRIANA RIEMER — Noticias e
dips musicais. Tema: entrevistas e inlorma-
çòes culturais

19:00 RIO HIT PARADE — Parada musical com as
oito músicas escolhidas pelos telespectado-
res. Apresentação de Maria Lúcia Priolli

20:00 DEIXA FALAR — Programa de música popu-
lar. Apresentação de Adelzon Alves

23:00 RIO VIP — Apresentação de Gilberto Ribeiro e
Paula Hemandes

MCANAL2

17:50 FERA RADICAL — Novela de Walter Negrão.Com Malu Mader. Thales Pan Chacon, PautoGoulart. Caria Camuratti. Laura Rodrigues eJosó Mayer

MCANAL e
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s|n ^^FeUf^TRels ~ 
balxo*

„ ll§f|f# aqullo que se representa. Dlante^Ana, ^ooCuimoi [tmI emc^cosMlltOTl GOTlQCLlVBS JOi OVdCZOtlddO C01710 NdtoX seduzids 6 abandonada, mon61ogo disfarcado (& johnaldobrasil Ipepsi \ ' • primelra aparfincia) de Ronaldo Ciambroni a su- 
': '

TVT^ j. _ "I _ cessfio de pistas falsas abusa <do dlreito teatral ao 1
v Q TQ I |*|j|" T" £•> " finglmento. Uma velha decr6pita, morando sozl- f." —~

X vll UvUX vv/X -L V> nha numa casa decadente, dlaloga com a plat6ia ,.„**?

QAT> /I A TDo Y»1 Ql . te se torna?uma fantasia onlrica^ deUrio dentrodo &'*''&£* <'< > JIKr?***'^IJvl U.W JL CU± JLO cluaJ osjjersonagens secund&rlos se transflguram 
^

Arthur Dapieve elusive aprovou umflnancia- eventualmente, seduzdr um publico IndiSgente! 7fcw|
mj ATAL da Portela pa- S^a aza?dofs^ce^o tej' ' da: ^a^an?ao otlmlsta sugere que cada tra'faga ^:'4| AfilTE jlv.
|\| de, quem dlria, aca- -* -' a sua parte para erradlcar a solldao do planeta. AUI I " - '**

^enee.fi 14, em Paris, que flea As dlflculdades para a San- no Teatro Joao Theotonlo, nao esconde 6 a irreme- OPI1 iBrflif^r *
n^Hnfnro rt^tfi'Trportp" t'anna tornaram-se as de mui- i | di&vel marca passadlsta, que lembra o velho dra- ^5AEIi • *- -
fano momenta emlltirtoD^la 108 empresSrios que foram na ,.?-*<< malh&o que se imaginava sepultado. Se ao menos IHfli r WfcW j»
posse do fllme com a SanVan- d° 

£°'l6 houvesse umaleve inteng&o crltlca em relaCao a gj| j CADAHI1na do dlretor PauloCezar Sa- ®"i° rft ™Lc== > *- » essa forma ultrapassada de teatro ou qualquer . . ^11 Will II B
;racenl. Os parlsienses^alega- Qiaos'' ^susta^e86r^oSa^ P|rsPect^adque traiiscendesse^ a linearidade do WFli#FBl#W

¦temosZ^do8contrato flrmado os cPontat^™rlam0feltos°atra- opassadofoi 
^si?^ad 

!tf^®de)j][ue "% 
I Y

¦ rnm61 lmn^notifu^fln' ripV™. nema 'Pel° lado francos) e da atuacao, muitas vezes interessante, do pr6prlo R
'branca aue caso n&o seta Da- Embrafllme (pelo lado brasi- Ronaldo Ciambroni como a macr6bia Ana. Em' ga 

"m 
qulnze dias pe°aempre- lelro>' Aconteceu que a gestfio | travesti (mais uma aparencia), Ciambroni compoe I WtiiK

¦sa faltosa, confere & outra at6 com exageros popularescos a velhinha, mas ^:posse do fllme. Os brasUeiros nto sfi nfio^umciriu sua nartp ..V-' seguraapersonagemnumacomposicaoingSnuae k' ' "\
nao reconhecem esta dlvlda: como se^ndoPaiUocLar comunicativa. Os papgis secund&los, que s&o M £ fr^KWri
•fl™n\r?lnCnnn^;rias frnnr!? Sarac'enl, plorou as coisas. "O 'J quase aparig6es para justificar deUrios ou compor ff* llm |T|||SICal IflVPITI
^M^4«nhnnn?f?nra7«P*nt IvanIsola,umapessoamulto ^ v cenas que nao tem qualquer desenvolvimento, iMiMjt Ulll IIIUOlUCIIJUVCIII
rnfinntem louca, deu lnforma?Ses erra- <- sacriflcam os atores encarregados de desempenhA- CX-<X noiin Inrlnn «« itlnrinn

i No Intanto o advogado a eles, o que permltiu que ||;«| los . V tOtiaS dS 103068
:ser0osaraceni,irmaoes6cio. ^L^credor^Xs^baSp™ tituio^iffc^desesustent^pdaprdjria^b^ Eduardo Dusek, K^tia. Nico Resende, Barao Vcrmelho, Kid Abelha,
ItedooZ^sTodeafr^cesa: ¦^"m^XreseZ" I ' ^osdisfarcesnaosaopoucospafaescondero E80tr|P. D°min6. Paralamas do Sucesso Rosana, Zero, Katita e Ijflarito
mento de Natal da Portela, das lrnorlndoaWmLmomt . 

" caldo ralo e inconsistente servido com inten?ao de (ex-EspiritO da COISa) e OUtraS deliciosas atragoes. ^ AT.
; com uma contra-notlflca?ao dlficapoes no acordo, como --. - ^ alimentar paladares feUao-com-arroz. Mas entre BLJfe
| envlada por telex na Viltima qUe colocou o som dolby sob todas as aparSncias flea demonstrado que elas AnrPCPnt2)P2)fl ^H7T7/I|( ter?a-felra. Em contraposlgfio sua responsabiUdade. nunca enganam. rt|ll COCIIIOIfaU ^¦//IW/I

ao artigo 20 do contrato, lnvo- Sergio ressalva que a atual > n ( - . » ». ¦¦¦ ¦ /Wk^l ¦.cado pela Cout de Couer a gestao lnterlna da Embrafllme 5 ^ , Cotagao. ? SSgfMS A IVI L I A
;sant'anna lnyoca o artigo 18: _ de Moaclr Andrade - tem :K%.  Dlvulgagfio »»» £A V\l I ^ I IK- i\ WL-,•sal o prazo de qulnze dlas e demonstrado empenho em es- ' IP 1 < > I I YA N | |K^r

^0 clarecer a confusao. No entan- ^^hIHL M. it v'PATnr IA 11A I r ¦ #> j ^ r\/\| iBBBE/ a\ K
;do em caso de contestagao to, a assessorla de comunlca- Sf^KtiL sifek 1 {>' cSlREIA HQ.JE AS ifi'flOH REDEMANCHETE.ou dlvejgtncla entre as partes ?ao da empresa informa que !^ ,tln IIUUL"™"nw IViUUII um.iow„uom-m

;2S1HS5 "Natal da?ortelae6 ft . iZOTZaZdO
'd^ra nei^tiwsdo rnm»um tone popidar*', aposta 8a- Ciambroni, 

^

ros beneflciarlos dos a'cordos a^to*MtaSSl^de 1 «w« %\ m.culturalsentreBrasUeFranca daspessoasomalorperigodo ^1# fljOgO peruiaO 1. /y / A— na gestao de Carlos Augus- carloquissimo Natal tornar-se 'Hi '"r JHVQHT^W UM JJ*to Khalll e Eduardo Escorel francos: "A passivldade 6 ii'It H<'& * **". , "* v, <r: s- ^ . •• -t -a-wr-ft, 8 ^KMITJjrMria Embrafllme. Depolsde Ion- marca dessa translpao polltl- ./ ^BMJlgosestudossobre Natal, o pro- ca". E Paulo C6sar promete: 5"v'^ 'r*\" •* ¦•* ^-^v^i'sSUtSv Is ill'SJeto foUpresentato no^BrasU 
j^Vamos 

lutar para mant6-lo ^ ' "* 
\y%
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DUaFENIX

/ Show de
Lançamento do Io LP

Cláudio Dauelsberg

Délia Fischer
Jazzmania
08 e 09 de Agosto às 22:00h
Rua Rainha Elizabeth, 769

Participação Especial:
Kadu Menezes — bateria

Felipe Rela — baixo
L Aooo Cultural emDscos
L JOIWAL DO BRASIL IPEPSll 

Teatro/CX^ÍTICA. )? "Ana, seduzida
e abandonada"

Aparências

que enganam

Macksen Luiz
rVl UDO é aparência no teatro. Faz parte da

H convenção do jogo teatral fingir que se é™ aquilo que se representa. Diante de Ana,
seduzida e abandonada, monólogo disfarçado (à
primeira aparência) de Ronaldo Ciambroni a su-
cessáo de pistas falsas abusa do direito teatral ao
fingimento. Uma velha decrépita, morando sozi-
nha numa casa decadente, dialoga com a platéiacontando, a principio de maneira cômica, as reà-
ções patéticas frente à miséria física e emocional.
Logo depois, revela, exaustivamente, detalhes de-
simportántes sobre um cotidiano banal. É quando,então a peça sofre influências múltiplas. De repen-
te se torna uma fantasia onirica, delírio dentro do
qual os personagens secundários se transfiguram
em lembranças. Para terminar como um melodra-
ma de bom tamanho, cheio de iscas que podem,eventualmente, seduzir um público indulgente.
Mas não.pense que no final a platéia sairá deprimi-
da: uma canção otimista sugere que cada um faça
a sua parte para erradicar a solidão do planeta.O que Ana, seduzida e abandonada, em cena
no Teatro João Theotonio, não esconde é a irreme-
diável marca passadista, que lembra o velho dra-
malhão que se imaginava sepultado. Se ao menos
houvesse uma leve intenção crítica em relação a
essa forma ultrapassada de teatro ou qualquer
perspectiva que transcendesse a linearidade do
gênero, ainda haveria o que salvar. Desse desen-
contro entre o que parece se acreditar (na resistên-
cia do velho) e o qúe se mostra (a evidência de queo passado foi superado inteiramente) só resta a
atuação, muitas vezes interessante, do próprioRonaldo Ciambroni como a macróbia Ana. Em
travesti (mais uma aparência), Ciambroni compõe
até com exageros popularescos a velhinha, mas
segura a personagem numa composição ingênua e
comunicativa. Os papéis secundários, que sâo
quase aparições para justificar delírios ou compor
cenas que não têm qualquer desenvolvimento,
sacrificam os atores encarregados de desempenhá-
los.

Em Ana, seduzida e abandonada — já um
titulo difícil de se sustentar pela própria obvieda-
de —, os disfarces não são poucos para esconder o
caldo ralo e inconsistente servido còm intenção de
alimentar paladares feijão-com-arroz. Mas entre
todas as aparências fica demonstrado que elas
nunca enganam.

Milton Gonçalves foi ovacionado como Natal

Natal corre

o risco de

ser de Paris

Nacional de Cinema, que in-
cluslve aprovou um financia-
mento pardal de 200.000 fran-
cos para o coprodutor francês.
Para azar dos Saraceni, o iní-
cio das filmagens coincidiu
com o fim do Plano Cruzado.
As dificuldades para a San-
t'anna tornaram-se as de mui-
tos empresários que foram na
onda do malfadado plano. "Se
eu for à falência, o filme será
parte da massa falida e ai será
o caos", assusta-se Sérgio Sa-
racenl.

Pelos termos dos acordos,
os contatos seriam feitos atra-
vés do Centro Nacional de Ci-
nema (pelo lado francês) e da
Embrafilme (pelo lado brasi-
lelro). Aconteceu que a gestãoseguinte da empresa, a de Fer-
nando Guignone e Ivan Isola,
não só não cumpriu sua partecomo, segundo Paulo César
Saraceni, piorou as coisas. "O
Ivan Isola, uma pessoa muito
louca, deu informações erra-
das a eles, o que permitiu queos franceses se apresentassem
como credores", desabafa. Pa-
ra seu irmão, a Cout de Couer"foijou" as faturas apresenta-
das, ignorando até mesmo mo-
dificações no acordo, como a
que colocou o som dolby sob
sua responsabilidade.

Sérgio ressalva que a atual
gestão Interina da Embrafilme— de Mòacir Andrade — tem
demonstrado empenho em es-
clarecer a confusão. No entan-
to, a assessoria de comunica-
ção da empresa informa quenSo há nenhuma solução parao caso, que está entregue a seu
departamento jurídico; e in-
forma ainda que a Embrafilme
tem todo Interesse em que o
caso seja resolvido e o filme
seja exibido. Obviamente, es-
te também é o desejo de seu
diretor. "Natal da Portela é
um filme popular", aposta Sa-
racenl, escorado na ovação em
Cannes e na própria história,
que mistura o nascimento da
escolas de samba e a infiuên-
cia paternal do jogo-do-bicho.Sua intenção ê lançar o filme
por aqui em novembro — mas,
por enquanto, não pode se-
quer exibi-lo, dado o "seqiles-
tro dos negativos". Sérgio Sa-
racenl aponta na Imobilidade
das pessoas o maior perigo do
carloquissimo Natal tornar-se
francês: "A passividade é a
marca dessa transição politi-ca". E Paulo César promete:"Vamos lutar para mantê-lo
brasileiro".

Arthur Dapieve

t^T AT AL da Portela pa-' 
| ml de, quem diria, aca-

bar na Rue de Pro-
vence. É lá, em Paris, que fica

Cout de Coeur, empresa co-
produtora de Natal da Porte-

! Ia, no momento em litígio pela
posse do filme com a Sant'an-
na do diretor Paulo Cezar Sa-

; racenl. Os parisienses alega-
;ram que os cariocas lhes de-
vem 702.132,99 francos france-

;ses (CZ$ 28.085.280), e, pelos¦termos do contrato firmado'entre as duas partes, envia-
;ram uma notificação de co-'¦ brança que, caso não seja pa-
ga em quinze dias pela empre-
sa faltosa, confere ã outra a
posse do filme. Os brasileiros
não reconhecem esta divida:
pelas suas contas, ela fica em'.apenas 15.000 francos france-

; ses (Cz$ 600.000). O prazo expl-'• rou ontem.
No entanto, o advogado

1 Sérgio Saraceni, irmão e sócio'do cineasta, acredita ter sus-'tado o processo de afrancesa-
; mento de Natal da Portela,
com uma contra-notiflcação
enviada por telex na última
terça-feira. Em contraposição¦ao artigo 20 do contrato, invo-
cado pela Cout de Couer, a

;Sant'anna Invoca o artigo 18:
!sai o prazo de quinze dias e
; entra o arbitramento — pedi-'do "em caso de contestação
!ou divergência entre as partes
;a respeito da execução ou da
interpretação do presente

lacordo", como reza o próprio.'Segundo Sérgio Saraceni,
! mesmo a produtora parisiense
;já admitiu que o montante da•dívida é sensivelmente menor'(algo em torno de 300.000 fran-
;cos franceses, Cz$ 12.000.000),
mas, ainda assim, está reten-
do os negativos do filme. "É o
cúmulo este seqüestro", indlg-
na-se Paulo César Saraceni.

Seu Natal da Portela, exl-
,bldo com sucesso na Quinzena
dos Realizadores no último
festival de Cannes (sobretudo
pela interpretação de Milton
Gonçalves para o persona-
gem-tltulo), foi um dos primei-ros beneficiários dos acordos
culturais entre Brasil e França— na gestão de Carlos Augus-
to Khalll e Eduardo Escorei
na Embrafilme. Depois de lon-
gos estudos sobre Natal, o pro-
jeto foi apresentado no Brasil
e na França—Junto ao Centro

:>gx;';v

\huM/ 
Um musical jovem

ujpara 
todas as idades

Eduardo Dusek, Kátia, Nico Resende, Barão Vermelho, Kid Abelha,
Egotrip, Dominó, Paralamas do Sucesso, Rosana, Zero, Katita e Marito

(ex-Espírito da Coisa) e outras deliciosas atrações. ^ & ,

Apresentação

ANGÉLICA

ESTRÉIA H0 JE —ÀS 16:00H

Cotação: ?
Divulgação

REDE MANCHETEUma televisão bem-lwta

Ronaldo
Ciambroni,
autor e ator
de Ana,
seduzida e
abandonada,
faz o jogo
de disfarces,
mas não
esconde o
jogo perdido

Governo do Estado do Rio do Janeiro • Secretaria de Estado do Educação o Cultura • Fundação do Arte do Estado do Rio do Janeiro • Fundação Teatro Municipal
G. Li Promoções apresenta

CHOR

II5 CONCURSO
' 

DE CORAIS

DO RIO DE JANEIRO
ÂMBITO NACIONAL

SAM CECÍLIA MEIRELES
22 A 26 DE NOVEMBRO DE 1988

INSCRIÇÕES DE 15 DE AGOSTO A 14 DE OUTUBRO
Rio de Janeira Av. Brasil, SOO - 2? andarSão Paula Av. Paulista, 1294 -15? andarBelo Horizonte; Av. Afonso Pena, 1500 - 7? andarPorto Alegre: Rua Tenente-Coronel Correia Lima, 1960 - Santa TerezaBrasília: Setor Comercial SUL - Quadra 1 - Bloco K - Edifício Denasa 2? andarSalvador Rua Conde Pereira Carneira 226 • Pemambués

Recife: Rua Aurora, 325/418 e 420 - Boa Vista
Curitiba: Rua Presidente Faria, 51Florianópolis: Rua Anita Garihaldi, 17

Os fotos
o o charme

do Rio estão
no Cidade.

Teatro Municipal Frisas e Camarotes: CzS 30.000,00 - Balcão Simples: CzS 3.000,00
Hoje, 6 de agosto Platéia e Balcão Nobre: CzS 5.000,00 Galeria: Cz8 1.000,00 ^
às 20 horas. Inf. 220-7584 
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/ , d \J \^ a espera de que

/ I 
' 

C* 
se abra o sinai fechado e outro

A /> i I \/yv 
rio 

passe em sua vida

V-/  . ' 
Ana Carolina Fernandes

.,iJI 
'SUte --9^ 

d^HHfiK.^^1

^[0 fw.v ]

chegar &s 9 da noitee poder varar a madruga- carioca. Ali&s, morava: a casa foi assaltada,
da criando. Hoje, com os estudios funcionan- um dos filhos foi ameagado com um revolver eH^MMdM|»^^|taxlmetro, isso nao 6 mais ele mudou-se provisoriamente para um apart-

em por isso pode-se dizer que hotel na Barra da Tijuca. Lila ficou traumati-
cumula vivencias e quando zada com a casa e os dois resolveram reform&-
jravar, a musica nasce, incor- la. Paulinho este de novo distante de sua

gente. E recebe poucas visitas. "E muito lon-
1 1969, em plena vig&ncia do ge"t conforma-se.
pessoas temiam atG mesmo Consagrado nacionalmente com um sam-
gos. Ele compos Sinai fecha- ba-enredo, Foi um rio que passou em minha —mm"*W
de harmonia surpreendente- vida feit0 para sua Portela em 1970, filho de I j£' I
,av o' ,Cmm? va vou um violonista, C6sar, que o introduziu no I ML I
lo bem?.../ Tanta coisa que eu c^0ro que iria marc&-lo para sempre, Paulinho I immE .^ J$£t | 8
s eu sumi na poeira das ruas/ n^0 foge da diversidade. Ao contr&rio, anda I m^^ch. f*V I.o algo a dizer, mas me foge OUVindo muito jazz, muita musica classica. l^pP'.m ? I
[uela 6poca de certezas ape- roc^ que descobriu num show da Blitz, levado lilglli ML. 1 I
>, as defini?6es dos caminhos por uma das fljhas. "Eu tinha preconceito |MH|P*w I'> pel^ ®®querda.— Paullnh° contra o barulho, porque minha musica iMMl^hilK^. I• no PCB — acabaram sendo aCuStica, um trabalho mais delicado, preocu- |^&$f't V 1
5etx5°sainaaiSado tornou- P°"me com harmonias, com timbres, e de ^Ki^ 1 J
m^nc«ihii?HnHp 

tornou repente percebi que havia uma outra coisa, .#-^J
as estio mais escancaradas: umaenome alegrianom^ LMKt JBM
[o numa 6poca de transforma- Q.ue havia uma troca^entre irtistas e Pjjllco |^v >j$Sfl)
i rip vninrpq p n ppntp HPqr»n diz, sorrmdo. A aproximaQao se acentuou ano |.-^.> ym M1 .
f6 um^Dais muito comptexo Pfs»d». f",£* ^?„52,?a"eeC4fl°,,B2S? Kf 

*.^.v. 
Iiplexidade, irma da incerteza ele a^hou fant&stico. Descobriu que alguns I < " *-|

lir.deixa Paulinho desconfor- ¦¦¦HHII
.e nao ha f6rmulas que sirvam discutir ° pals O Herbert (Viairna, aosirara
!«n Paulo an mpsmn tpmnn lamas do Sucesso) tem essa preocupacao.
andS nSSSm um^Uma palavra
10 6 por aqui". O desconforto ^P?,is-em entrevista, ele falou de mim. Fiquei .
ando percebe que o di^logo, feliz • ® -
e o tatear de rumos foram Alegria parecida teve ao ler reportagem "O que eu mais admiro
screnca e pela busca da afir- onde o icone da vanguarda paulista Arrigo no Paulinho da Viola e a
"As pessoas se fecharam em BarnabS elogiava sua musica. "Eu nao o co- capacidade de desprezar
. suas pr6prias certezas", co- nhecia e na epoca estava estudando no Insti- a enorme vanedadede
ou cansado de ver tanta gente tuto Vil a-Lobos, preocupado com dodecafo- rCtulos que Unt^am
iue 6 diferente delas. A gente nismos, intervalos... Fui assistir a um show de coi\ar na fantcasia dele, o
u sou. do samba' *6U sou do Arrigo no Circo Vosdor 6 o vi toc8.r modinhBs , , .
eva a nada a nao ser a mais no sistema tonal, cantar um samba dodecafb- ndo^sofCnenhuma00'
ais violfencia Nao 6 um avan- nico. Acabamos trabalhando juntos, ele musi- ™°*% ®?i1' ®
orga que^ aflora 

cou 
uma letra minha, eu cantei no disco dele"'. Tq^Ss™ C°m

-a esta amarelo, mas as pes- A letra musicada por Arngo € Crotali^ terrifi- colonizadas disfargam
sem tempo de se falar. Talvez cus.nomecientifico da cascavel, que Paulinho sua vacuidade. o
a sensagao que bate na mesa escreveu para falar do poder de transformagao Paulinho 6 da viola. E
ue quase tudo j& foi dito, os ^a niulher. Naquela noite, no Circo, Paulinno um compositor negro que
ados, e que as teorias, coloca- voltou a constatar que a arte 6 multipla, nao sabe como a produQ&o
ador, nao se adequam a reali- tem epoca nem regras fixas. S6 lamenta que multinacional age: se o
; plural. "Veia o problema dos pessoal do rock "ainda tenha preconceitos malandrofaz o que ela
>s de esquerda" exemplifica contra o que eles supoem estar estabelecido quer, e ginio, J
ter uma proposta coerente nao Gsta", embora muitos ¦— como Lobao papavicadot ganha I
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Ana Carollna Fernandes

Paulo Adário

aulinho da Viola já foi um artista per-
w** plexo. Hoje, em pleno império do de-

JL sengano, voltou a assinar com uma
gravadora — a BMG-Ariola — depois de cinco
anos afastado dos estúdios e se prepara para
gravar seu 16° disco solo. Mas se sente arfisti-
camente solitário. A perplexidade, confessada
em entrevista à revista Veja, em 1970, instau-
rou-se depois que a revolução tropicalista de
Caetano & Gil quebrou sua garrafa onde só
cabiam o samba e o choro, convencendo-o de
que todas as formas musicais são impuras. E
que, portanto, tudo tem valor. A solidão, des-
tilada na constatação de que os movimentos
organizados — artísticos ou não — "foram
atropelados pela pressa, pela busca de solu-
ções individuais e pela multiplicidade de al-
ternativas de um país que tateia seus rumos",
diz ele enquanto bebe um chope no Bar Luiz,
faz parte da modernidade. Mas não se pense

que o compositor de 45 anos e sete filhos
faz dessa solidão uma plataforma políti-
ca. Ele não está contente com ela. Com
sua voz doce e seu jeito zen, Paulinho
deixou aberta a porta da gaiola. Entra'quem 

quiser, e ele sai quando vê que o
sinal se abre.

Na verdade, o Paulinho que desperta ter-
nura quando canta tem poucos amigos, desses
próximos com quem se troca emoções e
idéias. E a maioria mora em São Paulo, cidade
que um dia foi túmulo do samba. Um deles é
Elifas Andreatto, autor da capa de quase
todos os seus discos e com quem conversa
muito sobre a vida. Outro é o artista plástico
Newton Mesquita. Há ainda um médico, Ca-
margo; um jornalista, Arley Pereira; um pro-
dutor de TV, Fernando Faro; e um músico, o
parceiro de tantos sambas Elton Medeiros, o
único do Rio a cruzar o sinal. Com Élton,
parceiro do grande Cartola de quem Paulinho
é herdeiro, ele inverte a prática de colocar
música em letra alheia. É o poeta da dupla.
Intercambiam estupefações, descobertas e no-
tas musicais. Mas nada parecido com a per-
manente troca de idéias da época em que era
vizinho de Caetano Veloso no Solar da Fossa,
ou quando freqüentava a Portela e discutia os
rumos do samba. Hoje ele está afastado das
escolas de samba, que trocaram a espontanei-
dade pela profissionalização, o povo pela tele-
visão. "As escolas ficaram padronizadas, o
samba-enredo de uma pode ser o de outra",
lamenta. Adeus, criatividade. Adeus, dife-
rença.

Élton Medeiros deverá estar no próximo
disco que Paulinho começará a gravar mês
que vem, por força de um contrato assinado
com a gravadora BMG-Ariola na semana pas-
sada. O contrato prevê dois LPs em dois anos.
Um feito para quem Scou tanto tempo sem
gravar — desde Prisma luminoso, de 83 — por
sentir que as gravadoras estavam mais inte-
ressadas no rock. "Neste período", comenta,"descobri,fazendo shows pelo Brasil, na Fran-
ça, no Japão e até na Martinica, que não
dependia do disco para viver". Hoje acha que
é hora de voltar — até porque foi muito
cobrado. Mas não se pense que Paulinho
acumulou muitas músicas e tem um LP pron-
to na cabeça. Ele náo trabalha assim, nunca
foi um compositor de chegar no estúdio com
todas as faixas prontas. Seus discos nasceram
no ato mesmo de gravar, mudando uma arran-
jo aqui e ali, redefinindo uma canção, modifl-
cando uma letra ou compondo na hora ("Por
isso preferia o fim de turno nas gravadoras,

chegar às 9 da noite e poder varar a madruga-
da criando. Hoje, com os estúdios funcionan-
do na base do taximetro, isso não é mais
possível"). Mas nem por isso pode-se dizer que
ele improvisa. Acumula vivências e quando
chega a hora de gravar, a música nasce, incor-
porando tudo.

Foi assim em 1969, em plena vigência do
AI-5, quando as pessoas temiam até mesmo
falar com os amigos. Ele compôs Sinal fecha-
do, uma canção de harmonia surpreendente-
mente sofisticada: "Olá, como vai/ Eu vou
indo, e você? Tudo bem?.../ Tanta coisa que eu
tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas/
Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à
lembrança". Naquela época de certezas ape-
nas murmuradas, as definições dos caminhos
a seguir, tecidas pela esquerda — Paulinho
chegou a militar no PCB — acabaram sendo
um código fechado. Fora da euforia do mila-
gre, vivia-se em guetos. Sinal fechado tornou-
se um hino da impossibilidade.

Hoje as coisas estão mais escancaradas:"Estamos vivendo numa época de transforma-
ção muito rápida de valores, e a gente desço-
briu que o Brasil é um país muito complexo",
diz ele. Essa complexidade, irmã da incerteza
dos rumos a seguir, deixa Paulinho desconfor-
tado. Ele sabe que não há fórmulas que sirvam
ao Nordeste e a São Paulo ao mesmo tempo e
fica surpreso quando vê num jornal alguém
jurar: "o caminho é por aqui". O desconforto
também bate quando percebe que o diálogo, a
troca de idéias e o tatear de rumos foram
varridos pela descrença e pela busca da afir-
mação pessoal. "As pessoas se fecharam em
fortificações, em suas próprias certezas", co-
menta. "E eu estou cansado de ver tanta gente
dar porrada no que é diferente delas. A gente
se isola e diz 'eu sou do samba', 'eu sou do
rock'. Isso não leva a nada a não ser a mais
isolamento, a mais violência. Náo é um avan-
ço, não é uma força que aflora".

O sinal agora está amarelo, mas as pes-
soas continuam sem tempo de se falar. Talvez
por essa estranha sensação que bate na mesa
de um bar de que quase tudo já foi dito, os
caminhos apontados, e que as teorias, coloca-
das no liqüidificador, não se adequam à reali-
dade de um país plural. "Veja o problema dos
partidos políticos de esquerda", exemplifica,"que precisam ter uma proposta coerente
para a população, e ao mesmo tempo são
levados a fazer alianças estranhas para se
consolidar". O próprio Paulinho reconhece
ter-se fechado num círculo definido pela reali-
dade, "essas coisas objetivas, os filhos, a con-
dução, a escola".

Nascido e criado em Botafogo, no Rio,
Paulo César Baptista de Faria — que se tor-
nou da Viola numa conjuração de Zé Ketti,
Sérgio Cabral e o produtor Luiz Bettencourt,
em 64 — ia, quando criança, todos os fins de
semana para Vila Valqueire, onde morava
uma tia e onde consolidou a veia de sambista.
Em 65, fez o show Rosa de ouro com Clementi-
na de Jesus, Élton Medeiros e Anescarzinho
do Salgueiro e caiu no colo da classe média da
Zona Sul. Alguns festivais depois, mudou-se,
com a primeira mulher, Isa Souza Dantas,
filha de embaixador, para a Zona Norte. Que-
ria ficar junto de sua gente — a gente do
samba e do choro. "Constatei que não podia
me integrar a Ipanema. Minha gente estava
do outro lado do túnel", garantiu na época.

Atualmente mora, com Lila, que conheceu
em 77 e com quem tem quatro filhos — o mais
novo, dois anos, é pouco mais velho que seu
primeiro neto — num condomínio fechado no
Itanhangá, privilegiado bairro da Zona Sul

carioca. Aliás, morava: a casa foi assaltada,
um dos filhos foi ameáçado com um revólver e
ele mudou-se provisoriamente para um apart-
hotel na Barra da Tijuca. Lila ficou traumati-
zada com a casa e os dois resolveram reformá-
la. Paulinho está de novo distante de sua
gente. E recebe poucas visitas. "E muito lon-
ge", conforma-se.

Consagrado nacionalmente com um sam-
ba-enredo, Foi um rio que passou em minha
vida, feito para sua Portela em 1970, filho de
um violonista, César, que o introduziu no
choro que iria marcá-lo para sempre, Paulinho
não foge da diversidade. Ao contrário, anda
ouvindo muito jazz, muita música clássica. E
rock, que descobriu num show da Blitz, levado
por uma das filhas. "Eu tinha preconceito
contra o barulho, porque minha música é
acústica, um trabalho mais delicado, preocu-
po-me com harmonias, com timbres, e de
repente percebi que havia uma outra coisa,
uma enorme alegria no meio daquele barulho.
Que havia uma troca entre artistas e público",
diz, sorrindo. A aproximação se acentuou ano
passado, no show de Lobão no Canecão, que
ele achou fantástico. Descobriu que alguns
roqueiros estão, como ele, preocupados em
discutir o país."0 Herbert" (Vianna, dos Para-
lamas do Sucesso) "tem essa preocupação.
Um dia viajamos juntos, conversamos muito e
depois, em entrevista, ele falou de mim. Fiquei
feliz".

Alegria parecida teve ao ler reportagem
onde o ícone da vanguarda paulista Arrigo
Barnabé elogiava sua música. "Eu não o co-
nhecia, e na época estava estudando no Insti-
tuto Villa-Lobos, preocupado com dodecafo-
nismos, intervalos... Fui assistir a um show de
Arrigo no Circo Voador e o vi tocar modinhas
no sistema tonai, cantar um samba dodecafô-
nico. Acabamos trabalhando juntos, ele musi-
cou uma letra minha, eu cantei no disco dele".
A letra musicada por Arrigo é Crotalus terrifl-
eus, nome científico da cascavel, que Paulinho
escreveu para falar do poder de transformação
da mulher. Naquela noite, no Circo, Paulinho
voltou a constatar que a arte é múltipla, não
tem época nem regras fixas. Só lamenta que o
pessoal do rock "ainda tenha preconceitos
contra o que eles supõem estar estabelecido e
não está", embora muitos — como Lobão e
Herbert — estejam construindo pontes para a
outra margem da música brasileira, a do sam-
ba, da modinha, do chorinho.

"Há quem ache que é preciso matar o
velho", comenta, "mas o velho está vivo e
volta. A gente vive presenciando esses retor-
nos". Paulinho já viu esse filme — Caetano
matou o velho para nascer e hoje grava Cole
Porter, Lobão descobre ritmistas da Manguei-
ra — e, humilde, abraça sua mesmice. "Nós
somos cercados de mesmice, de repetições, de
cotidianos. Por exemplo, a preocupação dos
intelectuais de definir o caráter da gente en-
quanto nação é antiga, mas volta e meia está
aí. Porque temos muitos pontos indefinidos,
questões graves que se mantêm, como o racis-
mo, a pobreza, a necessidade de compreender
essa pluralidade cultural e política. Há tanta
coisa em discussão que fica difícil para um ser
humano comum formar um quadro e tomar
posição diante dessa realidade. Talvez por aí
passe, não o meu ceticismo, mas a nossa
solidão. Como não temos um projeto único
enquanto nação — e como ter? — hoje temo
que as certezas, as soluções globais, as deci-
sões intempestivas — políticas, econômicas
ou culturais — nos levem a outro beco sem
saída"

Paulinho prepara novo LP,

à espera de que
se abra o sinal fechado e outro

rio passe em sua vida

Uma palavra
amiga
"O que eu mais admiro
no Paulinho da Viola é a
capacidade de desprezar
a enorme variedade de
rótulos que tentaram
colar na fantasia dele. O
Paulinho não é
pós-moderno, náo é cool,
náo é soft, nenhuma
dessas lantejoulas com
as quais mentes
colonizadas disfarçam
sua vacuidade. O
Paulinho é da viola. É
um compositor negro que
sabe como a produção
multinacional age: se o
malandro faz o que ela
quer, é gênio, é
paparicado, ganha
comidinha na boca, mas
quando a consciência do
artista (que é também
social) diz náo às
exigências espúrias do
marketing corrompido,
bom, aí, aquele animador
cultural louro,
boa-praça, viajado etc.
vira a mesa, te bota na
geladeira, parte pra
ameaças veladas ou
explicitas e proclama
junto à patotinha do
suborno que o fulano
está decadente.

Paulinho é um rio em
nossas vidas. Silencioso
ou não, continua fluindo
sua intemporal
permanência. Uma vez,
tinha eu pouco mais de
14 anos de idade, ouvi o
Paulinho cantar. 'Já não
tenho folhas verdes que
possa te oferecer'. O meu
coração se deixou
levar."

K

Mapa astral
Paulinho da Viola

nasceu no Rio, entre 6h e
7h do dia 12 de novembro
de 1942. Sem saber de
quem se tratava, o
astrólogo Pedro Tornaghi
traçou o mapa astral ao
cantor e compositor, com
um resultado
surpreendente para quemsempre foi considerado
uma pessoa muito doce:"Pode camuflar uma
certa maneira seca de ver
e de ser com uma
aparente calma". Mas os
astros se corrigem: "Tem
um lado bastante manso
e bonito". A seguir, os
comentários do astrólogo:"O entrevistado é de
Escorpião com ascendente
Sagitário e Lua em
Capricórnio. Isso cria
nele uma coisa meio guru,meio bruxo, meio mago,
meio alquimista, de
alguém que já nasceu
sabendo o que faz. O
talento lhe é inerente. Sol
em conjunção com Vênus
dá uma natureza
amorosa muito forte. Na
12a casa, dá a ele
capacidade de se
identificar com quem
passa por momentos de
carência. Tem capacidade
de fascinar, mas também
procura privacidade. Ê
irremovlvel em seus
princípios e pontos de
vista. Tem uma
criatividade intuitiva,
estilo próprio e é muito
exigente. Júpiter, forte no
mapa, revela caráter de
protetor, de pai. Mas ele
tem de aprender a não

uerer controlar e saber
e tudo. A lidar com o

descontrole."

Aldir Blanc

I
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PERFIL DO
CONSUMIDOR /Cristina Pereira

Que 
coisa!

Orlando Brito

Elizabeth Orsini

casamento da atriz Cristina Perei-
ra corre perigo. Não que ela seja
indiferente ao marido. Mas desde

e. logicamente, a Coisa, odeiam")
Jeans — Acha bonito mas não usa
("gosto de jogeine")
Sapato — Tênis Adidas superve-

que viu a Coisa pela primeira vez numa
gravação da TV Pirata suas pernas tre-
meram com aqueles braços másculos, pe-
ludos, capazes de matar ao primeiro abra-
ço. Leão com ascendente em Escorpião,
paulista, 38 anos, mãe de Letícia, Cristina
está impagável na pele da corcunda top-
model vanessa, caso do não tão corcunda
mas igualmente caquético Dr. Vanelson.
Como consumidora, a atriz — que entra
em cartaz hoje, no Teatro Maria Delia
Costa, em São Paulo, com a peça O amigo
da onça — faz o estilo totalmente desliga-
do. Consumidora compulsiva de arseni-
cum álbum ela acredita que só tomando
muitas bolinhas é possível resolver seus
dois maiores problemas: a paixão pela
Coisa e descobrir o motivo pelo qual os
gnomos balançam a cabeça.
Perfüme—Não usa perfume ("todo mun-
do tem um cheiro de pele, tipo marca
registrada, que, misturado com perftime,
desaparece"). Tem pavor de ficar sem
cheiro próprio. Se usasse, jura que esco-
lheria os naturais da Suraya, que acha
maravilhosos.
Desodorante — Amazonian da Phebo
Creme para o rosto — No teatro usa tudo
da Max Factor ("para retirá-la, óleo NuJol
ou óleo de camomila da Veleda")
Pasta de dente — Anticárie Xavier
("aprendi com a Coisa")
Sabonete — Amazonian da Phebo
Talco — Não usa ("por causa da asma )
Remédio de cabeceira — Brionia e Arse-
nicum álbum ("olha, pessoal, vou logo
avisando que não estou a fim de me
matar. É pura homeopatia")
Escova de dente — Oral B
Cabeleireiro — A última vez que cortou o
cabelo foi na Yá Lopes, na Globo ("sou
igual a Sansão, minha força está nos
cabelos")
Magazine — Ponto Frio Bonzão
Hotel — Firenze, em São Paulo ("geral-
mente me hospedo lá com a Coisa')
Academia de ginástica — Três vezes por
semana faz aula de corpo e dança com a
Lúcia Cordeiro no palco do Teatro dos
Quatro
Esporte — Odeia ("só esportes físicos
com a Coisa")
Roupa — É muito apegada às roupas que
ganha de presente. Tem uma saia de lã
que já foi da Stella Freitas, que não tira
ao corpo. A saia é tão velha que quando
fez o papel de uma mendiga na TV Pirata
eles acharam que a saia ficava melhor do
que a roupa ae mendiga criada para o
quadro ("meu marido, milha filha Letícia

lho e chinelo de Do-in com espeti-
nhos ("usei chinelo todo o tempo
durante as gravações da novela
Sassaricando, dizem que dá a
maior energia")
Botas — Ganhou uma branca de
presente do marido comprada na
Sapataria São Vicente, na Gávea.
Loja — Gosta de comprar numa
ponta de estoque que tem no pri-meiro andar do Shopping da Gá-
vea ("não gosto de loja famosa
onde as pessoas ficam olhando
para a cara da gente o tempo
lodo. A Coisa foi Tá e adorou")
Ator — Giancarlo Gianinni
Atriz — Stella Freitas ("somos
amigas há 20 anos e nunca flze-
mos uma peça de teatro adulto
juntas")
Cantor — Gosta de
ouvir o Cazuza
cantar
Cantora — Adora
Gal Costa
Sonho de consumo
— Um jeep Toyota e um fogáo de seis
bocas com luz no forno da marca Conti-
nental 2001
Televisão — Semp ("para ver filmes, en-
trevistas e TV Pirata"). Costuma ver
acompanhada da Coisa
Aparelho de som — Sony ("para ouvir
muito o último disco do Caetano")
Videocassete — Panasonic ("adorei
Victor ou Vitória")
Carro — Fiat Spazzio vermelho ("o apell-
do dela é Tomate")
Filme — Sonho de valsa, da cineasta Ana
Carolina ("adoro todos os filmes dela")
Geladeira—Cônsul ("bem pequenininhacom muitos legumes, verduras, iogurte,
mas sempre sem refrigerante")
Livro de cabeceira — Fellini. da Civiliza-
ção Brasileira ("são entrevistas dele e
está sempre na minha bolsa") e Gnomos
da Siciliano ("toda a família está lendo o
livro dos Gnomos. é lindo, tem inclusive o
motivo pelo qual eles vivem mexendo
com a cabeça )
Revista — Tem sempre a Playboy em
casa
Autor de teatro — Nelson Rodrigues
Personagem que mais gostou de fazer —
A Betinha. do filme Mar de rosas
Personagem a que mais se dedicou —
Ginia, a empregada doméstica da peça
Sábado, domingo e segunda e Suzana ae
Os jogos na hora da sesta.
Diretor de cinema — Fellini
Mito — Che Guevara ("estou fazendo um
personagem que usa uma boina, Olga de
Castro, que vai aparecer na TV Pirata")

iWIh !t •>.

Cristina Pereira
desde que
apaixonou pela
Coisa mudiou sens

MKrJr* V hdbitos de consumo,
¦ijlrfi#*"'*'-' y agora compartilha

suas compras com
0 novo amor

Símbolo sexual — Pierre Clementi ("deve
ser porque sempre falo nele"). No Brasil
garante 

que é Rafael Ponzi, o marido, e a
Um motivo de orgulho — A família
Um motivo de arrependimento — Não ter
começado a viver mais cedo ("nesse item
está embutido o relacionamento com a
Coisa")
Personalidade — Lula ("não é o da Arma-
cão Ilimitada, é o do PT)
Se não fosse atriz, que profissão gostaria
de ter — Escritora
Distração preferida — Falar no telefone
com as amigas e com a Coisa
Palco que mais gosta — O do Teatro
Maria Delia Costa, em São Paulo e o do
Teatro dos Quatro, no Rio
Bebida — Cerveja
Refrigerante — Coca ("não é cocaína, é
Coca-Cola")
Tara — Por homem que tira a camisa em

Eúblico 
("acho um barato se eu fosse

omem faria isso o tempo todo")
Restaurante que mais gosta — Divina
Comédia, em São Paulo e no Rio o Tartuf-
fi, na Gávea ("vamos lá todas as noites. O
garçom Jorge sabe toda minha vida: se-
xual, financeira, inclusive minha paixão
pela Coisa")
Restaurante que não gosta — Os cheios
de gente ("aqueles) onae todo mundo fica

te olhando, as mães pedem para os filhos
vir te pedir autógrafo e voce tem que dar
com a mão toaa engordurada de co-
mida")
Uma cidade — São Lourenço do Sul no
Rio Grande do Sul
Roupa de cama — Só de algodão ("detes-
to sintético na cama, nem se fosse com a
Coisa").
Mania — Tomar càfé sem parar.
Absorvente intimo — OB Super
Calcinha — De algodão ("Mas só feitas
pela mamãe")
Sutiã — Não Usa
Comida preferida — Sopa de batata ba-
roa ("a Coisa comeu aqui em casa e
adorou")
Sobremesa — Mousse de chocolate ("sou
muito gulosa e peco em todos os restau-
rantes. Meu marido fica danado, diz quetem goiabada e queijo em casa, mas eu
não resisto")
Cor — Atualmente só usa cinza e preto
("mas minha cor predileta é o amarelo")
MaiA — Detesta praia ("só se for com a
Coisa")
Número da sorte — Nove
Meio de transporte — Avião da Varig ("ao
lado da Coisa então é maravilhoso'^
Quem levaria para uma ilha deserta —
Todos os amigos ("menos a Coisa, apesar
da nossa intimidade")
Quem deixaria lá para sempre — Todos
os planos de saúde
Frase — Se o destino lhe der um limão,
faça uma limonada ("Estava escrito nu-
ma folhinha que achei em cima da mesa
da vovó")

ÁRIES — 21 de março » 20 de abril
Dado sempre a inovações, grüças à inquietude
natural de seu signo, o arietino vive uma fase em
que seu poder de realização e criatividade estará
muito destacado, busque concentrar esforços e
supere as dificuldades que poderiam afetar esse
quadro.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
O taurino terá hoje em destaque uma de suas
melhores qualidades: o realismo que cerca todo o
seu exercício mental. Isso é fator que deve ser
levado em conta em qualquer iniciativa e na
tomada de decisões. Apenas não deixe dominar-se
por uma visão muito dura da vida.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junhoExercite sua habilidade para lidar com outras
pessoas. Assim o fazendo você se verá alçado a
posição de destaque em relação à rotina. O
momento astrológico é bastante positivo para que '
você empreenda rumos novos a qualquer ângulo •
de sua vida. Ouse procurar e inovar.

CÂNCER — 21 de junho a 21 de julhoO senso poético do nativo, aliado a sua intuição —
um dom muito especial que deve ser devidamente
valorizado — o levarão a caminhos insuspeitados
em relação aos seus sentimentos. Isso será a '
tônica dominante de seu dia, um sábado muito
significativo.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
Toda a ambição realizadora e o senso político do
leonino estão agora em fase de materialização
intensa, dando-lhe novas condições e um aspecto
de forte favorecimento em relação a sua vida
pessoal. Faça por onde prevaleça tal condiciona-
mento também em sua vida Intima.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembro
O virginiano vai encontrar à sua disposição, com o
passar do dia, um vasto campo de oportunidades
pessoais, como conseqüência natural de sua pre-
sença diante de pessoas e dos fatos. Modéstia
que deve ser exercitada com o necessário cuidado
de agora em diante.

LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Busque, em relação ao julgamento dos fatos,
exercitar um pouco mais a sua capacidade criadora
e observadora e seu senso de justiça. Não aja de
forma a precipitar fatos e decisões, pois nem tudo
pode parecer com exatidão aquilo que se mostra à
primeira vista.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de no-
vembro
Dia em que seu sentido de participação e vivência
social estarão muito destacados e diante dos quais
você deve agir por onde consolidar posições e
conquistas anteriores. Busque transferir para os
seus atos um pouco mais de otimismo e confian-
ça. Momento para uma boa reflexão.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
Estão agora bem destacados o seu sentido de
liberdade individual e a busca de explicações para a
sua própria vida. Isso poderá gerar um certo
conflito interior que deve ser pensado e analisado.
O momento será muito positivo se você externar
conceitos e valores.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de
janeiroNão se deixe dominar pelo excessivo rigor em
relação a sua própria vida. Os fatos de agora irão
dar-lhe uma visão bem mais realista de sua própria
vida e com isso você irá descobrir caminhos que
podem ser percorridos com êxito em seu futuro
mais imediato.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Dominado pelo senso inventivo, você verá como
se tornarão bem mais fáceis as opções a seguir
em relação a uma antiga pendência. Busque exer-
citar de forma mais coerente e firme os seus
próprios pensamentos e deles faça motivo de
realização e afirmação.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
0 sábado realça em relação ao nativo de Peixes
seus dons de mediunidade e senso religioso e
místico, de forma muito acentuada. Isso o fará
voltar-se mais para os valores interiores e duradou-
ros da vida, com reflexos fortes sobre toda a
rotina.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
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O espetáculo

de iodo dia é

apresentado aqui.

O JB ESTÁ APOIANDO 8 EVENTOS EM CARTAZ NA CIDADE.

TEATRO
"Sereias da Zona Sul"—Teatro Clara Nunes—Tel: 274-9696
"Reverso da Psicanálise"—Teatro Casa Grande—Censura 10 anos—Tel: 239-4046"Uma vez mais" — Teatro da Galeria — Rua Senador Vergueiro, 93 — Tel: 225-8846

MUSICA
"Concerto J.S. Bach" — dia 9 de Agosto, às 21 h. Teatro Municipal.
"Cláudio Dauelsberg e Délia Fischer" - Shoiv c/c lançamento do Io LP dia 9 de Agosto. Js 22h - lãzzmania -
Rua Rainha Elizabeth, 769"Sala Cecília Meireles - Comemoraqào dos MO anos da Escola de Música da UFRI""Duo Michel Bessler e Sônia Goulart" - dia 8 de -Agosto, <is 2lh."Heitor Alimonda, José Botelho, Noel Devos, Ricardo Santoro - Dia 9 de Agosto, ás 2 th.

"Quarteto da UFRI e Mirian Ramos "dia 10 de Agosto, às 21h."Monteverdi Chor" - dia 6 de /Agosto, ás 20h - Teatro Municipal
CINEMA

"Cinemateca do MAM"—Museu de Arte Moderna—Av. Infante Don Henrique, 85—Tel: 210-2188r.37

JORNAL DO BRASIL

JB
Classificados

Negócios de ocasião no lugar certo.
João Saldanha
O bcrte-papo sobra o toque de bola.

JB
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HORIZONTAIS — 1 — mochilas de couro ou de linhagem;
bolsas grandes de couro que se levam às costas comobjetos de uso; 10 — composição poética de caráter lírico,composta de estrofes simétricas; 11 — pequena peça deouro ou de prata que pende ao ostensório a hóstia sagrada;12 — proposição que. para ser admitida ou se tornarevidente, necessita de demonstração; 14 — (mit. germâni-ca) tiu; 15 — (are.) para; 16 — oração que os mouros fazemantes de se deitarem; 17 — espécie de bolacha síria; 18 —
ataque de nervos sem importância nem gravidade; 20 —
euforbiàcea de madeira odorlfera e que se emprega emfumigaçóes; 21 — conjunto de camadas superpostas déhumo. muito ricas em matéria orgânica e que formam umtapete sobre o solo natural; 22 — designação da divindade,entre os sumários; 23 — qualquer objeto de bronze, cobreou latáo; 25 — desinéncia bernal característica do futuro do
pretérito; 26 — símbolo do Absoluto indefinfvel; 28 —
ferro de três pontas que se armava em estacas, no fundodos fossos de fortificações para espetar quem nestescaísse; memória; 30 — na Grécia antiga, impedimento quese fazia a estrangeiros de entrarem numa cidade-estado;33 — chefe dos moços espartanos nos exercícios ginásti-cos e militares; 34 — ensejo.VERTICAIS — 1 — espécie de tonei com capacidade detrês quartos de pipa; 2 — soldadura dos estames pelosfiletes. formando um ou vários feixes estaminais; 3 —
gênero de plantas das poligonáceas. com cerca de vinte
espécies asiáticas; 4 — borato hidratado de sódio e cálcio
que ocorre em forma de massas cristalinas arredondadas;
5 — calcário formado por fragmentos de conchas, as quaisainda se podem ver com nitidez; 6 — sufixo nominal
feminino que significa referência, origem; 7 — (filos.chinesa) imutabilidade na quietude. para compreender o
Destino, o Eterno; 8 — dependentes de fatores incertos,
sujeitas ao acaso; 9 — antigo mosaico, feito de mármores
variegados; 13 — mulher de rajá; 17 — sólido prismáticoformado pelo prolongamento longitudinal do tlmpano; 19— anel fibro-cartilaginoso que forma o bordo das cavidades
articulares; 20 — pó que cobre, em grande parte, a
superfície dos rios da Amazônia, trazido pelas enxurradas e
resultante de detritos que se acumulam nos igapós; 24 —
dedução fraudulenta; 27 — divindade romana; 29 —
medida japonesa de comprimento, equivalente a 0.303
mm; 31 — (are.) nós; 32 — (ant.) tela. Colaboração de
O.M. QUEIROZ — Ipanema.

PROBLEMAS FÁCEIS OU DIFÍCEIS— XXVII
O. M. QUEIROZ — Ipanema — 'Tenho acompanhado com
interesse o debate travado nessa coluna, sobre o grau de
dificuldades dos problemas de palavras cruzadas. Sou
favorável a que se mantenha o nível. e. se for necessária
qualquer mudança, que seja no sentido de dificultar, pois o
interesse é decifrar os problemas, e nâo colocar automati-
camente os chavões já conhecidos. Como colaborador
eventual, gostaria de comentar o uso de nomes de aves.
peixes e plantas. Ocorre que para se evitar a monotonia das
palavras que alternam vogais com consoantes, e em face
da pobreza, infelizmente, do nosso idioma em vocábulos
com grupos consonantais. resta a saída do usar os de
várias vogais seguidas, bastante numerosas, porém quasesempre de origem tupi-guarani. e fundamentalmente rela-
donados á fauna e à flora. Uma simples inspeção aos
léxicos correntes brasileiros, abrindo-os aleatoriamente em
qualquer página, permite venficar que é grande a incidência
de designativos de plantas e animais. Para concluir, engres-
so o coro de pedidos de publicação de uma página do
JORNAL DO BRASIL aos domingos, com outros passatem-pos. como charadas, togogrifos. etc., além. é claro, de
palavras cruzadas".CORRESPONDÊNCIAAinda sobre o assunto da facilidade ou de dificuldades dosnossos problemas, recebemos correspondência dos con-frades; Caio Antero de Arruda Câmara, do Leblon; JorgeFrança, do Flamengo, e de Simáo J. A. dos Santos, doBrasília. Vamos publicá-lasSOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIORHORIZONTAIS — empapelado; suite; onix; cipolino; oro-
pa; gem; ta; catau; equatorial, sun; amicto; iglu; nom;atuaria; ah; máe-boa; uso.VERTICAIS — escotes; muiraquitâ; pipo; atopia; pela;longanna; anoetico, di; oxe; maatmas; com; ulo; ungue;tauro; lab; am, ia; ho.Correspondência para: Rua da* Palmeiras, 57 apto 4 —

Botafogo — CEP 22.270
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Ah, meus sais

Angela Abreu

? A mulher de Lot, ignorando o aviso
dos anjos, olhou para trás quando aban-
donava Sodoma e se transformou na
precursora das costelas servidas na
maioria das churrascarias cariocas: vi-
rou uma estátua de sal. Na Última Ceia,
de Leonardo da Vinci, um saleiro derra-
mado ao lado de Judas simboliza o mal.
Se Judas conhecesse o hábito brasileiro
de jogar sal derramado por cima dos
ombros para espantar a falta de sorte,
talvez tivesse entrado na história com
fama bem diferente. Os dicionários não
registram, mas è voz corrente que a pala-
vra salário surgiu durante as Guerras
Púnicas, quando as legiões romanas re-
cebiam seus pagamentos em sal. Matéria•
prima para a produção do aço, plástico,
vidros e explosivos, o sal — que acompa-
nha a história do homem como símbolo
de vida e também de destruição — entra
na comida como Guimarães Rosa costu•
mava dizer que a brisa entrava em sua
vida: quando há, ninguém nota. Se dei-
xar de existir, é um desastre. Tempero
fundamental em todos os pratos, o sal é
oferecido em diferentes versões: refinado,
grosso, marinho, dietético e com mono-
glutamato de sódio. Para descobrir as
variações que eles poderiam provocar na
comida, um grupo de gourmets foi convi-
dado a degustar um menu especial no
Restaurante Enotria.

V V Á mais diferenças entre as diver-
ImI sas versões do sal do que supõe o

JLJL vão paladar dos não iniciados na
arte do bem comer. Reinaldo Paes Barre-
to, da confraria de gastrônomos Compa-
nheiros da Boa Mesa-, apaixonado pelo
assunto — é capaz de dissertar horas
sobre o tema —, costuma dizer que o sal
de qualidade se conhece também pelo
tato: os bons possuem grãos redondos e
sem arestas. O advogado Roberto Carpi-
lovsky, da mesma confraria e convidado
para participar do teste por sua fama de
possuir paladar afiado, concorda e vai
além. Sem sal, diz ele, não existiria a boa
comida. O candidato a gourmet e enge-
nheiro Ludovico Giannattasio acredita
que carne temperada com ãji-sal, o sal
enriquecido com monoglutamato de só-
dio, tem seu sabor realçado. Os indus-
triais Nelso Bancheiro e Fernando Notari
— que, na opinião de Dãnio Braga, orga-
nizador do teste, produzem o melhor sal
do mercado brasileiro, o Tigre — garan-
tem que sal refinado não faz mal à saúde.
Com o que não concorda a nutricionista
naturalista Mônica Pires, que jura de pés
juntos que sal marinho agride menos o
organismo.

Toda esta turma reniu-se no restau-
rante Enotria para provar um cardápio
especialmente preparado com diversos
tipos de sais. O salmão marinado com
pimenta rosa recebeu sal de aipo; o sca-
nello — uma outra versão do carpaccio —
foi temperado com sal refinado; o taglioli-
nl, massa com presunto, champignon e
salsa — a estrela da noite —, foi cozida em
sal grosso. O escalope de xerne passou
pelo sal marinho. A grande controvérsia
ficou por conta da vitela, temperada com
aji-sal, sal enriquecido com monogluta-
mato de sódio. Roberto Carpilovsky não
aprovou. O chef Luigi Tartari, que assi-
nou os pratos, achou ótimo.

O salmão com sal de aipo recebeu
apoio unânime. Por não ser defumado,
teve seu paladar realçado pelo sabor do
aipo. Também o scanello — que Dãnio
recusou-se terminantemente a chamar de
carpaccio, alegando que este prato já era
conhecido no extremo norte da Itália dois
séculos antes que o carpaccio fosse lança-
do em Veneza — passou pelo-teste sem
grandes controvérsias: a carne crua, ga-
rante Reinaldo Paes Barreto, só podia
mesmo ser temperada com sal refinado.

A animação começou com o tagliolini.
Roberto Carpilovsky achou — no que,
aliás, estava coberto de razão — que a

massa e o molho apresentavam o sabor
excepcionalmente realçado pelo uso do
sal grosso. Luigi Tartari — que acredita
que qualquer produto que precise de cozi-
mento fica muito melhor com sal grosso
— explicou o segredo:

Sal grosso se desmancha aos pou-
cos na água e permite uma absorção
exata. E o molho, em vez de ser simples-
mente salgado, passou por uma peneira
onde estavam cristais de sal grosso, car-
regando apenas o que precisava para
adqurir sabor.

Embora alguns dos presentes confes-
sassçm não conseguir distinguir tantas
sutilezas de paladar, o escalope com sal
marinho também provocou discussões.
Dâriio Brága e Roberto Carpilovsky con-
sideraram que o peixe teve seu sabor
natural acentuado. E é muito mais saudá-
vel, acentuou Mônica Pires, explicando
que este tipo de sal retém menos liquido
no organismo.

A chegada da vitela temperada com
aji-sal acirrou as discussões. Roberto Car-
pilovsky, porta-voz oficial dos gourmets,
explicou que o monoglutamato, um pro-
duto natural extraído da cana, não age
sobre a comida:

O monoglutamato apenas dilata as
papilas gustativas, dando a impressão de
melhorar o gosto. Considero isto uma
agressão ao paladar.

Mas Luigi Tartari, do alto de sua com-
petência culinária, declarou-se encanta-
do com este sal que náo conhecia. Em sua
opinião — apesar de precisar ser usado
em mais quantidade — dá mais sabor,
maciez e cor à carne:

Aprovei e talvez passe a usá-lo nor-
malmente.

O jantar, todo acompanhado pelos vi-
nhos Malvasia Del Collio, 1986, Varmac-
cia di San Giminiano, 1985, e um excep-
cional tinto, o espanhol Vega-Sicilia,
1982, terminou com uma unânime conclu-
sâo: identificar as diferenças de sabores
entre um sal e outro quando o cozinheiro
que os utilizou é de primeiro time, é
programa que exige atenção e experiên-
cia. Quem quiser se candidatar a este
teste, pode tentar passar a conversa em
Dânio Braga. Quem sabe, ele repete a
dose? O Enotria fica na Rua Constante
Ramos 115, telefone 237-6705, Copacaba-
na. Abre de segunda a sábado das sete da
noite à uma da madrugada. Aceita che-
ques, tem manobreiro e a reserva é obri-
gatória.

Entre rãs e chocolates

? No Rio-Sheraton Hotel, com o apoio
estratégico do chef Martin Cordes, o sui-
ço Konrad Marti chegou de mala e cuia
para assinar as 31 especialidades do
Festival de Chocolate, que começa na
segunda-feira. E no Rio-Othon Palace
Hotel está acontecendo um festival de rãs
que é um verdadeiro desafio: gourmets
que se recusarem a provar o finíssimo
patê de fígado de rã terão seu diploma
cassado.

H Fina isruaria
Muita gente boa ainda confunde

alhos com bugalhos. Ou, no caso,
sapos com ràs. Para que não exista
mais nenhuma dúvida sobre o assun-
to, é bom que todo mundo saiba que
rãs são bichinhos sofisticados, da
nobre família Ranas Catesbaiana
Shaw, originária dos Estados Uni-
dos. O sapo, coitado, é de origem
modesta, sem berço nem tradição,
das simples família Bufo Vulgaris ou
Pipa Pipa. Enfim, aquele tipo de
gente que jamais a Odete Roitman
convidaria para freqüentar seus sa-
lões.

Desfeito o equívoco, é bom que
todos provem o patê de fígado de rã,
um dos pratos que está sendo servi-
do no Festival Gastronômico de Car-
ne de Rãs que está acontecendo no
Rio Othon Palace Hotel. É iguaria
fina e rara. Para se conseguir apenas
300 gramas, é necessário o abate de,

Íielo 
menos, 100 rãs. O processo de

ãbricação também é lento. Lúcia
Helena Lutterbach, a dona da recei-
ta, limpa cerca de 400 fígados de rãs
— cerca de 36 quilos de carne abati-
da — para conseguir um quilo do
produto. Mas o resultado compensa.
O patê é delicado, levemente aroma-
tizado de ervas e com sabor mar-
cante.

O festival, que acaba no dia 12,
está sendo feito com receitas do chef
executivo do hotel, Aderbal Macha-
do, que explica aos neófltos que a
parte nobre são as coxas:

— Preparamos à milanesa ou
com molhos variados. O resto da
carne é cozida, desfiada e servida em
saladas.

No cardápio há um delicado cre-
me de rãs servido com torradas, sala-
das variadas — onde o sabor de car-
ne se perde um pouco entre muitos
temperos — e pratos quentes: rã ao
molho de alcaparras, à milanesa e à
provençal. A çoxa de rã à milanesa
jamais decepciona. O sabor da carne
agrada e faz um feliz casamento com
os legumes de acompanhamento.
Mas o sucesso do festival, sem dúvi-
das, é o patê.

O preço por pessoa é Cz$ 1.800. O
festival está no Salão Itaipu e o Rio
Othon Palace Hotel fica na Avenida
Atlântica 3.264, telefone 255-8812,
Copacabana. O horário é entre sete
da noite e uma da manhã. Aceita
cheques e cartões, de crédito, acon-
selha reservas e tem manobreiro.

Olavo Rufino

bvjfet, o chefe Aderbal Ma-
chado e seu ajudante

jj Recruinte suíço
Chocolate chifon não é uma origina-

líssima pia de chocolate. Nem chocola-
tes kardinal são bombons recheados
de cardeais moldos. Estas especialida-
des — ao lado de mais 29, entre elas a
schuchard que, ao contrário do que o
nome sugere, não é xuxa em alemão —
estarão a partir de segunda-feira sendo
oferecidas no Festival de Chocolate do
Rio-Sheraton Hotel. Para comandar o
espetáculo, Konrad Marti, apenas 24
anos e chef confeiteiro do Hotel Le
Plaza, na Basiléia, veio da Suíça. Ape-
sar de jamais ter trabalhado com pro-
dutos brasileiros, Konrad Marti garan-
te que não errará a mão. Afinal, argu-
menta, onde já se viu um suíço que se
preza desandar chocolate?

No cardápio que será oferecido até
o dia 20 de agosto, há de tudo: de
simples bombons a sofisticadas crepes.
Além de nove tipos de tortas, 10 de
patisseries, mousses, cremes, fondue
de chocolate com frutas frescas e, para
beber, chocolate quente e frio. No ano
passado, durante a realização deste
festival, tantas eram as opções que
houve quem não conseguisse comer
quase nada. Martin Cordes, chef-
executivo do Rio-Sheraton Hotel e que
estará ajudando seu colega suíço na
preparação dos quitutes, tem uma sá-
bia explicação para a súbita inapetên-
cia que ataca algumas pessoas. Tanta
variedade, tanta coisa gostosa, acaba
por desestimular. A gente fica sem
saber o que escolher.

. Para não fugir ao espírito do carna-
vai econômico que se instalou no país,
o Rio-Sheraton Hotel está oferecendo
um desconto de 20% para quem fizer
reserva antecipada. O preço por pessoa
é Cz$ 1.750. O Rio-Sheraton Hotel fica
na Avenida Niemeyer 121, Vidigal, tele-
fone 274-1122. Aceita cheques e cartões
de crédito e tem garagem privativa.

mesa, como convém

À beira da Lagoa

Apicius

Leitor 

— Como náo sou cavalo dado,
bem posso te entreter de meus den-
tes. Posso. Não vou. Sâo os dentes

(como tudo que é nosso) coisa fascinante —
para nós. E só para nós. Um desacerto que
entristece a vida é que o extremo carinho
que sentimos por tudo que nos toca e re-
cheia não é compartilhado pelos outros.
Recorda as histórias adoráveis que já ouvls-
tes das notáveis facécias e espertezas dos
netos, dos filhos (e dos sobrinhos, afilhados,
parentes) de amigos e conhecidos. Leitor:
como fostes insensível à extrema acuidade
dos gentis infantes! E o mais grave é que, na
hora de lembrar do tédio e da impaciência
que se apossaram de tua alma então, só
lembrastes das gracinhas dos teus e, no
olhar embaçado do ouvinte, só vistes grande
embevecimento. Leitor! Leitor... Por estas e
outra, calo sobre meus dentes.

Por falar neles, acho útil recordar que me
levaram a tal indiferença por tudo que nào
fosse dente a tratar que, com pena olvidada
e negligente, transformei em salada os ado-
ráveis aspargos ao suco de laranja e com
massa folhada do La Maschera di Pulcinel-
la, dos quais falei na semana passada. E me
esqueci da tenra vitelinha picada, também
com massa folhada, que lá ainda comi. Ah!
Bem doente devia eu andar para esquecer
tanto! (O que náo me impediu de comer,
com língua deliciada e atenta, cada detalhe
do Inteligente cardápio do lugar.)

Coisas dentárias, gengivals ou — para

sermos mais abrangentes — bucais. Coisas
que tenho tal pudor de mostrar que andei,
durante certo tempo, falando com ar de
tamanduá. Mal abria a boca. A conseqüên-
cia foi que as palavras saiam fininhas, em
um sopro apertado. Ao que os ouvintes só
respondiam "hein"? Ao que eu:"Mmmmmmmp!!" Foram diálogos de gran-
diloqüente mutismo e incompreensão.

Durante um deles, tentei explicar à estu-
pefata Mme K. que, visto meu estado de
total prostração, seria muito conveniente
irmos a um restaurante de comida luxuosa e

sutil. Levou a coisa razoável tempo. Mas, no
fim, conseguiu levá-la ao Claude Lapeyre
(Av. Epltáclo Pessoa 864, tel. 259-1041).

Trata-se do antigo Le Flambard, que
poucas saudades deixou entre as gentes e,
como aquele, apresenta-se como o "toque de
classe" da cadela Nino, Antonlno, etc... O
novo nome vem do novo chef da casa, o
competente Lapeyre que fez, durante certo
tempo, do Hlppopotamus um dos bons res-
taurantes do Rio.

Como encadernação, a casa pouco mu-
dou: continua agradável, aconchegante e
com uma bela vista para a Lagoa. Como
comida, muito melhorou.

Por Inépcia nossa, por preguiça, por...
(escolha o leitor o que quiser) aceitamos
Jantar um pot-pourrl, com amostras das
diversas virtudes da cozinha local. Relem-
brando a coisa, bem teria preferido eu com-
por um Jantar normal, sem tanta variedade
e maior coerência. Será para outro dia. Na-
quele a Assiette de poissons crus marinés
aux herbes trouxe, de entrada, umas lindas
fatias fininhas (como as de um carpaccio) de
peixes marinados e, depois, uma bonita sa-
lada com lagostas e molho de caviar, que

funcionava com Entrada Dois. Já a Entrada
Três, com massa folhada e uns camarôezi-
nhos, sofria do molho e dos animais que
estavam asslm-assim. Já o prato seguinte
era um lindíssimo (e para mim, o melhor do
jantar) Vermelho em papillote, com o peixe
cozido no ponto certo e finas cenourinhas,
dentro de sua capa de papel. Correto o
magret de canard (ah! esses eternos lombos

de pato em fatias que Invadiram as cozinhas
brasileiras para "fazer fino"! Bem que está
na hora de saírem de moda) De sobremesa,
havia uma boa Poire en tulipe.

Feitas as contas, multo lucra a casa com
a mudança. É só, agora, ter determinação e
náo ceder à falta de gosto da freguesia. Que
náo há nada mais inábll que uma língua de
grã-fino.

AS CARNES & CIA. DA CHURRASCARIA 
"CRUZEIRO DO SUL"

O número de churrascarias do Rio
já monta cifras altas. Entretanto,
poucas reúnem os predicados ine-
rentes ao que se propõem. Geral-
mente administradas por gaúchos,
oferecem grande variedade em car-
nes e hortaliças, sem se preocupa-
rem com o bem-estar de seus
freqüentadores. Ultimamente isto
tem sido mais observado e o servi-
ço vem recebendo inovações. Na
Churrascaria Cruzeiro do Sul, tan-
to em Botafogo (nas dependências
do Clube Guanabara) como no Le-
blon (Afranio de Melo Franco, 131),
onde as diversas carnes (15 varie-
dades) e os acompanhamentos
(ca. de 12) são selecionados com
rigor.

i

o "couvert" teve o acréscimo do
pão de queijo feito na hora. Real-
mente, para os carnívoros ó a op-
ção mais barata, pois lhes é dada a
oportunidade de saciar sua gula
com toda a variedade imaginável e.
no final de tudo, pagar um preço
até mesmo irrisório. Obs.: O servi-
ço de bar da Cruzeiro do Sul
oferece bebidas nacionais e estran-
geiras e o carrinho de doces ó
tentador. Dado o tamanho da casa,
é também apropriado a banquetes
e festividade em geral. Manobrei-
ros estacionam seu carro. Para re-
servas, 239-4491 (Leblon) e 295-
2347 (Botafogo).

Laura Fabris

H



A moda, senhores
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jm O terno represen-™ ta no máximo
30% da venda de rou-
pas masculinas no
Brasil. Mas, atual-
mente, a dupla pale-
tó e gravata aumenta
de importância no
mundo inteiro, por-
que tanto dá conforto em climas variados
(executivos viajam muito) como define
uma posição de prestígio. Um estilo de
vida, derivado do dia-a-dia profissional, o
terno influencia até a roupa do fim de
semana: quem anda de gravata de segun-
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da a sexta-feira, ado-
ta uma moda semi-
formal em casa. No
máximo, uma camisa
pólo em cor neutra,
um mocassim com
meia, uma bermuda
longa. Nas fotos, dois
estilos cariocas de

vestir o formal, com elegância e bom-
humor. E Luiz Lobo, da agência Bambu,
mostra novos detalhes. Maquilagem e ca-
belos por Jamie. Produção de Rita Mo-
reno. (lesa Rodrigues)

Fotos de Cibele Clark
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Paletó xadrez escuro, gravata de seda e camisa de colarinho ábotoado — o modelo
button-down — e o íoçue do anel, sintoma de atualidade de Bruno Tolpiakov, informal
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Opções do paletó à suéter lisa
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A suéter simples, longa, tem cor lisa e o
conforto do algodão (Georges Henri)
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Neutro o sapato de gáspea baixa (Dijon).
Calça de linho (Marco 2)

O marfim será o tom do verão. Mas pede
o contraste com a polo preta (Marco 2)

*Tá dois anos Bruno Tolpiakov acres-
Mê^M centou a sua vida de profissional da

^Ê^t moda (como dono da Oliver) uma
atividade na área comestível: está

entre os sócios no restaurante Satyricon, em
Ipanema. Para os jantares entre as paredes
rosadas e o teto noturno, Bruno usa blazer de
lã xadrez escocês, a camisa button-down e a
gravata de seda. Não dispensa os jèans, nem o
cinto Western, que combinam com o ar des-
penteado (corte do Nonato) de quem desce da
moto em frente ao Satyricon. Bruno tem o
estilo cada vez mais forte entre os jovens bem-
sucedidos, uma mistura do informal desbota-
do e um auge do requinte na estampa hípica
da gravata de seda. Tudo da Oliver, natural-
mente.

Para os adeptos desta jovialidade moto-
queira, a roupa tem dados básicos, mas deta-
lhes novos. Como os sapatos, que têm gáspeas
mais baixas e cores naturais; as suéteres de
linha, um toque simples, em bons materiais
com efeitos de tricô, em cores marcantes. É
deste grupo também o hábito de vestir o
blazer sobre a camisa pólo ou a camiseta de
algodão. Nos Estados Unidos, o estilo começa
a ser conhecido como Nerds, versão america-
na e satírica do Bon Chie europeu.

A nobreza executiva, com personalidade
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Sobriedade em seda, linho efio-a-fio (Hu-
go Boss) e safira, no relógio (H. Stern)
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A harmonia de tons faz sóbrias a pólo, a
calça de pregas (Dijon) Relógio (H. Stern)

Fie ocupa a presidência da Associação
de Hotéis de Turismo, da AssociaçãoJT

^^Jl Brasileira de Marketing-Rio; do Rio
Convention Bureau; também a vice-

presidência da Associação Comercial e do
Conselho Estadual de Turismo, além de ser
um dos sócios e diretor comercial do Hotel
Copacabana Palace. Não é sem motivo que
seu esporte favorito é freqüentar reuniões.
José Eduardo Guinle, 38 anos, um líder em
seminários, reuniões decisivas e um executivo
dos mais objetivos, cultiva um estilo formal,
impecável. Com ternos e blazers cortados pelo
Giuseppe, um alfaiate italiano, sapatos argen-
tinos e gravatas de seda, José Eduardo repre-
senta a ala séria-sem-ser-sisuda da moda. Es-
tes executivos podem adotar as calças pre-
gueadas, as gravatas com estampa foulard, as
camisas listradas ou de fio-a-fio. Os mais exa-
gerados vão querer imitar Michael Douglas no
filme Wal Street - Poder e cobiça, de suspen-
sórios coloridos. É o máximo da ousadia, num
guarda-roupa que prefere a gabardine ao li-
nho, que desdenha os ombros largos demais
dos paletós de Ermenegildo Zegna. Mas que é
capaz de ceder ao conforto do corte amplo de
Bruno Minelli.
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O estilo Wall Street: suspensórios, colari-
nho alto (Bill Brothers). Óculos (Dijon).
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A tradição do primeiro livro de hóspedes, o cachimbo ao lado combinam com o gênero
clássico-contei7iporáneo de José Eduardo Guinle. Em caqui e marinho, sobriamente
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V JORNAL DO BRASIL

Idéias

SUPLEMENTO DE LIVROS

Gilberto d© Mello Kujawski re-
mete para a 

"belle 
époque" o iní-

cio do pós-moderno e dá um des-
conto na crise brasileira. Pág\ 3

Heidegger

A sedução do

'Ser e Tempo" aparece no Brasil simultanea-
mente com o livro de Victor Farias, que
comprova a longa permanência do filósofo no
partido de Hitler. Páginas 6 a 9
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Décio de Almeida

Prado faz o balan-

ço da crítica e da

atividade teatral no

Brasil dos últimos

50 anos, Pág. 10

\é<íVWh(^

anza

jmmr.

TZULG

HKft

jZI



Portugueses no Rio e SP

Agustina Bessa-Luls
manente de Estudos Por¬
tugueses da UFRJ e de
mesa-redonda sobre Bra-
sil e Portugal: nossa lite¬
rature hoje, que se realiza-
r^i dia 18 na Biblloteca Na-
cional. No dia 22, farao dois'livros nao alcangaram a devida re-
uma sessao de autografts « wi^mndn^' percussao, apesar de sua qualidade. Mas
no Pal&cio Sao Clemente. heira auto^fa Gr^n- agora a A expansao da memOria vai sair

Se-v£d^e£5ta Pelo Circulo do Livro, que tem milhares
dTpaz publiSao do de s6cios pelo pals inteiro. Os leitores vao
Clube do Livro. As 20 ver como Eiras 6 bom de sdtira.
horas.
Terpa, 9 — Na Livraria
Riomarket (Praia de 'BPS B -%$?-

sftffcC Mullieres 
-

mento de Como traba- WM . '
lhar com muiheres, de "D arbara Heliodoro foi escolhida
Mara Regia, Maria Jos6- JD tradutora para a ultima aquisi-
Lima, Isis Baiao, Silvia. Casa Maria Editorial: Hist6-
CamurQa e Eleonora de j|a damulber no mtwdo. Trata-se de

Um livro que vein tazenAa sucesso
entSraaoescSJosl em Londies, no qual a au|ora,Rosa-
!SS?0 O mui?de Ci- lind Mile, estuda apr^sa^mu.
dadao Honorfirio do' lfaer Q2 socicdade hunisiis desde a
Rio de Janeiro. As 19- pr6-hist6ria. " '
horas. •:'»Hfi"f.|
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Escritores na

yv EZENAS de escritores participarao
JLf dos eventos da XI Semana da Ca-
rioca, uma promogao da Sociedade dos
Amigos da Rua da Carioca e Adjacencias
jfi incorporada ao calend&rio da cidade.
Dia 10, &s 17 horas, estarao reunidos no
numero 38 da Carioca, para uma tarde de
autografts coletiva, Ary Quintella, Carlos

Jos6 Louzeiro Eduardo Novaes, Paulo Mendes Campos,
Sergio S ant'Anna, Paulo Rangel, Edmun-

ntura Editor assistente: Mario Pontes do Muniz, Cicero Sandroni, M&rlo Lago,
de Paula Ipojuca Pontes, Paulo Coelho, Ziraldo,

 Alfredo Sirkis, Cora R6nai, Denise Em-
mer, Domicio Proenga Filho, Moacir Wer-

AUTOB neck de Castro e vdrios outros. A reuniao
, tem o apoio da Secretaria Estadual deHi quanto tempo seus originals aguardam um Cultura e da Funaijeditor? Nao espere mals, oontrate J4 sua edlgao

lndependente com lanijamentos Rio/8. Paulo, sob o
selo da BITJkUMVS — Tel.: 10211242-0326. ^SL

fAHTOR + FMTOR =ilUlv/lV T Jul/lil/ll m\Jm 1*J1 revelou os autores e artistas da nova
Publicamos seu livro de poesias, contos, romances,
teses, etc. Alta qualidatk Distribui<;ao Nacional. cearenses, O saco pubUca contos, poesias,Custo financiado. ensaios e entrevistas de autores locais e

T XniTTT de outros pontos do pais. ColaboraQoesv rvv-y de fora serao bem recebidas, Drincioal-
mente de se forem de jovens. O enderego
para a remessa de originais 6: Rua Libe-
rato Barroso 1093/95, Cep 60.000.
¦ Alteradas as datas do I SeminSrio Nite-
roiense de Escritores que se realizarS de 1
a 9 de setembro, na Av. Roberto Silveira9Q

| Carlos

Portugueses no Rio e SP

Filha da Lua
Ti VA lama será um dos lançamentos de peso da
¦El Bertrand Brasil neste mês de Bienal do livro.
Eva tj»nn O titulo do novo romance da escritora
hilena Isabel Ailende, que no inicio desta década se

transformou numa celebridade internacional ao publl-
car A casa dos espíritos. Nômade desde a adolescen-
cia, Eva (cujo pai pertencia à tribo dos Filhos da Lua,
dai o seu nome) leva uma vida em que os aspectos
dramáticos se misturam às trapalhadas típicas dos
heróis picarescos. Como pano de fundo, o Chile e sua
atribulada história política. - 

' , ; :

Cartas

Melhor para quem?
No estudo apresentado por Geir

Campos sobre as traduções do poe-
ma"The waste land" de T.S. Eliot
(Idéias n° 94), a lembrança do aviso
de Eugene Nida só seria válida a
partir do momènto em que se tra-
tasse, realmente, de uma tradução
não só do que o autor pretendeu,
mas do que de fato "disse".

A tradução do título não deveria
ter suscitado a questão dos sinôni-
mos em português, visto que a úni-
ca tradução relevante seria nenhu-
ma das usadas. "Waste land" é na-
da mais nada menos do que um
termo corriqueiro e alternativo a"barren land"; em português, terra
árida! A discussão proposta pode-
ria versar sobre uma possível esco-
lha entre árida-infértil-infecundo.

Mas se partimos daí para a afir-
mação de que "árida" também sig-
nifica "inútil-desolada-gasta-
baldia", porque não também"amaldiçoada", "castigada" etc.,
etc.? Onde fica afinal o limite entre
a tradução e a reinterpretação? No
momento em que o tradutor opta
por imagens próprias, para daí abs-
trair conotações mais poéticas ou
fortes, teremos afinal outro poema,
um poema que T. S. Eliot não pre-
tendeu e, certamente, não escreveu.

Mais grave ainda, se possível, é a
ocasional não compreensão dos tra-
dutores do sentido das palavras
dentro do contexto do poema. No
poema, "breeding" seria sempre"germmando";"mixing", "confun-
dindo"; "stirring", "despertando", e"dull", "entorpecidas". E ficaria a
primeira estrofe, em tradução lite-
ral: "Abril é o mês mais cruel, ger-
minando/Lil azes da terra morta,
confundindo/Memória e desejo,
despertando/Raízes entorpecidas
com chuvas de primavera."

Nem mais, nem menos. O estilo
desta tradução não fica nada a de-
ver às outras? E é o que Eliot
dizia?!!

Segue-se a pergunta, neste caso
relevante, de Geir Campos quanto
à palavra "forgetful" da segunda
estrofe. As traduções em questão
não correspondem de fato ao origi-
nal — "forgetful snow" significaria
na realidade "neve distraída".
Combinação tão surpreendente em
inglês quanto em português. E que
Eliot pretendia. As traduções para"neve do esquecimento", "esquece-
dora neve"(!), "neve do olvido"(!),
juntamente com as outras mudan-
ças que ocorrem no resto da estrofe,
deveriam levar uma nota do tradu-
ton "O tradutor tomou a liberdade
de modificar o sentido da estrofe,
criar suas próprias imagens e de-
senvolver seu próprio estilo, com
total desconsideração pelo original,
e tendo para tal obtido a devida
permissão — post-mortem — do
autor."

E assim continuam Waste land
afora as confusões, incompreensões
e livres reinterpretações dos tradu-
tores. Mas, já que nas palavras de
Geir Campos, "os cursinhos de in-
glés se multiplicam com uma fertili-
dade de fazer inveja a coelhos",
esperamos que em breve a leitura
no original deixe de ser um "privilé-
gio das elites", como foi dito. Faço
votos de que os conhecimentos daí
adquiridos venham a confrontar o
privilégio daqueles críticos e tradu-
tores que fazem do trabalho alheio— atada que inadvertidamente —
sua própria e às vezes confusa obra
de ficção. Susan Dianne Mace, Rio
de Janeiro.

Mulheres
«2 arbara Heliodoro ípi escolhida
JD> tradu tora para a última aquisi-
ção da Casa Maria Editorial: Histó-
ria da mulher no mundo. Trata-se de
um üvro que vem fazendo sucesso
em Londres, no qual a autora, Rosa-
lind Mile, estuda a pre§e»sa da mu-
lher na sociedade humana desde a

/A
AUTOR + EDITOR=262-4234'
Publicamos seu livro de poesias, contos, romances,
teses, etc. Alta qualidade. Distribuição Nacional.
Custo financiado.

LIGUE LIVRO ^
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Casa e Decoração
A» últimas novkknkt dt cata.

Carro e Moto
Parada obrigatória no JB.

Bom de sátira

Escritores na

Carioca

DEZENAS 
de escritores participarão

dos eventos da XI Semana da Ca-
rioca, uma promoção da Sociedade dos
Amigos da Rua da Carioca e Adjacências
já incorporada ao calendário da cidade.
Dia 10, às 17 horas, estarão reunidos no
número 38 da Carioca, para uma tarde de
autógrafos coletiva, Ary Quintella, Carlos
Eduardo Novaes, Paulo Mendes Campos,
Sérgio Sant'Anna, Paulo Rangel, Edmun-
do Muniz, Cícero Sandroni, Mário Lago,
Ipojuca Pontes, Paulo Coelho, Ziraldo,
Alfredo Sirkis, Cora Rónai, Denise Em-
mer, Domício Proença Filho, Moacir Wer-
neck de Castro e vários outros. A reunião
tem o apoio da Secretaria Estadual de
Cultura e da Funaij.

Renascença

JB |J

O codatna qu« fax parta
do cuHuro do país.

L uís

uma engraç;
paródia do
mancista inglêt.
do século XVIÜ
Jonathan Swift:
Viagem ao país
da Tropicana, no
qual relatava
mais uma viagem
de Gulliver, a
quinta, desta vez
a um lugar muito
parecido com o
Brasil. O segundo —— ———™
livro de Eiras foi A expansão da memória,
nmn sátira à informática (ele é cobra em
computadores). Publicados em Minas, os
dois livros não alcançaram a devida re-
percussão, apesar de sua qualidade. Mas
agora a A expansão da memória vai sair
pelo Círculo do Livro, que tem milhares
de sócios pelo país inteiro. Os leitores vão
ver como Eiras é bom de sátira.

TTm ENASCEU em Fortaleza a revista
Al* literária O saco, que nos anos 70
revelou os autores e artistas da nova
geração. Acompanhada de um LP com
obras dos novos compositores e letristas
cearenses, O saco publica contos, poesias,
ensaios e entrevistas de autores locais e
de outros pontos do país. Colaborações
de fora serão bem recebidas, principal-
mente de se forem de jovens. O endereço
para a remessa de originais é: Rua Libe-
rato Barroso 1093/95, Cep 60.000.
¦ Alteradas as datas do I Seminário Nite-
roiense de Escritores que se realizará de 1
a 9 de setembro, na Av. Roberto Silveira
29.
¦ A Oficina Literária Afranio Coutinho
(Rua Paul Redfem 41) marcou para 9 a 10
deste mês, respectivamente, o início do
ciclo de palestras sobre os fundamentos
do pensamento grego e da Oficina de
criação literária do semestre.

^ VIDA CULTURAL.
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Entrevistas e romances -

LEO 
Gilson Ribeiro

reúne em volume, a
ser publicado nos próxi-
mos dias pela Best Seller,
entrevistas que fez nos úl-
timos anos com Jorge Luis
Borges, Vargas Llosa, Ma-
nuel Puig, Cabrera-Infante
e outros autores hispano-
americanos. O livro intitu-
la-se O continente sub-
merso e no prefácio Léo
Gilson destaca "a vitalida-
de" da literatura nesta
parte do mundo.

Outros títulos da Best
Seller para este mês. A
correnteza, romance de

Ricardo Gontijo. Desta
vez o autor do Prisioneiro
do círculo (sobre a política
radical nos anos 60/70) vol-
ta-se para o universo míti-
co de Minas Gerais. Já o
jorn alista Ricardo Moder-
nell — um dos vencedores
do Prêmio Nestlé de 1984
com os contos de Meninos
de Netuno — exalta, no
romance Sonata da últi-
ma cidade, São Paulo do
início do século, na época
da imigração, quando ain-
da não sonhava transfor-'
mar-se em megalópole.

Hoje — No Planetário
da Gávea (Av. Pe. Leo-
nel Franca 240), lança-
mento de Do hum ao
om, da poetisa Leila
Mlccolis. As 17 horas.
Seguida, 8 — Maria
Alice Barroso autogra-
fa, na Casa de Cultura
Laura Alvim (Av. Vieira
Souto 176), às 20 horas,
seu novo romance A sa-
ga do cavalo indomado
(Record); o lançamento
será precedido de deba-
te sobre a mulher na
ficção brasileira, com a
participação dos escri-
tores Domício Proença
Filho, Nélida Pinon e
Ronaldo Menegaz.**Na Livraria Dazibao
(Rua Visconde de Pira-
já 571), Fernando Ga-
beira autografa Green-
peace: verde guerrilha
da paz, publicação do
Clube do Livro. Às 20
horas.
Terça, 9 — Na Livraria
Riomarket (Praia de
Botafogo 228), a Edito-
ra Vozes faz o lança-
mento de Como traba-
lhar com mulheres, de
Mara Régia, Maria José-
Lima, Isis Baião, Silvia.
Camurça e Eleonora de
Oliveira. Às 19 horas. **'
A Câmara Municipal'
entrega ao escritor José
Louzeiro o título de Ci-
dadão Honoráriç do'
Rio de Janeiro. Às 19
horas.

ESTE 
ano, os portu-

gueses perderam a ti-
midez e resolveram parti-
cipar em grande estilo da
X Bienal do Livro de São
Paulo. Seu estande será
um dos maiores, reunirá 17
editores, exibirá centenas
de títulos e oferecerá, cada
dia, atrações diferentes
aos visitantes: concursos,
concertos, conferências e
debates com os escritores
que virão especialmente
para o evento, entre eles
Agustina Bessa-Luís, Te-
resa Rita Lopes, Antonio
Alçada Baptista, Fernan-
do Dacosta e Marcelo Ma-
thias. Antes de chegarem
a São Paulo, os escritores
convidados ficarão alguns
dias no Rio, onde partici-
parão do Seminário Per-

Agustina Bessa-Luís
manente de Estudos Por-
tugueses da UFRJ e de
mesa-redonda sobre Bra-
sil e Portugal: nossa lite-
ratura hoje, que se realiza-
rá dia 18 na Biblioteca Na-
cional. No dia 22, farão
uma sessão de autógrafos
no Palácio São Clemente.
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MAL-ESTAR

A crise

meio

mimética

Uma leitura de baixo para
cima do nosso pós-moderno

de importação

A crise do século XX, de Gilberto de Mello Kujaws-
ki. Ática, 204 páginas; Cz$ 2.450

Benicio Medeiros

ara desmentir a blasfêmia de que o Brasil não
é um país de filósofos o professor Gilberto
Kujawski se debruça sobre um tema que, à

primeira vista, pode parecer pretensioso ou abrangente'
demais para caber num só volume. Mas não estamos
diante de nenhum tratado, e sim de um ensaio equilibra-
do — e atualizadíssimo —, escrito sem o messianismo
daqueles que encontraram, enfim, a verdade. A época é
de dúvidas. Além disso, a crise de que fala Kujawski,
como se verá, parece transcorrer mais ante os nossos
próprios narizes do que nos grandes cenáculos do inun-
do. Ela é antes de mais nada e por excelência, sustenta o
autor, a crise do pós-moderno. E o que significa pós-
moderno? Significa que já deixamos de ser modernos —
exatamente em 1900, de acordo com o livro — e, por
enquanto, não somos nada; vivemos numa espécie de
limbo cultural, em que alguns autores já identificam
uma "nova Idade Média".

Não é uma situação tão grave quanto parece —,
tranqüiliza Kujawski. No caudaloso curso da História, o
homem já passou por períodos semelhantes em matéria
de tristeza. Houve, por exemplo, uma "pós-
modernidade" na antigüidade clássica. Sabiam? Assim
como houve os "pós-modernos" do século XV — um
período tão difícil da história européia que até hoje não
se entende muito bem o que então se passou. O que se
sabe é que essa crise do Século XV resultou no Renasci-
mento — "o parto da modernidade", na expressão de
Kujawski —, e os mesmos ventos benignos que impulsio-
naram as caravelas em direção ao Novo Mundo acalen-
tariam a atividade cultural do Ocidente nos últimos 400
anos. Chega uma hora, é claro, em que o vento pára.
Hoje vivemos uma desconcertante calmaria, sem nenhu-
ma terra à vista. Um quadro tão angustiante que lembra
não apenas os homens ocos de Eliot — citados no livro
como uma das melhores representações literárias da
nossa condição pós-moderna —, como principalmente, o
Esperando Godot, de Beckett.

É claro que o livro de Kujawski não é um manual
tipo "alguns exercícios que você mesmo pode fazer para
superar a crise". Mas, a partir de uma ótica original e
independente — apóia-se sobretudo no filósofo espanhol
Ortega y Gasset (1883/1955) —, ele tenta pelo menos
identificar os focos possíveis da grande crise, o que não
deixa de ser uma tarefa difícil, na medida em que, de
tanto que se fala em crise — expressão, no Brasil, a esta
altura já convertida em lugar-comum de botequim —
não se sabe nem mais de que crise, exatamente, estamos
falando. Crise econômica? Crise moral?

Kujawski procura pôr alguns pontos nos ii. Em
primeiro lugar — sublinhe-se —, crise não é sinônimo de
decadência; muito pelo contrário. Haja vista a citada
crise dos quatrocentos, que gerou o Renascimento. Em
segundo lugar, em todo esse magma que se ferve no
mesmo caldeirão chamado crise, há elementos determi-
nantes; outros não. Os marxistas, por exemplo, insistem
há mais de um século que o modo de produção capitalis-
ta é o vilão da história — o que constitui, hoje em dia,
uma tese prevalecente. Será verdade que uma divisão
mais justa das riquezas dò mundo, se bem que desejada,
acabaria com a crise do século XX?

Kujawski responde que a questão pode ser mais
delicada. Recorrendo a autores do naipe de Octavio Paz,
ele chama a atenção para a grande capacidade que o
homem moderno tem de se iludir com o que o pensador
mexicano chama de "paraísos artificiais". A bellle épo-
que européia teria sido o maior dos paraísos — a grande
ilusão terminal. Naquele então, pensou-se que a perfei-

§|

ção chegara ao mundo; que o reino dos céus havia,
finalmente, descido ao Moulin Rouge. E, no entanto,
vieram logo depois as bordoadas que foram as duas
grandes guerras e, para terminar, nada mais nada menos
do que uma bomba atômica sobre a cabeça dos ex-
otimistas. A belle époque foi o gran finale da moderni-
dade, sustenta Kujawski. A partir daí, ficamos órfãos-de
cultura.

A estratégia, então, é sermos precavidos e realistas.
Antes de mais nada, adverte o autor, é preciso não
acreditar nos paraísos terrestres como saída, incluindo
aí os utopismos, os extremismos e o "paraíso das dro-
gas", o qual, na opinião do autor, "é bem a imagem de
uma civilização reduzida a pó". Outra ilusão humana
dos tempos de crise é o culto excessivo da ação pela ação— o tão pós-moderno pique, cujo produto final é, basica-
mente, o suor. Do culto da ação aproxima-se o culto ao
trabalho, que no entanto se transforma cada vez mais
em mera função, sem os elementos básicos praxis (ação)
e poesis (produção) com que os gregos o caracterizaram.
Isso sugere a Kujawski um interessante comentário
filosófico: "A função não é ação nem produção; portanto,
não é trabalho."

A verdade é que o mundo pós-modemo parece ter
radicalizado ad nauseam o "tudo o que é sólido desman-
cha no ar", pelo qual Karl Marx quis expressar o pathos
da era da modernidade. Tudo o que é sólido, assim
mesmo como tudo o que é abstrato (conceitos, costu-
mes), passou a se desmanchar no ar em progressão

geométrica — como a comida no garfo que some antes
de chegar à boca do faminto. E, no entanto, diz Kujaws-
ki, o timing humano talvez continue muito mais para a
câmera lenta de Proust — nas suas longas e detalhadas
descrições do cotidiano — do que para Marinetti, o
apologista da velocidade modernista. Nesta vertiger.\ os
pilotos de Fórmula-1 e os motoqueiros aceleram e dispa-
ram. Para onde?

É um labirinto de sensações onde o homem, sugere
Kujawski, talvez esqueça ou perca algumas pequenasverdades essenciais nas suas relações com o mundo. Foi
Ortega quem criou a fórmula famosa — "O homem é o
homem e sua circunstância"—, na qual coloca o verbo
estar ao lado do verbo ser, como fundamento básico da
condição humana. No entanto, como disse Freud e
Kiyawski repete, "homem estar virou mal-estar". Se o
homem pudesse reaprender a estar, como os gregos
estavam na ágora e Proust estava nos jardins de Com-
bray, talvez pudesse viver mais autenticamente.

A crise do século XX seria menos épica do quedpméstica. Assim como uma torneira pingando na noite.
Ao lado da história convencional, ensina o autor, existe
o que os novos historiadores franceses chamaram de"história não eventual" — uma espécie de história
secreta dos povos, pois não aparece nos anais, mas é
fundamental para certos processos. O método se baseia,
na verdade, no conceito de intra-histórico, cunhado
pelo espanhol Miguel de Unamuno (1864-1936). Vem a ser
a história do cotidiano — uma pequena grande história.
No Brasil, o mais brilhante seguidor de Unamuno foi
Gilberto Freyre — a quem Kujawski homenageia —, queteve olhos para éxergar a verdade histórica na intimida-
de da vida patriarcal.

Partindo-se da idéia do intra-histórico — que corres-
ponde a uma leitura de baixo para cima, ou de dentro
para fora da sociedade — o que se percebe, na opinião de
Kujawski, é que o cotidiano, o dia-a-dia do homem pós-moderno, não poderia estar mais deteriorado. O autor
vai buscar na literatura exemplos desse processo de
deterioração. A descrição de um passeio do escritor
Pedro Nava, por exemplo, pelo Rio de Janeiro dos anos
20. Hoje em dia, se se sabe o nome de todos os persona-
gens da novela Vale tudo — um bom retrato da crise
brasileira —, não se sabe acordacasa que fica em frente.
O homem já não passeia, como Nava passeava, não
conversa fiado, não trabalha (pelo menos na conceitua-
ção clássica do trabalho), não come e não mora bem.

A falta de uma articulação organizada com o coti-
diano conduz, segundo Kujawski, a uma "sensação
cósmica de extravio", da qual decorre o argumento
central de toda a verdadeira crise contemporânea. "To-
das as categorias típicas e tópicas do cotidiano —
habitar, trabalhar, passear, comer—estão hoje compro-
metidas pela raiz, em franco processo de deterioração,
faltando como base de apoio para instalação da vida
humana no mundo", diz ele.

A crise, portanto, é cultural. E neste quadro, o Brasil
e toda a América Latina desfrutam, se é que é o caso de
se ser positivo, de uma relativa vantagem. Já que, neste
último século, a crise cultural, por aqui, tem sido muito
mais mimética, isto é, incorporada do mundo desenvol-
vido (Kujawski sustenta, polemicamente, que não se
pode nem falar numa pós-modernidade brasileira, poisnão chegamos a sentir, a rigor, nem o gosto da moderni-
dade), ampliam-se as possibilidades de uma solução. E"o celeiro dessas possibilidades", conclui o autor,"não se
encontra nem no Estado, nem nas instituições, e sim no
seio da própria vitalidade nacional, de nossa tremenda
voltade coletiva de viver, fator preponderante, que não
entra nas estatísticas dos economistas, nem na pauta da
burocracia, nem na previsão dos políticos."

Benicio Neiva de Medeiros é redator do JORNAL DO BRASIL
/ i . ; > , 5 3 i
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Noite vazia

O quarto escuro, de Junnosuke Yoshiyuki. Tradução
de Fernando S. Jugman. Brasiliense, 192 páginas;
Cz$ 1.700.

Ricardo Cota

Considerado 

um dos expoentes do movimento
esteticista — corrente que se manifesta na
literatura japonesa entre 1911 e 1916 —, Tani-

zaki Jun'ichirô destacou-se por uma obra marcada pelo
repúdio à banalidade do cotidiano e pela busca da
beleza na materializaçâo da forma feminina. Em seus
textos, os personagens masculinos apresentam-se como
suportes para o realce da beleza feminina e, quase
sempre, enveredam pelos caminhos do sadismo e do
fetichismo. Ele morreu em 1965, mas a sua influência não
desapareceu.

Primeiro romance de Junnosuke Yoshiyuki traduzi-
do no Brasil, O quarto escuro (Anshitsu), publicado
originalmente em 1970, pode ser visto como uma home-
nagem à literatura de Tanizaki. Trata-se da trajetória do
escritor Suichi Nakata, cuja filosofia, nos moldes da de
Tanizaki, pauta-se pela rejeição da mediocridade da
vida diária e pela busca do belo na essência feminina.

Assombrado pelos horrores da n Guerra Mundial,
da qual participara como soldado, Nakata toma uma
decisão que, no Japão de fins da década de 60, voltado
para o trabalho, a produção e a eficiência, soa no mínimo
como heresia. Passa então a existir como uma criatura
noturna, tendo por território o Bar Loco, onde passa as
noites invariavelmente na companhia do amigo Toru
Tsunoki e eventuais garotas de programa (o que nos faz
lembrar os personagens de Noite vazia, filme de Walter
Hugo Khouri, cineasta paulista influenciado pela
cultura japonesa).

Embora seja o fio condutor da trama, Nakata, no
melhor estilo dos personagens masculinos de Tanizaki,
desempenha o papel de suporte para a aparição de duas
mulheres: Maki e Natsue. Preconceituoso, ele não conse-
gue compreendê-las. Maki é lésbica; Natsue, prostituta.
Para o escritor, em aguda crise existencial, as mulheres
praticam o lesbianismo por uma certa sindrome de"Mamie" (personagem do filme de Alfred Hitchcock,
Marnie, confissões de uma ladra, que é citado no livro),
isto é, devido a antigos traumas no relacionamento com
os homens. A explicação, no entanto, mostra-se insufi-
ciente quando Maki aparece grávida. "Eu simplesmente
não conseguia associar gravidez com lesbianismo",
constata Nakata, que acaba se distanciando de Maki,

O afastamento leva-o ao quarto escuro de Natsue e a
práticas sadomasoquistas, cuja função narrativa, ainda
como na literatura de Tanizaki, é a de realçar a beleza do
corpo feminino, e não destruí-lo: "Seu corjtófera esbelto
mas suave, e sob nenhum aspecto pareciamagro. Havia
nele uma espécie de resistência a sugerir que qualquer
marca do cinto logo desapareceria."

Engana-se, contudo, quem imaginar o personagem
de O quarto escuro — texto laureado com o Prêmio
Tanizaki, o mais importante do Japão — um estereótipo
da desumanidade. E certo que sensibilidade e brutalida-
de co-existem no inconsciente do entediado narrador de
O quarto escuro. No entanto, ele consegue captar a
essência do belo feminino, mesmo sem compreender o
imaginário das mulheres.

Viagem fantástica 8: rumo ao cérebro, de Isaac
Asimov. Tradução de Elizabeth e Djálmir Melo. Best
Seller, 448 páginas; Cz$ 3.300.

Jorge Luiz Calife

N

a década de 1960 os filmes Viagem fantástica
e 2001: ama odisséia no espaço tornaram-se

a_ clássicos da ficção científica e tiveram seus
roteiros transformados em livros de sucesso. Agora, 20
anos depois, através das maquinações do mesmo editor,
o novaiorquino Scott Meredith, 2001 e Viagem fantásti-
ca ganham seqüências literárias, ambas com uma notá-
vel semelhança na trama.

Em 2010, Arthur Clarke põe um americano numa
nave soviética para refazer a viagem a Júpiter de 2001.
Em Viagem fantástica 2: rumo ao cérebro, Isaac Asimov
põe um americano num submarino soviético, reduzido
ao tamanho de uma molécula, para refazer a viagem ao
interior do cérebro humano do filme de 1966. Uma coisa
porém não convence; os motivos alegados por Asimov
para reescrever essa odisséia dos hemonautas através
do corpo humano.

Enquanto Arthur Clarke transformava em romance
um roteiro cinematográfico de sua própria autoria. Asi-
mov, ao escrever a primeira Viagem fantástica, em 1966,
deu forma literária a um roteiro da dupla Otto Klement

e Jerry Bixby, o que, segundo ele, nunca o satisfez
completamente. O roteiro original, diz Asimov, continha
muitos dados científicos incoerentes, daí o seu desejo de
reescrever Viagem fantástica para torná-la cientifica-
mente mais plausível.

Nesse particular o esforço foi em vão. A idéia de
miniaturizar seres humanos até o tamanho de moléculas
nunca foi cientificamente plausível, e para justificá-la
Asimov apela para um processo que reduz a constante
de Planck, encolhendo os átomos dos personagens. Ora
bolas, se fosse possível alterar a constante de Planck ela
não seria mais uma constante e as leis da Física esta-
riam irremediavelmente alteradas (o velho Max Planck
deve ter rolado no túmulo).

Como fantasia, entretanto, o livro funciona bem, e
Asimov aproveita a aventura para transmitir ao leitor os
mais recentes conhecimentos a respeito da arquitetura
da mente humana. Se na Viagem de 1966 o objetivo dos
micronautas era apenas dissolver um coágulo dentro do
cérebro, a nova aventura mergulha no interior de um
neurônio para revelar a estrutura molecular da me-
mória.

O livro é bem escrito e a tradução impecável. Se o
ieitor esquecer os detalhes técnicos (como aquela barba-
ridade da constante de Planck) e se deixar levar pela
fantasia, certamente chegará ao final desta nova aventu-
ra microscópica plenamente satisfeito. Além de impres-
sionado com o vislumbre de um uniyerso faiscante,
oculto naquele punhado de massa cinzenta, dentro de
nossas cabeças.

Hemonautas

ANIMA

Claro-escuro
A -eterna presença da mulher, de José Fonseca
Fernandes. Catavento, 184 páginas; Cz$ 650.

Carlos Emílio Corrêa Lima
osé Fonseca Fernandes é um autor pouco co-

j nhecido, embora já tenha publicado mais de
9JP nove livros que abrangem a crônica, o conto e o

romance. ID não lhe faltam méritos para que
seja mais lido e divulgado: ele sabe contar histórias. Elas
são bem planificadas, têm uma inexorabilidade (parado-
xalmente imprevisível) que faz com que, em seu funcio-
namento. se assemelham a máquinas bem lubrificadas.

Seu tom é o da harmonia, da construção correta-
mente esquematizada. Mas no interior de seus arcabou-
ços romanescos, das paredes delimitadas, o autor vai
introduzindo em surdina muito de nonsense e de absur-
do: suas narrações estão preenchidas de abismo. Fer-
nandes narra histórias com desfechos que, na maioria
das vezes, provocam sustos inteligentes no leitor. Seus
três livros de contos (Nu sem amuleto, Um por semana e
Sangue secular) estão repletos de anedotas urbanas,
relatos de episódios inusitados, construídos com um
humor por assim dizer científico.

A eterna presença da mulher, mais do que um
romance é uma novela. Parece um conto ampliado até
os limites suportáveis, história exaurida em todas as
suas possibilidades. Se Em um outro amanhã, seu
romance anterior, Fernandes radiografou sistematica-
mente o esquema de poder e seus jogos de força numa
cidade pequena do interior de São Paulo — atingindo
um nível de realismo crítico (fotográfico, sociológico e
psicológico) de uma nitidez demasiadamente concreta
com a intenção evidente de incomodar o leitor pelo seu
grau de denúncia e de minuciosa fundamentação —,
neste seu novo romance o propósito é menos solar: nele
o leitor é levado ao interior noturno da Grande São
Paulo através da estranha viagem de uma mente dividi-
da ao meio.

Ricardo, jovem executivo de uma grande firma,
solteiro, vivendo em São Paulo, foi dividido ao meio por
um sonho. E por dois amores. Uma nisei, sua secretária,
delicada e culta, e uma boliviana misteriosa e bela.
Divide-se também entre dois apartamentos, um diurno,
amplo, num bairro elegante, e um outro menor, sombrio,
cinzento, em plena Avenida Ipiranga, no turbilhão da
escória humana, lugar que usa para escrever um roman-
ce que lhe custou muito a começar. O sonho que o
dividiu é uma crua cena de sexo entre dois homens,
repetida sempre com a presença de uma mulher. Todas
as figuras do sonho lhe são inteiramente desconhecidas;

mais ainda a experiência que ele aponta, pois, nunca
experimentara qualquer impulso homossexual. E nesse
sonho que Ricardo se inspira para iniciar seu livro.
Entretanto, só através de um bizarro expediente ele
consegue escrever: travestindo-se de mulher. Só vestin-
do roupas femininas ele consegue a força capaz de
mover-lhe a mão narradora. Como Agatha Christie, que
escrevia sentindo o aroma de maçãs apodrecidas, Ricar-
do é forçado a usar um artificio secretíssimo para
satisfazer sua ambição. Na noite (sua escrita é noturna)
em que conclui o livro, ocorre-lhe uma desagradável
surpresa, que não cabe aqui revelar. Um romance dentro
de um romance e um engenhoso simulacro nele embuti-
do, pura metaficção. Clima quase de tragédia, mas ao
final uma gargalhada.

José Fonseca Fernandes é um dos vários escritores
paulistas que, por não terem rompido abertamente com
a tradição nem se aventurado a inovações lingüísticas
ousadas, permanecem mais ou menos injustamente obs-
curos. Natural que, por haver escolhido o caminho da
contenção e do ordenamento, aqui e acolá persistam na
sua linguagem certos arcaísmos e expressões em desuso.
Descontados esses acidentes, fica a impressão de estar-
mos diante de uma ficção realista urdida com suficiente
imaginação para se sustentar de pé.

Carlos Emílio Corrêa Lima 6 romancista.
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=CONTRACORRENTE

O nome

do uso

Para Roszak náo faz sentido
designar os tempos atuais de

Era da Informática

Reynaldo Roels Jr.
O culto da informação,de Theodore Roszak.Tradução de José Luiz Aidor. Brasiliense, 336
páginas; Cz$ 2.835

e todas as maravilhas espalhadas pela
¦ m superfície do planeta, nenhuma é maior

do que o próprio homem: sábio Sófocles.
Apesar de dilacerar sua protagonista no dilema
entre o respeito à tradição (a sociedade que desa-
parece) e a obediência à lei (a sociedade nova), ele
ainda encontra espaço, tempo e espírito paracantar a superioridade do ser humano sobre todo
o resto da Criação. É justa e merecidamente uma
das passagens mais conhecidas de Antígona. Só-
focles vivia na Atenas do século V a.C., em plenoregime da lei instituída, mas seu teatro reflete
ainda o drama das gerações anteriores, que senti-
ram na carne o conflito do que não quer morrer
contra o que quer nascer, do velho contra o novo.

A confiar no que se diz por aí, a contempora-
neidade está revivendo o mesmo conflito que a
irmã de Etéocles e Polinices: divididos entre a Era
Industrial e a Era da Informática, y compris pós-modernismos e tudo o mais, sofremos a pressãodos lados antagônicos. Mesmo que ele não atue
diretamente sobre as consciências individuais de
cada um (é só imaginar o ridículo que seria nm^
Antígona tendo de escolher entre a mecânica e a
eletrônica), o trauma de nascimento da nova era
não está sendo o mais fácil de todos os que temos
de superar. Todo fim de mês, pelo menos, o
espectro da robotização ronda os contracheques
do operariado (o da inflação, nem se fala, mas este
é um espectro que não ronda, engole logo). E,
como "demonstra a História", é esforço vão tentar
deter o progresso: se é inevitável, relaxe e aprovei-
te. Ou será que não é nada disso?

Eis que finalmente alguém chega, defronta-se
com a nova imagem do presente — a Era daInformática — e, em alto e bom som, afirma querealmente náo é nada disso. Ufa! E, com bons
argumentos, embora Theodore Roszak, uma auto-
ridade em contracultura, não seja um pensadorcom o rigor sistemático de um francês ou o alcan-
ce metafísico de um alemão. Tampouco pode ser
enquadrado na linha do empirismo anglo-saxão,
mas dentro de sua tradição intelectual saudável érobusta, é capaz de desenvolver seu raciocínio de
maneira consistente e pertinente durante longo
tempo. E, aí, uma a uma, as idéias por trás da Era
da Informática são exibidas em toda a sua nudez,
aliás pouco atraente (leitores da Playboy, não se
apressem).

Mas em que consiste exatamente esta Era da
Informática? A pergunta procede, visto que, por
mais que a geladeira ou a vassoura façam parte
dos equipamentos necessários a todos na socieda-
de contemporânea, ninguém adiantou as noções
da Era da Geladeira ou Era da Vassoura (esta até
que tentaram). Tampouco em toda a historiogra-
fia séria alguém identificou um período com base
apenas em um único elemento, seja ele o aparelho
(o microcomputador) ou a teoria do aparelho (a
teoria da informação).

Todos conhecem o papel do tear mecânico
para a Revolução Industrial, naturalmente, mas

E tado sair como esperam os fabricantes ¦
^¦haverá um Vlia em que todos os estudantes e -
todos os professores dos campi — totalmente / *
repleto de redes—teráo mlcros e, então, talvezeles
não se encontrem mais. Apenastrocarão tarefes e,
notas eletronicamente. As redes poderão ampliar os
carapl a partir dos quais foram criadas — como no
caso da Universidade de Huston, em que
professoras e alunos pòdem comuniCar-sé estando
em suas próprias casas. (...) Naturalmente, este tipo'
de fraternidade imprevisível e intrusa seria possível
atualmente através do telefone. Esta é a razão de
muitos professores, segundo minha experiência, •
tudo fezerem para manter seus números de telefone
èm segredo. Nao estou certo da razão pela qual '
alguém supõe que o terminal do computador,
sempre ligado e exigindo atençâo, venha a tornar á .
interação professor:aluno mais atraente. :"& «

nem por isso ele foi mitificado a este ponto AltoIa, podem gritar de um lado, e a Idade da Pedra oua Idade do Bronze? São materiais e técnicas eforam utilizados para a periodização de etaoas
longuíssimas na história do homem. Certo, mas
são puramente convencionais, mais para apontar
o período do que utilizadas a sério em sua explica-
ção — e os estudiosos da pré-história (para esca-
par à denominação esquerda de pré-historiadores)não gostam muito deles e procuram substituí-los
de várias maneiras possíveis e mais inteligíveis
Como, por exemplo, o conceito de modo de produ-
ção da comunidade primitiva, do comunismo pri-mitivo, ou o que seja. O problema inicial permane-ce. Por que justamente a infoimatizaçáo da socie-dade determinaria uma nova etapa no desenvolvi-mento histórico do homem?

A julgar pelas descrições feitas por Roszakdos defensores da Era da Informática e os argu-mentos que ele levanta contra ela, o seu livro
poderia receber o título sugestivo de O papel dainformática na transformação do homem em ma-caco. Ou algo semelhante. Na verdade, esta é umainterpretação um pouco amplificada de O culto dainformática, mas, se Roszak está sendo fiel àssuas fontes (e ele as cita abundantemente, com asreferências bibliográficas apropriadas), o mínimo
que se pode pensar é que ou o sistema está sendomgenuo com relação às suas próprias possibilida-des, ou estão agindo de má fé.

A realidade, como sempre, está no meio-
termo, e há de tudo um pouco na mitificaçáo do
papel que o computador exerce na sociedade
moderna. Ainda que ele penetre em todos os lares,
e se torne um instrumento corriqueiro e essencial
para a sobrevivência de todos — já o é, em certamedida —, o seu potencial fica muito aquém da
panacéia com que tem sido maquiado. E caracte-
nzar toda uma era a partir de seu uso indiscrimi-
nado é, certamente, um golpe propagandísticodos mais pobres. Afinal, tudo o que ele pode fazer
é auxiliar em uma série de procedimentos quefazem uso da lógica e da capacidade de discrimi-
nar fatos, mas, para além disto, não tem muito adizer. Ele principalmente não promove por simesmo a redistribuiçáo de renda e não altera asrelações de produção (o mundo informatizado
ainda é o mundo das relações capitalistas). Ele
nem inventa novos saberes (além dele mesmo, é
claro) e, quando muito, tem a virtude de executar
certas tarefas com muito mais facilidade do queum ser humano (mas pode-se dizer o mesmo de
qualquer modesta alavanca). Acima de tudo, elenão tem "idéias" próprias: ele não pensa, é oargumento de Roszak (e demonstra) e só podetrabalhar com as idéias alheias, aquelas que al-
guém tenha e ponha em seu programa: como, porexemplo, inventar um computador e programá-locorretamente.

Sem ser um retrógrado avesso à mudança,
Roszak se dá simplesmente ao trabalho de rejeitar
o papel revolucionário da Informática: ela serve
ao trabalho humano, mas é usada também como
instrumento de poder por aqueles que têm todo o
interesse em dizer que tudo mudou quando nada
saiu do seu lugar. Como, por exemplo, os interes-
sados da indústria da Informática (que náo dis-
pensou, e nem poderia, o sistema fabril, que ela
tão alegremente diz ser coisa do passado). Mas o
homem sobrevive, essa maravilhosa criatura de
Sófocles. E a sua capacidade de continuar, a
despeito de tudo, talvez seja a maior das maravi-
lhas: sobreviveu à ira divina, ao Dilúvio, às guer-ras, à peste negra, e irá sobreviver até aos moder-
níssimos métodos de aprendizado através do
computador. E não se trata, naturalmente, de
humanismo ou de crença nos poderes de fazer a
História, que o homem (não) detém. É apenas uma
questão de desmontar um discurso pseudo-
progressista em suas bases, e acabar, com algu-
mas penadas (ou melhor, algumas tecladas — o
livro de Roszak foi escrito com o auxílio de um
micro) com um mito que, em vez de esclarecer,
obscurece as idéias. (A tradução do livro para o
português tem suas escorregadelas.)

Reynaldo Roels Jr. ê redator do JORNAL DO BRASIL
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^ FILOSOFIA

0 sedutor

I da Floresta

Negra

Heidegger desembarca no \a 1

Brasil simultaneamente

com urn livro que desvela

o nazismo no cerne das

suas concepgoes

' 
^IIPM 

C"'T';: *

Wilson Coutinho

Se 

a tradução de Ser e tempo, do
filosófo alemão Martin Heideg-
ger, fosse lançada há vinte anos

encontraria aqui não só um auditório
atento de estudantes e professores de
filosofia como um ambiente intelectual
inteiramente favorável ao pensador da
Floresta Negra. Heidegger não era só
uma coqueluche universitária. Era um
tique que ultrapassava o campus. Psica-
nalistas como Eustáquio Portela ou Hélio
Pelegrino podiam decorar seus textos
com a paleta do fraseado heideggeriano;
um escritor como José Guilherme Mer-
quior, em Arte e sociedade, de 1971, con-
siderava Heidegger um antídoto ao pen-
samento pessimista de Adorno e Marcuse
sobre o impasse do homem na sociedade
industrial; e até mesmo um pintor como
Iberê Camargo freqüentava os inumerá-
veis grupos de estudos que se organiza-
vam em torno do autor de Ser e tempo.

"A linguagem é a morada do ser", "a
destruição da metafísica","Dasein", "Ale-
téia" — frases e palavras do vocabulário
do filósofo eram triunfalmente usadas
pelos intelectuais. Heidegger teve seus
dias de glória nos botequins do Baixo
Leblon. Para tornar o enlevo mais cosmo-
polita, professores recém-chegados da
Europa tinham feitos suas teses de douto-
rado sobre o filósofo; ou até o haviam
conhecido em sua "cabana" de Totdtnau-
berg. Heidegger era um bibelô para o
intelecto, do mesmo modo que faz parte
de controvertidas regras do gosto possuir
uma cadeira style na sala de estar. Hoje,
talvez, Heidegger seja visto de outro
modo.

Juntamente com a festa intelectual
que é a tradução de seu livro, um clássico
da filosofia contemporânea, chega tam-
bém um petardo: a tradução da obra do
chileno Victor Farias, Heidegger e o na-
zismo, a ser lançado em meados deste
mês, com provas contundentes (nenhum
heideggeriano o desmentiu ainda) de que,
por exemplo, o filósofo até o fim da guerra
nunca abriu mão de sua carteirinha de
membro do partido nazista. Escândalo?
Os adeptos da filosofia do pensador ale-
mão sacodem os ombros, dizendo que
todos já conheciam essa história, que é
preciso levar em conta o seu pensamento
e não suas atitudes como cidadão, que é
preciso distinguir Ser e tempo da mera
panfletagem ideológica de um estado to-
talitário, o que é obviamente correto. Ser
e tempo necessita, no mínimo, de um
leitor profissional; mas o fato de um pen-
sador com o porte e a influência de Hei-
degger ter se envolvido diretamente com
um poder político que foi capaz de assas-
sinar seis milhões de judeus, utilizando-se
previamente da tecnologia mais eficaz,
pode no mínimo conduzir a dois proble-
mas: Io) o de que a obra de Heidegger traz
embutida a possibilidade desse horror;
2o) que, como intelectual, a irresponsabi-
lidade de Heidegger foi imensa e imper-
doável. "Se o livro de Farias tivesse saído
há uns vinte anos talvez o escândalo fosse
maior entre nós", observa a filósofa Kátia
Muricy, autora de A razão cética, um
estudo sobre Machado de Assis.

Na verdade, o escândalo foi essencial-
mente francês. "Heidegger é uma institui-

ção nossa", lembra Eric Alliez; o que é
uma verdade. "Na Alemanha, Heidegger
não é considerado como o maior filósofo
deste século", dizia com uma ponta de
ironia, ao Nouvel Observateur, o escritor
espanhol Jorge Semprun. Os frutos da
filosofia de Heidegger na Alemanha são
modestos; e talvez os mais conhecidos
sejam os trabalhos do hermeneuta Hans-
Georg Gadamer. Na França, não. Heideg-
ger foi lido por Raymond Aron, que o
achou poético e o apresentou a Sartre. O
existencialismo tirou muito de sua visão
de mundo mais do que havia pensado o
autor de Ser e tempo; Marleau-Ponty foi
um leitor de Heidegger, como também
Levinas. A geração seguinte não deixou
de anotar as lições do pensador alemão.
O psicanalista Jacques Lacan chegou a
ser um fã ardoroso e o plagiava; Michel

Um inferno

de mentiras

e verdades

o morrer em 1976, aos 87 anos,
/X Martin Heidegger gostaria que
sua biografia seguisse o resumo que fez
da vida de Aristóteles ao iniciar um curso
sobre a sua filosofia: "Ele nasceu, traba-
lhou e morreu". Mas o filósofo teve um
revés. Foi contemporâneo de Treblinka e
Auschwitz, uma "época de homens som-
brios", na célebre sentença de uma ex-
aluna, Hannah Arendt. Ninguém quer
esquecer o passado desse filósofo e não é
com o livro de Victor Farias que pela
primeira vez vêm à tona as relações de
Heidegger com o nazismo. Afinal, o filóso-

Foucault confessou que em certa época
ficara bastante influenciado por Heideg-
ger; e Jacques Derrida levou às últimas
conseqüências a idéia heideggeriana da
destruição da metafísica, inventando a
"desconstrução". Heidegger nazista é um
abalo na ratio do Quartier Latin, tanto,
que Derrida tirou o corpo fora, dizendo
que sua filosofia nada tinha a ver com a
do pensador de Ser e tempo. A França
que o glorificou, parece agora desejar
esquecê-lo.

Como alegam os adeptos do filósofo,
Heidegger nazista é uma velha e conheci-
da história, mas o sintomático é a cons-
tante tentativa de ocultá-la. O filósofo
François Fédier — um dos pilares de
sustentação do heideggerianismo na
França —, junto com o filho do filósofo,
pressionou ao máximo os editores france-

fo nasceu, trabalhou, morreu e foi nazista.
Eis o problema. Até hoje nenhum pensa-
dor pode negar as relações de Platão com
a tirania.

Heidegger tem sido alvo de inúmeros
ataques, alguns caluniosos, baseados em
boatos ou afirmações puramente pes-
soais. Por exemplo, a mulher de Ernst
Cassirer, filósofo com quem Heidegger
teve um desentendimento em 1931, escre-
veu em sua autobiografia: "A sua inclina-
ção ao anti-semitismo não nos era desço-
nhecida". Em 1961, François Bondy afir-
mou que Heidegger impediu que o seu
mestre Edmond Husserl freqüentasse a
biblioteca da universidade; e Alfred Gros-
ser, em 1963, jurava que Heidegger dava
seus cursos vestido com o uniforme da
S.A. Segundo Jean-Michel Palmier, um
dos primeiros autores franceses a anali-
sar o período nazista do filósofo, as três
afirmações não repousam em fatos. O
ponto culminante das calúnias parece ser'

ses para que não publicassem os textos
políticos da época em que o pensador
alemão exercia a função de reitor da
Universidade de Freiburg, em 1933. "Nes-

sas condições, o livro de Farias, feito com
um acúmulo de fatos, teve o efeito de uma
bomba", escreveram Luc Ferry e Alain
Renaut, autores de Heidegger et les mo-
dernes, mais uma tentativa de despir o
bruxo da Floresta Negra.

O fato é que a obra máxima do filósofo,
publicada em 1927, chega ao Brasil nas
asas do escândalo. Como classificar este
livro sedutor? Embora haja nele uma
analítica da existência, o filósofo sempre
negou que fosse existencialista, mas
criador de uma filosofia existenciária
(existenzial), onde a questão principal é o
Ser. O Dasein (ser-aí, a existência, a reali-
dade humana, ou como preferiu a tradu-
tora brasileira, a pre-sença) predomina

o livro de Paul Húhnerfeld, In Sachen
Heideggers, publicado em 1961, que pinta
um terrível retrato do filósofo: este era
um mentiroso, dissimulador, encarnação
do que havia de mais mórbido na alma
alemã e marcado por um bárbaro provin-
cianismo.

Em 1961, os franceses foram brindados
com um livro mais sério: o estudo de
Jean-Pierre Faye, Martin Heidegger, dis-
cours e proclamations, no qual estabele-
ce um paralelo entre a linguagem da
época e a do filósofo. O problema é que
expressões usadas por Heidegger, como a
exaltação do solo natal, por exemplo,
cuja origem está no romantismo alemão,
embora gorgeadas pelo nazismo não che-
gam a ser uma prova conclusiva de que
Heidegger pensava como um adorador da
suástica. O húngaro Georg Lukács, como
era esperado, atacou-o no livro A destrui-
çâo da razão, de 1959, mostrando ainda
que Schelling, Kierkegaard, Nietzsche e
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sobre os demais entes, porque, na medida
em que ele é compreendido, enquanto
compreensão ontológica, há a possibili-
dade do Ser se manifestar e se revelar.
Para isto, Heidegger emprega o método
fenomenológico, formulado pelo seu mes-
tre Edmond Husserl, que consiste em
"colocar entre parêntese" qualquer pres-
suposição em relação ao objeto, para ir
"às coisas mesmas". O ponto de partida
de Heidegger é o homem, e a primeira
seção de Ser e tempo, a que foi publicada,
faz uma descrição fenomenológica da vi-
da cotidiana do homem, considerada co-
mo uma existência inautêntica. Para su-
perar isto, o homem mergulha na angus-
tia, que não é uma pura afecção: ela tem a
sua fonte no mundo como um todo. Mas o
homem, "ser-para-a-morte", não cessa de
transcender-se, ultrapassando a angústia
e abrindo-se para o destino. A temporali-

Heidegger pavimentaram o caminho ale-
mão para o terror nazista. A situação de
Lukãcs era a de um roto falando de um
esfarrapado. Ele fora defensor de Stãlin,
cujo acervo de crimes implica também
num mergulho no irracionalismo.

Outros autores acham que o encontro
de Heidegger com o nazismo faz parte do
clima da época. J. P. Cotten chegou a
ilustrar sua análise de Ser e Tempo com
as imagens do filme O vampiro de Dus-
seldorf, de Fritz Lang, um cineasta que
em certa época os nazistas gostariam de
ver dirigindo suas películas. Além do li-
vro de Farias, saiu este ano na França,
Heidegger et Ies modernes, de Luc Ferry
e Alain Renaut, que procuram mostrar o
problema do filósofo de outro ângulo: o
do projeto moderno. A questão não é que
o pensador tenha sido nazista, como inú-
meros alemães. O problema é que a mo-
dernidade implica na democracia, uma
palavra que o pensador da Floresta Ne-
gra riscou do seu vocabulário. (W.C.)

dade é, assim, a dimensão fundamental
da existência humana."Não recuso a força e a originalidade
de Heidegger", concede Carlos Henrique
Escobar, que neste semestre dará um
curso sobre o filósofo e Gilles Deleuze, na
Escola de Comunicação da UFRJ. "O

problema é que existe no autor uma
dialética envergonhada, observável na re-
velação do Ser e nas categorias que cer-
cam o Dasein", argumenta esse cultor de
Nietzsche, impiedoso crítico de qualquer
dialética. Outra crítica de Escobar dirige-
se à maneira como Heidegger tratou os
poetas: "Hõlderlin acaba sendo mais uma
testemunha de sua filosofia."

Crítico mais radical é o psicanalista
Chaim Samuel Katz. "Algo que me preo-
cupa em Ser e tempo é que a verdade só
pode ser revelada através da língua ale-
má. No final, a verdade tem só um ponto
Único. Eu penso que é uma filosofia totali-
tária", dispara Katz. E ironiza a época em
que, numa verdadeira revoada, psicana-
listas iam pousar nos textos do pensador
alemão. "Com a chegada de Lacan não foi
preciso mais. Nós já tínhamos o nosso
Heidegger.""Ele é o filósofo das casas simples do
campo", define o francês Eric Alliez, au-
tor de Contratempo: ensaio sobre algu-
mas metamorfoses do capital, editado
em português, e que começa a escrever
um livro sobre o Heidegger rural e a
filosofia de Gilles Deleuze, este considera-
do como um pensador urbano. A atração
pelo campo, pela terra, pela vida do lavra-
dor não sâo apenas metáforas que Hei-
degger utilizava, mas que em suas mãos
se transformavam em conceitos. Na Ori-
gem da obra de arte, um ensaio publica-
do por Heidegger em 1935, a essência da
arte aparece sob a forma do embate entre
a Terra e o Mundo, depois do autor anali-
sar as botinas de Van Gogh, que parecem
ter sido usadas por um campônio que
acabou de lavrar a terra.

Só em raríssimos comentários sobre si
próprio, Heidegger deixou de evocar o
seu trabalho de filósofo como algo seme-
lhante ao do camponês. Morando em
Todtnauberg, no sul da Floresta Negra, a
1.150 metros de altitude, num chalé cer-
cado de pinheiros batidos pelo vento e
num lugar só agitado pelos pastores que
conduziam seus rebanhos, Heidegger
chamava toda essa atmosfera de Hütten
(cabana)-Dasein, inspiradora do seu pen-
samento. , . . .

Por que esse homem de vivências tao
arcaicas atraiu tanto? Suas conferências,
que proferia sempre usando um indefectí-
vel terno cinza, eram sucessos extraordi-
nários: a elas nunca compareciam menos
de 1.000 alunos, dos mais variados cursos.
Sedução que envolveu gente como Sartre
e Merleau-Ponty. O nazismo do filósofo
seria um motivo para liquidar também
com a sua filosofia? É a interrogação que
permanece. "A questão importante é sa-
ber se o comportamento político de Hei-
degger compromete a sua filosofia", inter-
roga-se Tzvetan Todorov. Anti-
humanista, antidemocrático, ao mesmo
tempo pensador da técnica e de sua inva-
sâo planetária, Heidegger não deixa de
ser um pensador moderno, de uma mo-
dernidade conservadora, é verdade, cuja
aliança com um'regime totalitário acaba
por checar alguns desvios de modernida-
de. Finalmente: Heidegger não quis nun-
ca falar do seu passado (a sua última
entrevista, publicada postumamente pe-
la revista Der Spiegel, pode ser conside-
rada como "armação" de uma personali-
dade célebre, preocupada com a posteri-
dade) e, ao mesmo tempo, dava-se ao
uxo de uma ironia macabra. Seria Hitler,

se voltasse à vida, que lhe deveria pedir
desculpas por lhe ter levado para o mau
caminho.

Wilson Coutinho é Master of Arts em Filosofia pela
Universidade Católica de Louvain, Bélgica.

Odisséia de

uma tradução

ara enfrentar o desafio de
X traduzir Ser e tempo, (Editora
Vozes, 308 páginas), Márcia de Sá
Cavalcanti, 31 anos, mestra em filosofia
com a tese O espaço entre poesia e
pensamento em Heidegger, gastou seis
anos, tendo como ajuda a supervisão
do professor Emanuel Carneiro Leão,
um dos principais especialistas no
filósofo no Brasil. Além da lingua
alemã, havia o próprio vocabulário do
autor, que usa uma complexa
terminologia na formulação do seu
pensamento."Existem palavras justapostas, às
vezes o substantivo é um adjetivo,
como pode tornar-se um advérbio ou
um verbo", observa Maria a propósito
de sua odisséia. Outro problema era de
como traduzir um conceito filosófico do
alemão para o português, sem
germanizar a nossa língua e sem
perder a força especulativa da palavra.

Uma palavra-chave no vocabulário
do filósofo é Dasein, geralmente
traduzido em português por Ser-ai. A
tradutora, contudo, preferiu a palavra
pre-sença, porque esta redimensiona a
presença do homem."Pre-sença não é
sinônimo nem de homem, nem de ser
humano, nem de humanidade, embora
conserve uma relação estrutural. Evoca
o processo de constituição ontológica
de homem, ser humano e humanidade.
É na pre-sença que o homem constrói
o seu modo de ser, a sua existência, a
sua história etc.", diz, Márcia,
explicando a sua opção.

O livro traduzido é a primeira seção
de Ser e tempo, e Márcia trabalha
agora na segunda parte, lançada na
França em dezembro de 1986, depois
da publicação "pirata" do livro
completo na tradução de Emmanuel
Martineau. Até então, os franceses só
tinham acesso ã tradução feita pelo
professor belga Alphonse de Waelhens,
que continha também só a primeira
seção, e era bastante criticada por"poetizar" em demasia o pensamento
de Heidegger.

O nazismo de Heidegger não
preocupa a tradutora, heideggeriana
convicta. "O nazismo é uma coisa
ampla. Pode até estar em nós", diz ela,
considerando que o pensamento de
Heidegger é mais importante do que a
sua adesão ao Partido Nazista.

O nazismo pode ser até algo mais
amplo, mais foi terrivelmente real na
época que Hitler estava no poder.
Realidade que um filósofo como
Bertrand Russell, talvez mais
importante que Heidegger, rejeitou sem
divagar em vãs filosofias. Mas a
tradução de um livro como Ser e
tempo não deixa dé ser um marco na
própria história do pensamento
brasileiro. "Ao ler Ser e tempo",
comenta a tradutora, "podemos agora
reler o nosso século". (W. C.)

Nas páginas
seguintes, depoimento
de Victor Farias,
autor de 

"Heidegger e
o nazismo"
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\ Há pouco mais de um ano, Victor
i Farias era apenas um chileno
que ensinava filosofia na Alemã-

nha, onde se doutorou em meados da
década de 70. Com a publicação de seu
livro Heidegger e o nazismo, no qual
documentou a estreita relação pessoal
do filósofo com o hitlerísmo e a coinci-
dência das teses do nacional-
socialismo com as linhas básicas do
seu pensamento, Farias transformou-
se da noite para o dia em uma celebri-
dade internacional. O livro, que conti-
nua a provocar ásperas polêmicas nos
círculos universitários, já está traduzi-
do em várias línguas, e em duas sema-
nas será lançado no Brasil pela Paz e
Terra, que espera tê-lo como o seu
prato mais forte na X Bienal do Livro
de São Paulo. Em Berlim, Victor Fa-
rias falou longamente a Idéias sobre os
motivos que o levaram a escrever Hei-
degger e o nazismo, o modo como
empreendeu sua pesquisa e os dados
que o levaram às conclusões apresen-
tadas. O depoimento foi colhido pela
estudante brasileira Izabela Maria
Furtado Kestler, que faz doutorado em
línguas germânicas na Universidade
de Freiburg — sul da Alemanha Fede-
ral —, a mesma da qual Martin Heideg-
ger foi reitor em 1934, logo após a
ascensão de Hitler ao poder.
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ONHECI Heidegger em Frei-
B * burg, onde cheguei em 1963 pa-ra fazer o doutorado em filoso-

fia. No Chile, tive formação filo-
sófica escolástica. Pretendia estudar filo-
sofia contemporânea, interessava-me
principalmente pela escola fenomenoló-
gica. Minha dissertação foi sobre um te-
ma de Franz Brentano, filósofo importan-
te para mim, por ser grande conhecedor
das filosofias clássica e medieval. A tese
de doutoramento de Hedegger fora tam-
bém sobre Brentano.

Terminei minha dissertação em 1967.
E precisamente nessa ocasião Heidegger
realizou um seminário privado em Fiei-
burg, com Eugen Fink, último assistente
de Husserl. Para esse seminário sobre
Heráclito, os dois convidaram pessoal-mente alguns doutorandos; fui um deles.
Certa hora, Heidegger perguntou-me
qual o tema da minha dissertação sobre
Brentano. E depois me convidou a ir à
sua casa. Iniciou-se assim a nossa rela-
ção. Ele corrigiu parte da minha disserta-
çào. Depois conversamos sobre os seus
livros e temas filosóficos gerais. Heideg-
ger me parecia muito simpático.

. Um dia, disse que ficaria contente se
eu retraduzisse Ser e Tempo, pois a tra-
dução existente para o espanhol não lhe
parecia boa. Era uma proposta tentado-
ra. Mas o trabalho de tradução é ingrato,
de resultado incerto, principalmente com
um texto como esse. Pensei então numa
resposta diplomática e disse: "Professor,

uando leio Platão, aprendo grego. Quan-o leio Heidegger, aprendo alemão". Ele
ficou muito feliz com minha resposta. E
disse:"Espero, Dr. Farias, que compreen-
da a profundidade da sua resposta. Te-
nho a convicção de que as línguas romã-
nicas não têm força suficiente para pene-trar na essência das coisas".

Para mim, essa resposta foi um golpeviolento. No caso de Heidegger especial-
mente, o homem como tal é um ser onto-
lógico, um Seiosverstãndbis, e este
Seinsverstãndnis se dá fundamental-
mente na linguagem. Ora, se há homens
cuja linguagem não é suficiente paracompreender a essência das coisas, e
mais ainda, cuja linguagem é um obstá-
culo à compreensão, isto quer dizer quesão inferiores. Foi impressionante, por-
que ele o disse com absoluta tranqúilida-
de, náo nas minhas costas, mas direta-
mente. Foi obsceno. Perguntei:"Quer di-
zer que há homens de duas categorias
ontologicamente diferentes?" Ele ficou
perturbado: "Náo, é em outro sentido..."
Não perguntei em que sentido poderiaser. Não há outro senido em sua filosofia.
E mais: aquilo não era uma opção políti-ca conjuntural, e sim uma posição de
princípio.

Se a filosofia é linguagem, história,
história transcedental, a questão da lin-
guagem toca o coração mesmo da filoso-
fia de Heidegger. Por isso, hoje me irrito
quando dizem que fiz uma investigação
histórica e náo filosófica. Provo com do-
cumentos as suas ações políticas parademonstrar que entre a sua pessoa e sua
obra há uma coerência absoluta. E o
vértice onde as duas se tocam é a sua
convicção de que a essência do alemão é
a de um ser superior, e a dos outros a de
um ser inferior. E esta náo é uma questão
política, conjuntural, mas de políticatranscendental, é o cerne da sua filosofia
E uma questão ontológica.

Esta compreensão da essência das coi-
sas náo se dá num sentido escolástico.
Heidegger é um pensador histórico. Para
ele importa o Ser que está na História e
concretamente com o povo grego. Os
gregos fazem o milagre de descobri o queé o Ser. Quando os gregos desaparecem,
vem a traduçáo latina dos romanos e
depois a recepção na Idade Média. Hei-
degger diz que houve então um
ocultamento; ou seja, o papel dos latinos
é essencialmente negativo, de
ocultamento do Ser. E só depois, com o
povo alemáo, dono de uma língua forte, é
que se pode dar um salto para trás e
recuperar para o Ocidente a descoberta
dos gregos.

No coração dessa filosofia, portanto,deparei-me com um monstro. Eu
para minha mulher: estávamos sentados
num vulcão ideológico, participávamosde uma festa para a qual não foramos
convidados. Como disse Benedetto Cro-ce, para Heidegger a filosofia é uma coisados alemães e só dos alemáes. O que eu

fazia ali, eu, um chileno? Comecei então a
tentar compreender essa ideologia, que
passa por um momento decisivo da hlstó-
ria contemporânea. E assim, numa pes-
quisa iniciada no dia seguinte à minha
conversa com Heidegger, fui aos poucosencontrando os documentos que apresen-
to em meu livro.

O primeiro foi um trabalho do profès-sor suíço Schneeberger, cuja publicaçãoele próprio pagou, porque nenhum editor
quis fãzè-lo. Tive então uma primeiravisão de conjunto do que Heidegger havia
feito no in Reich. Todos <ii7iam que ele
apenas havia flertado com o nazismo e
que isso era compreensível. Que só havia
se comprometido com Hitler para salvara universidade, mas quando viu que tudo
era ruim, foi para casa, tornou-se depois
de oito meses um homem da resistência.
Renunciara à reitoria.

Lentamente comecei a entender quetudo tinha sido bem diferente. Como hi-
pó tese de trabalho, que depois confirmei,
achei que ele havia simpatizado com uma
certa fração dentro do Partido Nacional-
Socialista: a fração mais extremista do
que a de Hitler, derrotada em 1934 com oextermínio do grupo das SA. Achava queele náo havia pertencido organicamente
a esse movimento, mas espiritualmente
sim. No Chile, em 1971, traduzi o discurso

de Heidegger ao assumir a reitoria da
Universidade de Freiburg. De volta à
Alemanha, em 1973, pude comprovar es-
sas hipóteses e compreender o conjunto
das ações de Heidegger no nacional-
socialismo.

Estabeleci as relações dele com as
instituições, o partido, os ministérios, as
organizações estudantis, os jornais e as
revistas. E compreendi a necessidade de
explicar tudo a partir de sua biografia e
dos seus textos. Articulei, então, o traba-
lho em três niveis: textos, biografia e
contexto histórico. Começo em 1889, com
seu nascimento em Messkirch. Encontrei
documentos de sua passagem pela esco-
la, da época em que mais quis ser padre,dos tempos de estudante de filosofia e de
magistério. Juntei muito material. Tanto,
que na França chegaram a levantar a
hipótese de que eu não existo, que eu
seria um personagem fictício, de que ha-
veria vários pesquisadores atrás de tudo.
Náo queriam acreditar que uma só pes-soa tivesse reunido uma coleção tão gran-de de documentos.

Não há nada secreto na documentação
que levantei e que está à disposição de
qualquer um. Tudo foi colhido em arqui-
vos públicos. Só não tive acesso à do-
cumentação pessoal de Heidegger, quar-dada no arquivo de Marbach; sua família
não permite consultas. Fui três vezes aos

grandes arquivos da RDA: Merseburgo,
Potsdam e Universidade Humboldt, em
Berlim Oriental. Outra fonte importante:
o famoso Centro de Documentação de
Berlim Ocidental, sob jurisdição dos
americanos. Trata-se do arquivo do parti-
do nazista, onde cada membro tem sua
pasta pessoal.Aí constatei que Heidegger entrou pa-
ra o partido a 1.5.1933 e que nunca o
abandonou. Na pasta não há nenhuma
anotação negativa sobre ele. Ou seja,
tudo o que ele disse aos discípulos sobre
ter sido perseguido pelo partido depois de
1934 é pura invenção. Se fosse verdade,
estaria no arquivo. O sistema de vigilân-
cia e controle dos membros do partido
era perfeito. Até ministros de Hitler, co-
mo se lê em suas pastas, eram admoesta-
dos quando atrasavam o pagamento de
suas mensalidades ao partido.Então, se ele não foi perseguido, como
conclui pela sua ligação com o grupo das
SA dirigido por Ernst Rõhm? Primeiro:
em 1945, num artigo em que tenta se
justificar, Heidegger escreve que em julhode 1934 havia chegado à conclusão de queo regime não era bom; isto é, ele mesmo
faz a cesura. Segundo: em discursos aos
estudantes e no discurso reitoral ele con-
clama os estudantes a se incorporarem às
SA Terceiro: em seu projeto político ele
faz o mesmo que a SA faz nas ruas, isto é,
sustenta uma espécie de pacto carismáti-
co do Führer com a base socialmente
marginalizada. A SA é essencialmente
populista. Dentro da universidade, o po-
pulismo significava revolucionar a estru-
rara universitária alemã, firmar um pactoentre o reitor, os estudantes e os docentes
jovens.Os estudantes eram a vanguarda his-
tórica do movimento nacional-socialista.
Hitler disse nos anos 20 estar convencido
da vitória porque tinha os estudantes ao
seu lado. De rato, no momento em quesubiu ao poder todas as organizações
estudantis das universidades do Reich,
bem como as da Áustria, estavam sob odomínio das SA. Os estudantes fesfila-
vam com cartazes que diziam: o inimigo
está à direita.

Ao reconstituir a infância de Heideg-
ger, entrei em um mundo composto pelaÁustria e pelos estados do sul da Alemã-
nha (Baden, Schwaben e Baviera). Sua
cidade natal pertencia na época à Bavie-
ra. Nesse mundo havia um movimento
católico, do clero jovem, de característi-
cas populistas, que lutava por reformas
sociais. Suas reivindicações aparecem
nas primeiras encíclicas sociais do Vati-
cano, de cunho claramente corporativis-
ta, um dos momentos organizativos do
facismo: a divisão por formas de trabalho.

Heidegger é filho de um sacristão. Na
época do seu nascimento há na Alemã-
nha uma espécie de Glaubenskrieg (guer-ra de crenças), em que Bismark, no con-
texto da unificação, quer destruir a in-
fluência da Igreja Católica no Sul. Hei-
degger era pobre e só estudou porqueconseguiu bolsas. Entre 1903 e 1906 esta-
va interno num seminário em Constança.
Encontrei memórias suas desta época, e
também memórias de professores e cole-
gas de estudo. O seu grupo era o dos
estudantes pobres, considerados inferio-
res pelos outros. Viviam isolados. Esse
tipo de existência explica o ressentimen-
to social e o posterior engajamento delecom a fração das SA.

O movimento católico do sul da Ale-
manha e da Áustria era profundamenteanti-semita. No povoado de Heidegger,
por volta de 1490, queimaram em praça
Ímblica 

todos os judeus. Em Salzburg.oram queimados 3.000 judeus de uma só
vez. A propósito, há outro personagemque encontrei casualmente: O mongeAbraham a Sancta Clara, de quem trata o
primeiro artigo de Heidegger. Não preten-do dizer, como me objeta o professorHugo Ott, de Freiburg, que o monge é ocentro da filosofia de Heidegger; seriaridículo. Mas do ponto de vista da forma-
ção de uma consciência, esse primeiroescrito é importante. Abraham era figurade proa do anti-semitismo na Áustria doséculo XVH; e estudou na mesma escola
de Heidegger, que fundou em Messkiech
uma associação para o culto de SanctaClara; organizava leituras públicas de umlivro do monge, Judas, der Erzschelm,obra profundamente anti-semita.

Heidegger tinha uma ligação orgânicacom os movimentos católicos integristas,dirigidos pelo nobre austríaco Karl vonKralik. Esses movimentos tinham víncu-los diretos com o Vaticano e eram contra
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o modernismo de alguns católicos que
queriam pôr a sua religião em dia com a
ciência, a literatura e a arte da época.
Para Kralik, só a política ou a arte católi-
cas eram boas. Tanto o movimento cris-
tão-social quanto o integrista, a ligação
com a terra, o populismo e o anti-
semitismo tinham um dado em comum: a
crença na superioridade da essência do
alemão. Aquela frase de Heidegger sobre
as línguas latinas tem praticamente a
mesma formulação na obra de seu mestre
von Kralik: "No mundo há somente uma
língua universal, que é a alemã; somente
a literatura alemã é capaz de dizer tudo
sobre os outros homens". A isso, acres-
ceilte-se a concepção histórica católica
que luta pela formação do Grosses Reich
Romano-Germãnico, que só pode ser rea-
lizado sob a condução germanica.

Depois de encontrar provas da ligação
de Heidegger com o nazismo, li uma con-
ferência que ele pronunciou em Karlsrue,
por ocasião do congresso da Badische
Heimat (Pátria Baden). A conferência in-
titula-se Vom Wesen der Wahrheit (Sobre
a essência da verdade). O presidente do
encontro era Eugen Fischer, o principal
pesquisador da teoria racial. Seu institu-
to, em Berlim, forneceu a infra-estrutura
para os campos de concentração, e ele
trabalhou organicamente com as SS. Fis-
cher também é de Freiburg. IJm neto seu
me disse que ele foi amigo de Heidegger
até a morte deste. Heidegger dedicou-lhe
livros.

Naquela época, contra a opinião de
seu partido, um ministro social-
democrata convidou Heidegger para ser
professor em Berlim. Heidegger não acei-
tou, não porque quisesse ncar na sua
Floresta Negra, mas porque em Berlim
teria de conviver com professores como
Spranger ou Max Planck. No momento
em que pronunciou a conferência, nin-
guém sabia se ele iria ou não para Berlim.
Segundo os jornais da época (o texto foi
publicado muito depois com amputação
do trecho final), ele disse que a verdade
como tal é um produto da terra, vem da
pátria. A verdade não está no juízo de
qualquer homem, em qualquer circuns-
tancia; não tem elemento de atemporali-
dade, mas só um sentido histórico —
como no marxismo — e um sentido nacio-
nal. Isso ele disse em 1930; e havia pubÜ-cado Ser e Tempo em 1927.

Depois de ler essa conferência, reli Ser
e Tempo de uma perspectiva diferente.
Todos os que haviam lido Heidegger,
tinham visto nele um existencialista, um
filósofo que fala do homem, da solidão, da
morte, que pinta um quadro negro da
existência humana. Tudo inautentico.
Ele comeca falando da Geschichtlichkeit
(historiciaade), e nesse contexto apresen-
ta a possibilidade real de uma existência
coletiva autêntica: ou seja, a existência
individual não é necessariamente uma
existência autêntica. A existência coleti-
va teria um status ontológico próprio. E
ai vem a categoria fundamental, o Volk
(povo); e o Volk é também Volksgemeins-
chaft (comunidade popular); a comunida-
de popular tem de lutar por sua história e
o seu ser próprio é a luta.

Nessa época Hitler formulava o Mein.
Kampf com os elementos básicos do na-
zisino. Em Ser e Tempo há formulações
para a organização da sociedade como
método de ação política. Heidegger cita
Wilhem Dilthey no sentido de que é ne-
cessário "zersetzen die õffentliche Mei-
nung" (desagregar a opinião pública),
porque esta não simboliza a verdade. A
verdade são as pessoas carismáticas. AI
estão todos os elementos presentes no
livro de Hitler. Curioso: no primeiro escri-
to de Heidegger, sobre Abraham a Sancta
Clara, ele se refere à pessoa que foi decisi-
va para a construção do monumento ao
monge como "o inesquecível Dr. Lueger",
prefeito de Viena e fundador do partidoanti-semita. No primeiro capítulo de
Mein Kampf há uma calorosa homena-
gem ao Dr. Lueger.

Sancta Clara tinha um profundo des-
prezo por tudo que não era alemão. Dizia:
quando um jovem alemão vai à França,
volta convertido num traidor; quando vai
à Itália, volta sifilítico. Seu chauvinismo
é agressivo; não apenas busca a identida-
de nacional, mas o momento em que a
encontra trata de afirmar a sua superiori-
dade. Isso é constitutivo, é praticamentea origem do nacional-socialismo. Digo em
meu livro que o nacional-socialismo não e
uma filosofia especial, mas a forma mais

monstruosa alcançada pela discrimina-
cão de um homem por outro. O crime do
fascismo alemão é o resultado de toda
essa retardatária tendência camponesa-
romântica, mais a convicção de que os
alemães são superiores e têm de dominar
o mundo. Assim, a frase que saiu da boca
de Heidegger eqüivale a: Dr. Farias, re-
nuncie à sua língua, ela é inferior.

Há uns três anos, quando terminei
meu livro, minha mulher apostou: nin-
guém vai publicá-lo. Mesmo que houves-
se nele documentos incríveis, como os
telegramas de Heidegger a Hitler, nos

uais ele pedia mais ngor na universida-
e. Provas de que Heidegger, depois de

ter deixado a reitoria em Freiburg, fez
conferência na Escola de Quadros Políti-
cos do partido, em Berlim, juntamentecom Goebbels, Goering, Hess e Alfred
Rosenberg. Descobri que Hans Frank,
um dos criminosos mais sinistros do in
Reich, nomeou-o para a Academia de
Direito Germânico, que deveria substi-
tuir o Direito Romano. Encontrei decla-
rações dele contra os judeus. Nos papéis
de Karl Jaspers, há registro de uma con-
versa em que ele pergunta a Heidegger:"Como você pensa que esse homem pode
dirigir o Reich, um homem que não tem
cultura?" Heidegger respondeu: "A
cultura não tem importância. Você devia
ver as mãos maravilhosas que ele tem!"

Descobri a ligação dele com Mussolini
até o fim deste. Em 1934, Heidegger sofre
oposição da fração de Rosenberg, que no
entanto nunca teve força para vigiá-lo ou
retirar-lhe a cátedra. O enfrentamento
mais sério ocorreu quando o filósofo ita-
liano Ernesto Grassi quis publicar um
anuário incluindo um artigo de Heideg-
ger: A doutrina da verdade em Platão.
Encontrei um documento no qual Rosen-
berg exige a não publicação do artigo.
Goebbels defende Heidegger, não se sabe
porquê. Em outro documento está regis-
trado: "Hoje veio falar com o companhei-
ro Goebbles, por encargo direto de Mus-
solini, o embaixador da Itália em Berlim.
O artigo de Heidegger deve ser publicado
na íntegra". Mesmo a revista de Rosen-
berg teve de publicar resenhas sobre esse
artigo. Encontrei denúncias de Heidegger
à Gestapo contra colegas; exigiu, por
exemplo, a expulsão de um colega de
universidade que fora pacifista em 1918.

Mandei os originais do meu livro a três
editoras alemãs, com uma recomendação
de Jürgen Habermas. Todas mandaram o
manuscrito de volta. Encontrei então em
Düsseldorf um colega da Universidade de
Berlim, Mathias Tripp, que se ofereceu
para apresentar meu trabalho a uma edi-
tora francesa. Assinamos um contrato;
começaram a fazer a tradução, que durou
dois anos.

A repercussão do livro na França foi
enorme; e na Itália talvez até maior. O
jornal Espresso publicou um dossiê de 40
páginas, com depoimentos de filhos de
Mussolini. Encontraram atas das conver-
sas de Grassi com Mussolini em torno do
artigo de Heidegger. Grassi disse que iria
escrever um livro me respondendo, mas
reconheceu que as minhas teses eram
todas verdadeiras. Como disse o jornal
alemão Die Zeit, após a publicação do
meu livro começou a "operação salve-se
quem puder".Calculo em uns 300 os artigos que já
saíram sobre o meu livro em todo o mim-
do, principalmente na França, Itália e
Alemanha. A reação alemã no princípio
foi lenta. Primeiro eles disseram: foram os
tontos dos franceses que acreditaram no
Heidegger, nós já sabíamos de tudo. Há
professores importantes na França queagora não têm mais estudantes interessa-
dos em seus seminários sobre Heidegger.
A reação francesa foi curiosa: uns 70%
são a favor do livro; uns 10% escreveram
contra, usando uma incrível violência. O
caso mais notável é o de Jean Martinot,
que traduziu Ser e Tempo. Ele escreveu:"O Zorro chileno, que veio voando da
Cordilheira dos Andes, acaba de aterris-
sar em Paris com o fim de desestabilizar
as democracias ocidentais. Heidegger es-
tá pagando as dívidas que ele tem para

Berlim-Maraarete Redl von Peinen

1K
i

Ifl!:]

com a CIA." Jacques Derrida disse que o
livro não lhe deu nenhuma informação
nova, pois ele já sabia de tudo. O escân-
dalo foi enorme: se sabia, perguntaram os
críticos, por que não mencionou essas
coisas quando escreveu sobre Heidegger?

Desde que Sartre devorou Ser e Tem-
po sem se dar conta do que fazia, Heideg-
ger tem uma grande influência na Fran-
ça. Mas já naquela época, filósofos impor-
tantes, como o italiano Benedetto Croce,
faziam sérias advertências sobre a origem
da filosofia heideggeriana. A coisa na
França é complicada, porque muitos dos
seus discípulos são judeus. E complicou
também por outro aspecto. Em seu vio-
lento artigo, Martinot faz críticas, en pas-
sant, a Jean Beaufret, que importou Hei-
degger da Alemanha. O fato de Beaufret
ter participado da resistência pratica-
mente garantia a pureza antinazista de
Heidegger. Martinot diz que Beaufret te-
ve uma relação de simpatia com Fauris-
son, neo-nazista francês, que com seus
Cahiers revisionistes tinha o objetivo de
mostrar que os campos de concentração e
o holocausto eram mvenções dos judeus.
Martinot publicou cartas em que Beau-
fret diz estar de acordo com Faurisson. O
escândalo foi gigantesco. O heideggeria-
no mais importante da França está de
acordo com Faurisson; ninguém mais po-
de crer que Beaufret nunca tenha falado
com Heidegger sobre isso.

O problema é multifacético. E uma
questão de identidade cultural, de ruptu-
ra com a Aufklãrung (Iluminismo), com a
filosofia de Bergson (que era judeu) e da
relação com o colaboracionismo. Na Ale-
manha é diferente. Lá foram escritos al-
guns livros com críticas a Heidegger, em-
Dora haja alguns discípulos de Derrida e
alguns pós-modernistas que não se sen-
tem atingidos. E há os setores ecologistas
reacionários, vinculados à ideologia da
terra e da pátria, como a seção do Partido
Verde em Berlim, dissolvida por estar
dominada por antigos membros das SA.

Atácam-me na Alemanha, alegando
que não fiz uma crítica à filosofia de
Heidegger; alguns dizem que, no caso,
filosofia e ação política podem ser separa-
das; esta seria condenável, mas não a sua
filosofia. É tragicômico. Heidegger tem
um exército de defensores, mas ele pró-
prio nunca se defendeu. Sua filosofia é
politicamente comprometida com o des-
tino do povo alemão, que ele traça como
uma mistura de política e de história
transcendental. Ou seja, a partir dos anos
30, sua filosofia é também uma filosofia
política-histórica transcendental. Natu-
ralmente, ele fala de coisas que não são
políticas. Mas o importante é ver qual o
papel dessa parte no conjunto, porqueuma parte pode ser o fundamental quedefine o todo. E, curiosamente, esta é a
interpretação do próprio Heidegger.

Antes de morrer, ele chama o semaná-
rio Der Spiegel, a quem faz declarações
exclusivamente sobre o nacional-
socialismo. Nessa Rede an die deutsche
Nation (Fala à nação alemã), publicada
só após a sua morte, pode-se dizer que
está uma parte fundamental da filosofia
de Heidegger. Ele diz que o Sein (Ser) só
se dã na Sprache (Língua), e se dá na
Sprache da história dos povos, e que só os
alemães tem uma Sprache capaz de recu-
perar o princípio perdido, o dos gregos, e
projetar o futuro. Sem esse princípio, não
se pode entender a sua filosofia. Deixe de
lado a interpretação que ele fez da poesia
de Trakl ou da obra de Hebeel, e tudo fica
como está. Mas se você elimina a frase de
que na Seinsgeschichte (história do Ser)
die gTosse Frage (a grande questão) se
perdeu na ruptura provocada pela tradu-
ção dos romanos e a tradição latina,
então nada resta. A tentativa de separar
a pessoa do texto não é só reacionária e
cientificamente inadequada, mas tam-
bém uma desinformação.

É claro que depois de 1945 Heidegger
não podia mais ser nazista, porque já não
havia o partido; mas no artigo póstumoele insiste que o papel dos alemães é dar
ao mundo o Seinsverstehen (compreen-
são do Ser) com sua linguagem, como
fizeram Hõlderlin e os gregos. Na mesma
linha ele repete a frase que me disse, ou
seja, que as línguas latinas não têm esse
poder, que quando tentam pensar os fran-
ceses falam alemão. Mais adiante, ele
afirma que a democracia não é a forma

Eolítica 
adequada para solucionar os pro-

lemas da técnica etc. Aí se tem o filósofo
falando de sua filosofia, às portas da
morte, para o sagrado povo alemão. Dlan-
te disso, não entendo o que mais querem
que eu apresente como prova. Quem sa-
be, como ironizou uma jornalista france-
sa, talvez uma foto de Heidegger vestido
como um carniceiro, cortando, com um
grande punhal, cabeças de criancinhas
judias...

Para terminar. Tenho comigo um do-
cumento inédito: a conferência de filoso-
fia de Heidegger em 1934. Nesse texto ele
traça, na prática, um projeto filosófico-
existencial do nacional-socialismo. Tra-
ta-se de uma conferência sobre lógica,
cujo título ia ser Sociedade, História e
Estado. O título foi mudado no último
momento. O projeto filosófico é extenso:
são pequenas obras filosóficas sobre o
papel do Fúhrer, dos estudantes, do tra-
balho, da universidade, da revolução. Em
nenhum dos outros textos havia uma
visão de conjunto sobre as categorias de
historicidade, espaço, tempo, missão
(Sendung), tarefa (Auftrag), linguagem,
raça, voz do sangue (Stimme des Blutes)
e, finalmente, do indispensável papel dos
alemães na construção da filosofia. Tudo
isso está nessas lições, que encontrei no
arquivo de uma das suas discípulas mais
destacadas. Minha intenção é publicar
um volume sobre essa conferência; talvez
assim eu contente os colegas para quem
falo pouco de filosofia.

111' ^1

Victor Farias: nenhum

documento secreto, todos vieram

de arquivos públicos
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TESTEMUNHA

Crítico

de idéias

Exercício findo, de Décio de Almeida Prado. Perspecti-
va, 290 páginas; Cz$ 2.200 O teatro brasileiro moder-
no, de Décio de Almeida Prado. Perspectiva, 150 pági-
nas; Cz$ 2.100

Macksen Luiz

c"tico ideal, escreve Décio de Al-
¦ J® meida Prado no prefácio de Exer-

cício findo, que reúne sua crítica
jornalística de 1964 a 1968, talvez seja aquele que
deixou de escrever e do qual só subsistem as
qualidades na memória generosa de seus admira-
dores." A observação irônica e levemente provo-
cadora de Décio resume o sentimento de quem,
por 22 anos — de 1946 a 1968 —, acompanhou
virtualmente todos os movimentos que sedimen-
taram o teatro brasileiro contemporâneo. Aos 71
anos, afastado da prática da crítica desde o episó-
dio de entrega dos prêmios Saci, devolvidos pela
classe teatral depois de um editorial de O Estado
de S. Paulo em defesa da censura, Décio demons-
tra hoje, como em 1968, quando o fato aconteceu,
uma ponderação e dignidade compatíveis com o
seu exercício profissional. O incidente, que privou
o teatro brasileiro de um pensamento crítico que
conciliava o espaço jornalístico com a reflexão
erudita, não deixou mágoas em Décio, já na época
à procura do ponto de equilíbrio. Na dramática
despedida da crítica, Décio ponderava com o
único instrumento do qual não abdicou: a inteli-
géncia. Mesmo com o clima emocionalizado, ele
reafirmava o poder transformador da inteligência
e do choque de idéias: "Mas razões respondem-se
com razões, palavras com palavras. Pelo menos
parece ser essa a famosa teoria do diálogo, tão
decantada por suas virtudes democráticas."

Não é fácil manter o equilíbrio quando se é
testemunha e co-participante do fato cultural
sobre o qual se pretende uma análise atuante (que
influa no seu tempo de vigência) e em perspectiva
(que retire os valores de permanência e descarte
os de transitoriedade). Ao ler, tantos anos depois,
as críticas de espetáculos a que não se assistiu ou
dos quais se tem apenas a lembrança da emoção,
transparece o rigor analítico de Décio. As referên-
cias históricas ou literárias estão fundamentadas
numa erudição que em nenhum momento busca a
aparência, mas é usada para fundamentar idéias,
desencadear ilações e, especialmente, informar
sobre a montagem. Um crítico perfeito, portanto.
Décio seria o primeiro a recusar o adjetivo, ele que
os usava com a parcimônia de quem persegue um
raciocínio, não um efeito. Numa síntese da ativi-
dade critica, Décio escreve que "compreendia a
critica como uma resposta a perguntas feitas
pelos que imaginavam e realizavam o espetá-
culo".

TRECHO MÈÈm
presente permanece preso ao pas-
sado, voltando-se nostalgicamente

sobretudo para 1968, essa data mágica, essa
espécie de orgasmo juvenil e coletivo, esse
clímax histórico em que tudo se fez e desfez.
Uma pergunta continua a nos atormentar. O
que sucedeu, quando e onde se rompeu o fio
da meada, por que o nosso caminhar de um
momento para outro se desorientou, não pos-
sibilitando que os anos mais próximos mar-
cassem um avanço teatral táo decisivo quanto
os anteriores? Na verdade, ainda não nos
reencontramos, ainda não saímos da encruzi-
lhada, nem sequer liquidamos a herança dei-
xada pelo TBC, pelo Arena e pelo Oficina, se
tomarmos essas compahias, como vimos fa-
zendo, menos como entidades do que como
símbolos de três épocas e três atitudes peran-
te o teatro."

Das críticas reunidas em
Exercício findo há algumas
que são irretocáveis estilisti-
camente, como a de Marat-
Sade, de 1967. Começa por
comparar a psicologia nas
dramaturgias norte-
americana e alemã, evoluiu
para estabelecer quadro histó-
rico no qual a peça se insere-
ve, até chegar as bases estéti-
cas sobre as quais o texto se
posiciona, percebendo que em
termos teatrais a peça de Pe-
ter Weiss paga tributo a
Brecht e a Genet. Nesse exem-
pio, meio ao acaso, o caráter
exploratório da crítica de Dé-
cio de Almeida Prado ressalta
a metodologia que ele pediu
emprestado ao professor uni-
versitário que foi durante dé-
cadas na Universidade de São
Paulo.

A ligação de Décio de Al-
meida Prado com o teatro
sempre se baseou numa parti-
cipação muito viva como es-
pectador. De tradicional famí-
lia paulista, com pai aprecia-

. dor de ópera, o menino Décio
freqüentava as salas de con-
certo da provinciana São Pau-
lo dos anos 20, com idas cons-
tantes ao teatro. Em contato
com os "grandes atores" da
época — Abigail Maia, Procó-
pio Ferreira, Conchita de Mo-
raes—o já então jovem Décio,
fascinado com a cena teatral,
liga-se em 1937 ao Teatro Uni-
versitário da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.
Havia nesse início teatral uma
admiração pelos monstros sa-
grados que Décio, crítico, iria
apontar como aqueles que se-
riam atropelados pela renova-
ção do espetáculo nacional.
Mas essa admiração se con-
substanciou no livro Procópio
Ferreira, publicada em 1984
pela Perspectiva, quando de-
tecta o ator como uma das
mais fortes personalidades
teatrais brasileiras, subjugada
no entanto pelo compromisso
com a sua própria imagem.
Mas o carinho da juventude,
adormecido pela evolução his-
tórica e os deveres com a opi-
mão critica, nunca desapare-
ceu. Ao concluir seu estudo
sobre Procópio, lembra que
ele "contentou-se apenas em
fazer rir — ninguém talvez
contribuiu tanto e de forma
tão continuada quanto ele pa-
ra manter a alegria em nossos
palcos. Que esse título baste
para nossa gratidão e para a sua glória".

O crítico exigente — e esse é um estigma para
aqueles que não compactuam com uma forma de
cortejar o mercado — conservou uma paixão pelo
palco que muitos não conseguiram perceber.
Acusado de frio e distante, quando na verdade
mantinha uma paixão subjacente a cada ida ao
teatro, Décio teve explosões de emoção. Basta ler
o Adeus a Cacilda, que encerra Exercício findo,
quando diz que "em seus melhores momentos,
(Cacilda) era uma pura chama ardendo diante de
nós". Não é essa uma linguagem protocolar de
crítico (como «se tal linguagem existisse e fosse
codificada) para deixar o registro da morte trau-
mática de Cacilda. Mas talvez seja em O teatro
brasileiro moderno, que rastreia a cena nacional
de 1930 a 1980 sob uma perspectiva histórica, que
se dimensione o seu apaixonado prazer pelo tea-
tro. Foi ao longo desse tempo que Décio viveu
profundamente a criação do moderno teatro na-
cional. Foi juiz, personagem e testemunha, e o
resultado dessas vivências estão nesse "ensaio de
interpretação" em que se detém mais na literatu-
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ra dramática do que em qual-
quer outro aspecto desses de-
cisivos 50 anos teatrais.

Com isso não se imagine
que fique restrito a reviver o
seu tempo de professor de Li-
teratura Dramática. Pelo con-
trário, fornece dados precio-
sos, como o número de sessões
semanais da década de 30, ou
sobre a arquitetura dos nossos
teatros e, ainda, sobre a eco-
nomia das companhias. A hie-
rarquia dos elencos e a ausên-
cia da figura do diretor, tal
como o conhecemos hoje, e
até a questão dos figurinos
são abordados com uma lin-
guagem quase jornalística.
Mas quando Décio mergulha
nas peças nacionais é que
emerge o rigor do crítico. Sem
os preconceitos que o tempo
histórico acumula sobre o pas-
sado, revê textos como Deus
lhe pague, de Joracy Camargo
(1932), ou a obra dramática de
Renato Vianna ou Oduvaldo
Vianna, situando-os com a sua
carga própria de intenções e
de realização.

Além da evolução históri-
ca, representada pelo estre-
lismo dos primeiros atores,
ao profissionalismo do Tea-
tro Brasileiro de Comédia,
Décio menciona a valoriza-
ção do texto como primazia
do jogo teatral, num país em
que a tradição cênica se com-
pôs sempre de modelos es-
trangeiros. Até que as pri-
meiras tentativas de afirma-
ção da dramaturgia brasilei-
ra — nos anos 30 as referên-
cias eram todas de fora — se
encontram em Nelson Rodri-
gues, a quem Décio dedica
considerável espaço. Numa
súmula da obra rodriguiana
aponta "a fusão entre a maté-
ria dramática e a escrita cêni-
ca, que se dá de modo tão
completo que não se pode
dizer onde termina a compai-
xão e começa o sarcasmo, o
que é autêntico sentimento
popular e o que já surge como
paródia, kitsch intencional".

Em "O papel do Teatro
Oficina", outro ponto forte
do livro, o ensaísta traça um
dos mais finos perfis do caris-
ma e do processo de transfor-
mação por que passou José
Celso Martinez Corrêa. Ele
percebe que "José Celso, ten-
do examinado e rejeitado to-
da a estrutura do teatro, não
pode, obviamente, voltar a
uma atividade profissional

comum. Enquanto busca, com inegável paixão,
outras modalidades artísticas, semelhante e di-
ferentes do teatro, contenta-se com a descoberta
de um nome: te-ato, ou seja, ao que parece, já
que só a prática determinaria o vocábulo, um
ato que te ataria — você espectador — a ele."

Décio de Almeida Prado continua presente,
preocupado com os rumos do teatro brasileiro.
Foi o organizador do seminário da crítica que se
realizou ano passado em São. Paulo, e ainda é um
espectador constante, alguém que da platéia
continua vendo o fenômeno teatral como uma
forma poderosa de valorizar a inteligência. Mas
um certo ceticismo fica ao final de sua reflexão.
Pergunta: "Depois de Brecht e Artaud —
quem?" E ele próprio esboça uma resposta, que
continua a pergunta: "Enquanto aguardamos,
uma dúvida insidiosa infiltra-se em nosso espíri-
to. Renascerá o teatro sob formas ainda inimagi-
náveis, como tantas vezes sucedeu, ou morrerá,
havendo cumprido honrosamente o seu destino
histórico?"
Macksen Luiz é crítico de Teatro do JORNAL DO BRASIL
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í DEPOIMENTO

Meu contrato

'milionário'

O que acontece quando um

escritor brasileiro vira notíci

quebrar uma praxe editorial

Roberto Drummond

STA é a história de um escritor brasileiro que
perdeu a paz no dia em que assinou um"contrato milionário" para escrever um ro-

mance. O escritor sou eu mesmo. O romance intitula-se
Ontem à noite era sexta-feira e foi terminado há poucos
dias. Mas vamos ao relato de como tudo começou.

Receber adiantamento para escrever um romance no
Brasil—ainda que essa tenha sido uma prática rotineira
na velha Rússia de Dostoievski — é tão inusitado que o
contrato por mim assinado com a Guanabara virou

^ ADMINISTRAÇÃO

Tupiniquim

atrevido

Manual de empresário

paulista mostra que é

possível crescer
apostando na mudança

Virando a própria mesa, de Ricardo Semler.
Best Seller, 278 páginas. Cz$ 2.900

Lúcia Rito

¦¦F ee Iacocca e Akio Morita deram seus recados com
¦ êxito. Durante um ano, seus livros geraram con-

trovertidos debates entre executivos. Mas, apesar
dünlmpidez de suas teorias, o que eles diziam provocava
dúvidas nas cabeças mais sensatas. Eles falavam de expe-
riências de sucesso nos Estados Unidos e no Japão, e o que é
que nós tupiniquins tínhamos com isso? Essa pergunta
toma-se desnecessária quando se lê Virando a própria
mesa, do paulista Ricardo Semler que está causando frisson
entre os empresários. Escrito em nove dias, está há 10
semanas na lista dos mais vendidos, porque fala de teorias
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notícia nacional A primei-
ra e funesta conseqüência
dessa notoriedade experH
mentei-a ainda em novem-
bro de 1985: entrei para a
lista de todos os vendedo-
res de consórcios (carros,
motos, vídeos), de todos os
contrabandistas (uísque,
perfume francês fabricado
no Paraguai) e de agentes de viagem que tinham planos
magníficos para eu gastar o dinheiro na Europa ou nos
EUA Os garçons meus amigos, habituados aos rotinei-
ros 10%, julgavam-se agora com direito a tratamento
especial E passei a ser convidado para abrir os livros de
ouro, numa cidade, Belo Horizonte, que sofre da síndro-
me das doações.

Isso foi o começo. Logo depois viria a pior espécie de
cobrança feita a um escritor. Aonde quer que eu fosse,
vinha a pergunta que me perseguiu ao longo de dois
anos e oito meses: "E o livro?"

Quando assinei o contrato, não sabia como seria o
livro. Só fui descobrir a trama e o pano de fundo na tarde
em que meu telefone tocou para avisar que um meu
cunhado, irmão de minha mulher, tinha sido assassina-
do no Vale do Rio Doce. Nasci e vivi boa parte de minha
vida (certa vez administrei desastradamente uma fazen-
da) no Vale do Rio Doce, uma das regiões mais violentas
do Brasil, cheia de pistoleiros de aluguel. Mas eu nunca
tinha escrito sobre o Vale. No entanto, quando ia de

postas em prática em
São Paulo. Em me-
nos de quatro anos,
Semler subverteu as
regras de sua empre-
sa familiar — a Sem-
co, que até entáo fa-
bricava apenas bom-
bas hidráulicas para
navios —, aumentan-
do o número de fun-
cionários de cem pa-
ra mil, incorporando
quatro subsidiárias
de firmas multinacio-
nais e multiplicando
o faturamento de 4
milhões de dólares
para 36 milhões de
dólares. E é numa
linguagem irreveren-
te e nunca vista nos
manuais de adminis-
tração que ele pega o leitor desprevinido e faz com que,
mesmo um outsider, chegue interessado à página final.

Semler sempre foi atrevido. Aos 18 anos mostrou seu faro
para o business, ao transformar a cantina do colégio num
negócio lucrativo. Provocou guerras de preço entre os
chocolates Nestlé e Mirabel, entre a Coca Cola e a Antártica,
auferindo lucros fantásticos, aplicados no open e revertidos
em passagens aéreas para toda a sua turma nas férias
escolares. Ao sair da Faculdade de Direito de São Paulo,
encasquetou na cabeça que estudaria em Harvard. Tentou
duas vezes num período de três anos, recebeu duas recusas e
só conseguiu porque escreveu uma carta reclamando da
falta de visão da universidade em descobrir talentos novos:
foi o aluno mais jovem do curso de administração em 350
anos de Harvard.

carro assistir o enterro de meu cunhado, a história
começou a surgir, imitando, por sinal, o correr de um rio,
desde que nasce até chegar, sem pressa, ao mar.

Um filho é sorteado, pela mãe, para vingar a morte do
pai assassinado por um pistoleiro de aluguel em Santa
Maria do Suaçuí. A fim de que ninguém mate o pistolei-
ro, que deve ficar "guardado" para o filho, a mãe põe um
jagunço a protegê-lo. E o filho, que é o narrador da
história e vive de maneira insuspeita, em Belo Horizonte,
sabe que um dia se verá cara a cara com o pistoleiro a
quem deve matar.

A história é esta; mas, como um rio, vai recebendo
afluentes, engrossando, e tudo é contado a partir de uma
Belo Horizonte que perdeu a inocência. Para fazê-la,
viajei várias vezes ao Vale do Rio Doce e escrevi 17
versões. Contando as viagens, xerox e os serviços de
datilografia, gastei mais de Cz$ 300 mil. Ou seja, sem o
contrato, eu não teria condições de escrever Ontem à
noite era sexta-feira.

Uma tarde, quando Pedro Paulo Sena Madureira
telefonou para saber como ia ò livro, o apartamento de
uma vizinha estava pegando fogo. Informado a respeito,
Pedro Paulo disse: "Salve os originais!" Foi o que eu fiz,
os originais estão salvos. A opinião dos que até agora os
examinaram diz que valeu a pena. A resposta final os
leitores darão em novembro.
Roberto Drummond já publicou vários romances, entre os quais A morte
de D. J. em Paris e Sangue de Coca-Cola.

É a tenacidade e a infinita paciência de Ricardo Semler
que fazem de Virando a própria mesa um livro surpreenden-
te. Ele ataca fundo o vício das empresas familiares, critican-
do o sonho de todo empresário de passar as. responsabiüda-
des para os filhos. "Você conhece a reputação do filho de
Einstein? Já ouviu, falar da carreira do filho de Winston
Churchill? Faria apostas no filho de Nélson Piquet como
piloto de Fórmula-1? Se as respostas foram não, por que o
filho de grande industrial, grande industrial é?", pergunta.
Para mostrar que as perguntas anteriores algumas vezes
podem ter respostas afirmativas, Semler enfrentou a dife-
rença de 50 anos que o separava do pai e, aos 23 anos (hoje
tem 28), ao assumir o controle acionário da empresa, chegou
à beira da anemia crônica, da infecçáo constante da faringe
e da taquicardia. Precisou fazer mudanças drásticas, despe
dir quase 70% dos empregados para reverter a situação. Deu
certo.

O prefácio de Virando a própria mesa é assinado por José
Mindlin, um empresário experiente, que vé nas propostas do
jovem paulista semelhanças com métodos e sistemas em-
pregados em países industrializados, como os escandinavos,
e farta matéria para reflexão. Irreverente, provocativo,estimulante, o manual de Ricardo Semler propõe mudanças
radicais no comportamento dos acionistas, no trato com os
empregados, com as agências de publicidade, os executi vos,
as multinacionais. Critica a maneira como as empresas
nacionais importam tecnologias obsoletas em seus países de
origem; e aponta caminho para um futuro menos traumáti-
co. Além de presidente da Semco, Semler é hoje diretor da
Fiesp e articulista do jornal Folha de S. Panlo. Gostem ou
não de suas propostas, uma coisa é certa: os empresários
brasileiros encontram no livro um cardápio comum à quase
totalidade das empresas nacionais e sugestões já testadas
por alguém que fala o português e vive a realidade sufocante
do Brasil de hoje.

Lúcia Rito, jornalista, é Gerente de Marketing do JORNAL DO BRASIL
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O ROMANCE DO ANO

JÁ EM TODAS AS LIVRARIAS

A PRÓXIMA NOVELA

^CARLOSEDUARDONOIHUS

"0 encanto advém da ternura que Novaes
empresta a alguns de seus personagens...
nesse romance imperdível..."

Lionel Fischer - Jornal do Brasil
Suplemento "Idéias"

"A Próxima Novela... consegue prender
a atenção do leitor, pois o bom humor
e a ironia estão sempre presentes."

Afrânio M. Catani — Jornal da Tarde

"Boa estréia e, de certa forma, uma
obra que faltava."

Ubiratan Machado - 0 Globo
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Mao assés Antônio Quer Aparíeio Basí-
(Rio), compo- reiro (Rio),fo- lio da Silva
sitor e instru- iógrafo: (São Paulo),
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A. poesia e Três mulheres que O projeto Gorba-
prosa da mineira ninguém deve dei- chev, coletânea
Adélía Prado a vi- xar de ler: a brasl- organizada pelo
sâomal3 feminina leira Clarice Lis- dissidente Zdenek
e talentosa da nos- pector (Laços de Mlynar.no qaalse
sa atuai poesia; família!, a aeoze- discutem a gias»
Confesso que vivi, landesa Katherine nost e a perestroi-
autobiografia5 de MaàaBeld <os con- ka E ainda Exter-
Pablo Kerudà, na^^ tos) e a americana mlnisme e guerra
qual o poeta mos- Carson McCuliexs fria, do historiador
tra que valeu a pe- (A balada do café E J". Thompson,
na ter vivido. triste). 3

República dos pa- A câmera clara, Estou lendo Em-
drinhos, de Gii- de Roland Bar- pire, de Gore Vi-
berto Dlmenstein, thes. A técnica dal. Há poüco ter-
denuncia a cor- não me interessa minei Whirlwind,
mpçào no governo mais; prefiro con- de James Clavell;
Sarney, Chocante, versar com o as- chatérrimo, mas
Será verdade? Es- pecto violento da muito útil paratou lendo também fotografia. quem quer saber
Os cavalinhos de como foi a revolu-
Piatiplanto, de ção iraniana.
José J. Veiga.
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As línguas do
mundo, de Char-
les Berlitz. Tra-
dução de Helóisa
Gonçalves Bar-
bosa. Nova Fron-
teira, 320 p.

As 2.796 línguas
do mundo e seus se-
te a oito mil dialetos
sâo pesquisados pe-lo escritor Charles
Berlitz, autor de O
triângulo das Bermudas. Como surgem as
línguas, como se difundem e desaparecem
e como um idioma reflete a visào de mun-
do de uma determinada cultura, sâo algu-
mas das questões que o livro elucida.
Judeus de bombachas e chimarrão,
de Jacques Shweidson. Salamandra,
360 p.

Saga dos colonos judeus vindos da Rús-
sia para o Rio Grande do Sul. Gaúcho de
Fillpson, filho de imigrantes europeus, o
autor transmite o clima de vida de uma
comunidade que soube confraternizar
com o caboclo brasileiro.
Revista Tempo Brasileiro n° 80: Re-
flexáo e participação, Tempo Brasi-
leiro, 161 p.

Edição comemorativa de 25 anos da
revista, com artigos de Muniz Sodré, Luiz
Costa Lima, José Guilherme Merquior,
Eduardo Portella e Chaim Samuel Katz,
entre outros.
Introdução ilustrada à estatística,
de Sérgio Francisco Costa. Harbra,
266 p.

Iniciação à estatística, com base em
exemplos tirados do dia-a-dia. Linguagem
coloquial entremeada de humor e ilustra-
çôes descontraídas.

Eu e a poesia de James Felzen. Copy
& Arte, 206 p.
m Entre o lirismo e a preocupação com a
saga Judaica, o autor evolui para a concep-
ção poética do "judeu" como metáfora do
homem".

Mistérios e assombrações, de Paula
Saldanha. Memórias Futuras, 24 p.

Na volta "a Paquetá de sua infância,
Paula Saldanha relembra as histórias quecirculavam na ilha, repletas de mistérios e"almas penadas". Para crianças.
Dinâmica léxica portuguesa, de An-
tonio Pio de Assumpção Júnior. Pre-
sença, 160 p.

Uma visão da dinamicidade das línguas,
com ilustrações, extraídas da criatividade
léxica de Guimarães Rosa e Carlos Drum-
mond dç

Abril amargo, de Zenaide Ribeiro
Soares, Lume, 86 p.
e História real do dilema de uma cidade
do interior de São Paulo, no início dos
anos 60, estagnada pela ação da empresa
de energia elétrica local.
Em busca do ser, de Manuel Joaquim
de Carvalho Jr. GRD, 244 p.

Reflexões filosóficas, nas quais o autor
defende a liberdade consciente do homem
como o fundamento essencial de sua razão
de ser.
Adultos não alfabetizados: o avesso
do avesso, de Leda Verdiani Tfouni.
Pontes, 132 p.
m Estudo analítico da escrita, da alfabeti-
zação e do letramento, entendidos como
elementos indissociáveis.
Diário da Nova República. Vol. 2, de
Millôr Fernandes. L&PM, 146 p.

Crimes de colarinho branco, mordo-
mias, incompetência, enfim, o dia-a-dia da
Nova República registrado na vigilante
coluna do autor no JORNAL DO BRASIL.
Psioanálise de sintomas sociais, or-
ganização de Sérgio Aldo Rodriguez
e Manoel Tosta Berlinck. Tradução
de Cláudia Berliner e Maria Firer
Tanis. Escuta, 240 p.

Trabalhos apresentados numa reunião
de psicanalistas em Buenos Aires, na qual
se refletiu sobre os sintomas sociais na
transição à democracia, retomando-se as-
sim uma das atividades inauguradas por
Freud: a análise das manifestações so-
ciais, políticas e culturais através do pris-
ma psicanalltico.
A dialética da duração, de Gaston
Bachelard. Tradução de Marcelo
Coelho. Ática, 136 p.

Crítica radical à concepção bergsoniana
de duração, seguida da tese de que a única
realidade temporal é a do instante; ou
seja, o tempo é fundamentalmente des-
contínuo.
A criança incompreendida, de Larry
B. Silver. Tradução de Jorge Enéas
Fortes. Jorge Zahar, 244 p.
m Neste gula para os pais de crianças com
distúrbios de aprendizagem, o autor mos-
tra como o problema não possui qualquerrelação com a inteligência, lembrando queLeonardo da Vinci e Albert Einstein tam-
bém foram vitimas dele.
O homem e seu espaço vivido, de
Gisela Pankow. Tradução de Flávia
Cristina de Souza Nascimento. Papi-
rus, 190 p.

Analisando obras como A metamorfose,
, - íçicykí, Crôn^Ae.uisa morte anuncia-

FICÇÃO

1. Operação Cavalo de Tróia, de
J. J. Benitez (Mercuryo, 557 p)
(1/18). Militar e cientista norte-
americano revela experiência
que lhe permiitiu voltar no tem-
po quase dois mil anos e ser
testemunha ocular e partici-
pante dos últimos dias de Jesus
Cristo na Terra.
2. A bloioleta azul, de Regine
Deformes (Best-Seller 403 p)
(5/23). Saga sobre a II Guerra
Mundial, escrita em forma de
trilogia. Neste primeiro volu-
me, Léa Dalmas, uma jovem
francesa de 17 anos, vive uma
paixão intensa em meio aos
horrores da guerra.
3. O incêndio de Tróia, de Mar-
lin Zimmer Bradley (Imago,
530 p) (3/18). A autora de As
Brumas de Avalon narra a his-
tória da guerra de Tróia do pon-to de vista de Kassandra, prin-cesa real de Tróia.
4. O soitíbo do Diabo, de Regi-
na Deforges (Best-Seller, 378 P)
(9/27). Último volume da trilo-
gia iniciada com a A blcioleta
azul. Ao final da guerra, Léa
Dalmas está amadurecida e tira
dos anos de conflito uma razão
de viver.
5. A jangada de pedra, de José
Saramago (Companhia das Le-
trás 318 p) (2/12). A Península
Ibérica desprende-se da Europa
e se transforma numa imensa
jangada de pedra à deriva pelo
Atlântico, entre o fantasma do

apocalipse e o renascer da
utopia..
6. 84 Charing Cross Road, de
Helene Hanff (Casa Maria Edi-
toria, 253 p) (4/3). Livro que deu
origem ao filme Nunca te vi...
Sempre te amei. Crônica auto-
biogTáfica de uma relação afeti-
va desenvolvida ao longo de 20
anos, nascida do amor aos li-
vros e à Inglaterra.
7. O alquimista, de Paulo Coe-
lho (Eco, 248 p) (7/7). Guiado
por sonho recorrente, jovem
pastor vai à procura de um te--
souro escondido nas proximi-dades das pirâmides egípcias e
encontra um alquimista que lhe
ensinará como penetrar na "al-
ma do mundo".
8. Vontade de viver, de Regine
Deforges (Beste-Seller, 301 p)
(8/23). Neste segundo volume
da triologia (A bicicleta azul), a
jovem Léa Dalmas, entre amo-
res e desilusões, luta pela so-
brevivência e a liberdade na
França ocupada pelos nazistas.
9. Memorial do convento, de Jo-
sé Saramago (Bertrand do Bra-
sil, 312 p) (6/61). Saramago
constrói um romance histórica
sobre Portugal do século XVII.
10. Acima de qualquer suspei-
ta, de Scott Turow (Record, 419
p) (0/0). Investigando o caso do
assassinato de sua amante, o
advogado Rusty Sabich acaba
por ser apontado como o
culpado do crime e passa à con-
dição de réu.

A Revolução Industrial do século
xvra, de Paul Mantoux. Tradução
de Sônia Rangel. UnesplHucitec, 551
V¦
s Importante estudo da Primeira Revolu-
çáo Industrial, este livro escrito no início
do século permanece como um texto bási-
co para de Introdução à história econôml-
ca moderna e contemporânea.
Os mandarins do dinheiro, de Ho-
ward M. Wachtel. Tradução de Ro-
berto Raposo. Nova Fronteira, 220 p.
s Ao apresentar a constituição elementar
do mecanismo financeiro internacional, o
autor procura desmistificar a economia,
explicando como os "grandes" se prepa-
ram para emprestar dinheiro e como os
pequenos, os paises pobres, se endivi-
daram.
Bandoleiros das caatlngas.de Mel-
chiades da Rocha, Francisco Alves,
178 p.
s Reportagem sobre o fenômeno do can-
gaço, em especial Lampião e seus compar-
sas do crime, acompanhada de entrevistas
e documentos fotográficos.

O calção vermelho.de Ivonne R. Mar-
tins de Miranda, Argus, 160 p.
¦ Com 20 anos de jornalismo e quatro
romances publicados, a autora volta ao
gênero conto, com o qual Iniciou sua car-
relra literária.
Vm amor conquistado.de Danielle
Steel. Tradução de Aulyde Soares
Rodrigues. Record, 382 p.
m Bonita e bem-sucedida na vida profls-
sional, Tana busca um amor que a liberte
da apatia afetiva em que caiu desde a
morte do pai.
A fugitiva.de
Mareei Proust.
Tradução de Car-
los
Andrade.
254 p.
m Reedição do sex-
to volume de Em
busca do tempo per-
dido, no qual Proust
revela as emoções
do narrador após a
partida repentina
de Albertloe, a "prisioneira" do quinto
volume. ,iUi4
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da, de Gabriel Garcia Márquez, e Dom
Casmurro, de Machado de Assis, além de
clássicos do cinema como Dersu Uzala, de
Kurosawa, a psiquiatra e psicanalista
Gisela Pankow defende que a linguagem
e o espaço têm a mesma importância na
compreensão das relações inter-
humanas.

1. Uma vida para seu filho: pais
bons o bastante, de Bruno Bette-
lhein (Campus, 330 p.) (2/1). O
famoso psicanalista ensina quecriar filhos é uma arte, e recomen-
da que pais e mães consultem seus
próprios corações.
2. A vida é um paloo, de Shirley
MacLaine (Record, 308 p., *.1/11)
Quinto livro de memórias da atriz,
no qual ela insiste em suas con-
cepçôea religiosas e relata a filma-
gem de sua minissérie de TV, Mi-
nhaa vidas.
3. 8he: a chave do entendimento
da psicologia feminina, de Robert
Johnson (Mercuryo, 93 p.) (8/20).Análise simplificada da psicolo-
gia feminina através do exame de
simbologia dos mitos.
4. He: a chave do entendimento da
psioologia masculina, de Robert
A. Johnson (Mercuryo 110 p.)
(3/26). Análise simplificada da
psicologia masculina, através do
exame da simbologia dos mitos.
5. Samuel Walner: minha razão de
viver, de Samuel Wainer (Record392 p.) (7/25). Na autobiografia
publicada sete anos depois de sua
morte, Samuel Wainer, o brilhante
jornalista chamado de Profeta porGetúlio Vargas e fundador do jor-nal Última Hora, conta, sem cen-
aura, tudo o que sabia.
6. Brasil de Castello a Tanoredo,
de Thomas Skidmore (Paz e Terra,
600 p.)(4/4). O professor e brazilia-
niat Skidmore narra os fatos poli-ticos ocorridos durante o "regime

militar, baaeado em pesquisa queinclui documentos desconhecidos
dos historiadores brasileiros.
7. O livro dos Insultos, de H.L.
Menken (Companhia das Letras
348 p.) (6/4). Antologia do mais
corrosivo e iconoclasta jornalista
americano da primeira metade do
século, em seleção e tradução de
Ruy Castro.
8. Perestroika, de Mikhail Gorba-
chev (Best Seller, 300 p.) (8/33).
Defendendo sua ousada políticade reformas, a perestroika Gorba-
chev analisa os problemas da
URSS e explica suas propostas re-
volucionárias.
9. A aventura de Miguel Littin
clandestino no Chile, de Gabriel
Garcia Márquez (Record. 128 p.)
(9/10) O cineasta Miguel Littin,
que entrou clandestino no Chile e
fez um filme contra Pinochet, ins-
pira a Garcia Márquez um relato
ao mesmo tempo real e fantástico.
10. Wa; a chave da psioologia no
amor romântico, de Robert John-
son (Mercuryo, 272 p.) (10/24).
Análise das forças psicológicas
que atuam no amor romântico
através do estudo da simbologia
contida do mito de Tristáo e
l8olda.
Fontes: Livrarias Argumento, Da-
zibao, Eu Sc Você, Paisagem, Pon-
to de Encontro, Rio Market, Sici-
liano. Tempos Modernos, Timbre,
Unilivro8 e Xanam.

INFANTIS
1. O Pequeno Vampiro, de Ar gelaSommer — Bodenburg. Traduçãode João Azenha Jr. Ilustração deAmelu Glienke, Martins Fontes.Série de grande suceaao interna-cional, numa tradução cuidada ebem apresentada gTaficamente.2. Coleção Mico Maneco, de AnaMaria Machado. Ilustrações deClaudius. Melhoramentos. Quatroséries de quatro livrinhos cada,com gradação de dificuldades pa-ra quem está começando a ler; be-Ias ilustrações, muito humor.3. Coleção Gato e Rato, de Mary eEduardo França, Ática. Textossimples, frases curtas, para quemestá começando a ler. Ilustraçõesvivas e divertidas.

4. Sapo sapeca, de Cristina Luna.
Ilustrações de Ricardo Leite. Ao
Livro Técnico. História curta, com
predomínio da imagem, sobre um
sapo que ganha uns óculos.
5. Ninguém gosta de mim?, deRuth Rocha e Dora Larsch. Ilus-trações de Walter Ono. Lastri. Vo-lume de uma série que trata de
problemas da criança pequena.Linguagem simples e gostosa.
Fontes: Livrarias Agartha, Artes eartimanhas. Criarte, Divulgação e
pesquisa, Espaço aberto, Mal as ar-tes, Pé de página, Picadeiro, Ponto
de encontro e Tempo de Ver. (Pes-
quisa a cargo da Fundação Nacio-nal do Livro Infantil e Juvenil.)
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denunciam insatisfa^ao pessoal

.'1^^ 1 As varias opgoes de relaciona- romper com o ]& estabelecido, ou se
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™ent0 °!ue crescejTi dia ap6j^dia^ convencer de que^ uma ''muralha"

A hora e a vez
do bom teatro
||^j^miada'çom-o se-

curso - Nacionafi de

roíçnsts Ricardo Gual-
to fi Márcio Wekhcrt
(foto) vw**r.airta úni-
ca apresenláçSô^nésta
segunda-feira, dia 8,
em leitura dramatiza-
da no Teatro Leopoldo
Fróes, com entrada
franca. (Pág. 5) '<"*?

Ainda sem definição novo local 
para 

entreposto

vmOs pescadores de Jurujuba se mostram favoráveis entreposto de pesca para Niterói.

A novela do entreposto continua. Qua-
se um ano após a discussão da transferência
do entreposto de pesca da Cibrazem, na
Praça 15 do Rio, o novo local ainda não está
definido. Já foram cogitadas várias áreas,
entre elas a Ilha da Conceição, mas essa
possibilidade não está agradando o Centro
Pró-Melhoramentos do bairro. Uma nova
reunião, ainda sem data marcada, deve
acontecer em breve com a participação de
uma comissão designada pelo secretário
estadual de Agricultura, Elcio Costa Couto.
(Pág. 15)

Clínica de bonecas

é sucesso na cidade
Muitas vezes, os cuidados que

uma menina tem com sua boneca
pode ser comparado ao zelo de uma
verdadeira mamãe. Pôr a "filhinha"

para dormir, cantando canções de
ninar, dar banho e brigar quando há
desobediência fazem parte da rotina
das brincadeiras "muito sérias" das
crianças. Mas nem sempre o cuidado
com as bonecas é apenas um brinque-
do: existe em Niterói uma clínica para
consertos e não são poucos os cole-
cionadores na cidade. (Pág. 11)

Novas formas de relacionamento

denunciam insatisfação pessoal

Os.
mercados

os das feiras são muitas vezes maiores que os dos

As feiras livres vendem

mais caro que os mercados

Comprar na feira já se
tornou rotina de muita
gente. O fator economia
não existe mais, pois os
preços dos feirantes con-
correm lado a lado com os
dos supermercados, che-

gando muitas vezes na
frente. Além disso, nem
sempre são encontradas
mercadorias frescas que
vêm direto do produtor ao
consumidor. (Pág. 4)

As várias opções de relaciona-
mento que crescem dia após dia,
sugerem que o ser humano está insa-
tisfeito com os padrões até agora esta-
belecidos. O que está faltando? Assi-
mi lar de fato essas novas opções e

romper com o já estabelecido, ou se
convencer de que uma "muralha"

existencial vá preservar uma certa
integridade emocional que dá estabili-
dade a todos nós? (Pág. 14).

Durante todo esse mês, as crianças
terão oportunidade de assistir no
Teatro Leopoldo Fróes, à peça Cha-
peuzinho Azul, escrita e dirigida por
Carlos Camarinni. As apresentações
aos sábados e domingos contarão
com distribuição de prêmios e do-
ces. (Pág. 12)

JORNAL DO BRASIL

N iterói

O comediante Agildo Ribeiro yai entrar
em cartaz no Teatro da UFF, em Icaraí,
com seu novo show, "Cabaré do Bara-
ta". O texto do espetáculo é do próprio
Agildo — que sobe ao palco sozinho —
e de Gugu Olimecha. No cardápio,
vários petiscos hilariantes, como sem-
pre. (Pág. 8)

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1988 NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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Circulação:

Niterói e São Gonçalo
Sábados e Domingos

Sônia Nobre

Mistura fina
Neusa da Motta Miguens, diretora

social da Sociedade Pestalozzi, veio de
Brasília representando a presidente
Othília Pompeu de Souza para as come-
morações dos 40 anos da Pestalozzi em
Niterói.

A Associação de Pais e Mestres do
Gay Lussac informa que está havendo
reunião todas as terças-feiras no horário
de 20 às 22 horas na sede do Colégio,
no centro da cidade.

A XIII Feira de Integração Comunitá-
ria, promovida pela Prefeitura e Arqui-
diocese de Niterói, será realizada nos
dias 8. 9,10 e 11 de setembro próximo
no Ginásio Caio Martins, com renda
destinada à instituições sociais. Na
coordenação geral do evento, Nelson
Siqueira.

Afivelando as malas para viagem de
férias à Europa, com parada no Marro-
cos, os jornalistas Beatriz Santacruz e
Davi Chargel.

A loja de Ipanema da empresária

Elizabeth Abi Ramia, leia-se, Unique,
anda muito bem freqüentada por artls-
tas famosos, tais como a cantora Olívia
Hime e o humorista Jô Soares. O "Gor-
do" esteve por lá semana passada, mui-
to bem acompanhado.

O Sindicato dos empregados do Co-
mércio de Niterói e São Gonçalo inau-
gura nova sede na próxima sexta-feira,
dia 12 de agosto, à Travessa Cadete
Xavier Leal, 11-13-15, Centro. No sába-
do, 13, haverá baile-show no Fluminen-
se Atlético Clube a partir das 21 horas
com apresentação da cantora Adriana e
som a cargo ao conjunto Cry Babies.
Convidando para os eventos o presiden-
te do Sindicato, Oldenir de Almeida.

As niteroienses Maria Cristina Volpi e
Renata Mafra fizeram sucesso no 2°
Festival Universitário de Teatro realiza-
do recentemente em Blumenau. Pre-
miadas como melhor atriz coadjuvante
e melhor figurinista, respectivamente,
com "O Inspetor Geral", dirigida por
Alice Carvalho. O sonoplasta Richa
também foi premiado pelo excelente
trabalho na mesma peça.

Os amigos do vereador Paulo Henri-
que estão promovendo jantar de adesão
que será realizado no dia 24 de agosto-
,no Clube Canto do Rio,para lançamen-
to de sua candidatura à reeleição à
Câmara Municipal de Niterói.

Concluindo o curso de Informática
na PUC, Beatriz Friedman

O próximo evento do Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno, dirigido por
Angela Variara, está marcado para o
próximo dia 17 de agosto com três
mostras. No salão Nobre estarão expon-
do os artistas Aldo Luís de Paula Fonseca
e Renata Barros e na Sala Novos Cami-
nhos Fátima Reis.

Um grupo de amigos se juntou para

organizar churrasco em homenagem a
Luís Carlos Nogueira Filho na fazenda
do casal Wilson Azamor Filho em Sam-
baetiba, quando tiveram oportunidade
de conhecer seu haras "Bem Querer".
Entre tantos estavam a mãe do aniversa-
riante, Neuza Nogueira; Mauro Maga-
lhaês Júnior com Andréa; Carlos Moura
e Guilherme Campos.

Dia 9 tem eleição no Clube Central.
Duas alas estarão disputando o pleito,
comandadas por Ivan Galindo (Chapa
Branca) e Rubens Maragno (Chapa
Azul).

A estilista Gerty Fainstein está no Rio
Grande do Sul visitando familiares. Vol-
ta para o Baile do Batacian que será
realizado dia 27 de agosto no Canto do
Rio.

Circulando pela Europa a charmosa
Mônica Santos.

Lilian Godoy integrou o grupo que
estreiou quinta-feira última no Teatro
Leopoldo Fróes. Orgulhosos da inclina-
ção artística da filha, que fez sua inicia-
ção no Centro Educacional, estão Sônia
e Edson Godoy.

Chegando de temporada entre Itália e
Suíça, Maria Helena Tostes Vieira, que
viajou em companhia da filha Maria
Cláudia e da neta Stella.

A cerimônia religiosa do casamento
de Beatriz e Sidney terá lugar no próxi-
mo dia 20, às 19h30min, na Sinagoga da
Associação Religiosa Israelita. O noivo
é filho de Amália e Adolpho Sipres; e a
noiva de Martha e Luiz GhKnick. Os
convidados serão recepcionados no
Paissandu Atlético Clube.

Neste sábado, Elzita e Ronaldo Valle
abrem sua casa na Presidente Predeira,
ainda em final de obras, para a come-
moração dos 12 anos do caçula Felipe,
que está voltando da colônia de férias —
o Remanso — de Terezinha de Menezes
Guerra, em Rio das Ostras.

Aprender a pintar sem saber desenhar. Na
Severus Artes e Galeria, sob a direção do

professor e artista plástico Severus. você náo.
será mais uma vítima. Pertinho da Ponte

Rio-Niterói, à Alameda São Boaventura, 181
Fonseca Tel. 722-0889
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O baile "Parece 
que foi Hontem"

acontece hoje no Hotel Nacional
O tradicional baile "Parece que foi

Hontem" promovido pela Cooperativa
dos profissionais da Imprensa, COO-
PIM, será realizado neste sábado no
Hotel Nacional com animação por con-
ta do cantor Miltinho, que cantando"Mulher de 30" e outros sucessos que
marcaram época dará um show de 40
minutos levando os pares românticos à
pista de dança.

Esta festa, que acontece há 13 anos,
estará a partir deste sábado integrando o
calendário oficial da cidade. Os convi-
tes custam Cz$ 1 mil 500 para o público
em geral eCz$ 1 mil 200 para jornalistas
e podem ser procurados na sede da
COOPIM (tel. 2206002), que estará fun-
cionando hoje até às 18h.

De política
O prazo de alistamento eleitoral

terminou ontem, sexta-feira. Na próxima
semana, a Justiça Eleitoral de Niterói e
São Gonçalo informará quantos eleitores
estão aptos a votar nas duas cidades. São
Gonçalo pelo que se calcula, estará bei-
rando os 700 mil eleitores enquanto que
na ex-capital o número pode chegar a
290 mil.

O PCB de Niterói concorre apenas
com um candidato a vereador, o mesmo
acontecendo com o PSDB, partido criado
pelo Senador Mário Covas. Coimbra de
Mello, candidato a prefeito pelo PSDB
continua na expectativa de concretizar
uma frente progressista, unindo-se ao
PCB, PC do B, PSB, PMDB e PT.

Wilson de Oliveira, médico e ex-
prefeito, hoje no PS, pode não concorrer.
Muitos amigos informam que o partido
registrou-se através de Comissão Provisó-
ria, porém fora do prazo previsto pela lei
eleitoral.

Niterói conta hoje com 23 partidos,

legalmente registrados. Para quem deseja
gravar as siglas: PDT, PMDB, PFL, PCB,
PC do B, PT, PL, PJ, PMN, PDC, PCM,
PSB, PSDB, PTB, PH, PASART, PV, PSC,
PTR, PTN, PSP. Este último partido revive
o antigo Partido Social Progressista do ex-
Governador Ademar de Barros. Seu últi-
mo presidente no Estado do Rio foi o ex-
deputado Raul de Oliveira Rodrigues,
hoje à frente do PMDB em Niterói.

Cada partido tem direito a lançar
63 candidatos a Câmara Municipal, ou
seja, três vezes 21 (que é a composição
do Poder Legislativo). Conclusão, com 23
partidos registrados, a previsão é de mais
de 700 postulantes as 21 vagas. É lógico
que nem todos lançarão 63, mas pela
média de 40, é só fazer o cálculo.

Nélson Gonçalves, famoso cantor,
morador em Itaipu, será candidato a ve-
reador pelo Partido da Juventude. Seu
nome foi homologado no último sábado,
na convenção do PJ, na Câmara Munici-
pai. O partido apoiará Adilson Lopes para
prefeito, em coligação com o PTB.

Propaganda política sonora a base
d? trios elétricos está proibida. Falou-se

"Nosso Grupo" promove tarde de cultura

O tradicional encontro mensal do
"Nosso Grupo", Organização Feminina
de caráter Beneficente, dirigido por Lau-
dyr Bruno sempre realizado no Clube
Português, reuniu na última quinta-feira
de julho muitas presenças em torno de
um abrangente programa
cultural. Palestra do Dr. Ma-
rio Duarte Monteiro, que dis-
correu sobre fatos curiosos da

história da Medicina; exposição de tra-
balhos da artista plástica Solange Vigo e
tarde de autógrafos, de Lizair Cuarino,
lançando "Poemas da Intermitência" in-
tegrou a agenda do "Nosso Grupo".

que jaime Campos, candidato a prefeito
de São Gonçalo investiu uma nota preta
numa propaganda deste tipo. Está corren-
do o risco de não poder utilizá-la.
• Joel de Freitas pode retirar a sua candi-
datura a vereador pelo PDT de São Gon-
çalo. Ele é presidente da UNIBAIRROS e
poderá apoiar Benedito Santos, ex-líder
metalúrgico, apoiado por Luiz Carlos
Prestes.
• O Juiz Disciplinar da Propaganda Elei-
toral, Judá Jessé de Bragança Soares, tem
sido elogiado pela maneira firme e demo-
crática com que conduz o processo elei-
toral em Niterói. Fez, até agora, quase 90
autuações contra candidatos que picha-
ram muros, colaram cartazes ou afixaram
placas em postes. Acaba de baixar porta-
ria, n° 3/88, na qual dá as diretrizes gerais
para a campanha. Todas as primeiras
terças-feiras de cada mês, às 13 horas,
terá encontros com candidatos e prefeitá-
veis, assim como dirigentes de partidos,
para esclarecer todas as normas eleito-
rais. Os encontros serão no prédio da
antiga Câmara Municipal, no Jardim São
João.
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Protesto contra

aumento da água

vai à Justiça

Sandra Duarte

A FAMNIT (Federação das
Associações de Moradores de
Niterói), a AMAI (Associação
de Moradores de Icaraí) e a
Associação de Moradores do
Viradouro estão convocando
os síndicos de edifícios e os
consumidores individuais para
participarem da ação judicial
que será. impetrada contra a
CEDAE nos próximos dias. O
motivo é o aumento desorde-
nado das tarifas de água, majo-
radas 352% em seis meses,
contra uma inflação acumu-
lada de 232%.

Ornar Serrano, conselhei-
ro de questões urbanas da
FAMNIT e vice-presidente da
AMAI, adverte que em alguns
casos o aumento chegou à fai-
xa de 600%, enquanto a URP
remunerou os trabalhadores
em 102,31%.

— Como alguém pode su-
portar os aumentos se os salá-
rios são reajustados num índice
inferior? — preocupa-se Ser-
rano.

Ele observa que a situação
está. levando os proprietáriosa de imóveis ao desespero, e

4 muitos estão sendo obrigados a

se desfazer de seus aparta-
mentos.

A comissão da FAMNIT,
AMAI e Associação de Mora-
dores do Viradouro convocou
os síndicos para uma reunião
aberta, na OAB de Niterói para
discussão do problema e enca-
minhamento judicial. Estavam
convidados o superintendente
da CEDAE, Carlos Augusto
Corbacho Vianna e Hélio Ga-
ma, representante da Cura-
doria de Justiça Estadual de
Defesa do Consumidor, mas
como. não puderam compare-
cer por já terem outros com-
promissos marcados, ficou
acertado um novo encontro,
que deverá acontecer no diá 8,
segunda-feira. A comissão ten-
tará descobrir o que está acon-
tecendo com as contas e qual a
justificativa do governo.

Pena d'água — O vice-
presidente da AMAI conta que
já se comunicou com a CEDAE
para apurar os métodos de ava-
liação do consumo. Segundo
ele, o método empregado tem
sido a pena d'água, que calcu-
Ia o consumo médio mensal
em 15 metros cúbicos por

quarto de residência. Ornar
acha este sistema exagerado,
gerando um cálculo superior
ao consumo real. "Uma casa
com três quartos irá gastar 45
mil litros de água por mês.
Dificilmente uma família con-
some isso", acredita ele.

Serrano imagina que o mé-
todo mais correto de medição
do consumo seria a adoção de
hidrômetros — medida confir-
mada pela própria CEDAE —,
mas já foi informado pelo ór-
gão de que não existe fabrica-
ção suficiente para atender a
demanda.

O que mais intriga a Co-
missão é o esbanjamento de
verbas em vários projetos que
prevêem os mesmos benefícios
e não têm integração. A Secre-
taria Estadual de Ação Comu-
nitária está com o programa de

saneamento básico "Fala Fave-
Ia"; o Projeto Progredir tam-
bém prevê saneamento e a
CEDAE está concluindo obras
na 5a adutora que vai abastecer
a Região de Santa Bárbara,
Caramujo, Maria Paula, Fonse-
ca, Pendotiba, Itaipu e Pirati-
ninga. "O engraçado é que
estão colocando a tubulação,
mas não fizeram a estação de
captação d'água. O que deve
acontecer é que a água deve
ser redistribuída para esses
bairros", • diz Serrano. Outra
obra em andamento é a nova
rede de esgotos no Fonseca e
no Centro, cujo emissário sub-
marino vai desembocar no
meio da Bafa de Guanabara.

Segundo Serrano, a avalia-
ção da comissão é que existe
muito dinheiro entrando num
espaço dispersivo.

&
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Consumidor troca feira livre por 
supermercado

Paola Bonelli

Com a crise econômica
que o país atravessa, a inflação
chegando a índices inimaginá-
veis, o consumidor está sur-
preendendo as estatísticas na
hora da compra de alimentos.
Essa postura significa dizer
que, diferentemente dos outros
tempos, o consumidor está tro-
canao a feira pelo supermerca-
do. As razões giram basica-
mente em tomo de um mesmo
motivo: dinheiro.

É que, com a alta de pre-
ços, fazer feira não é mais
vantagem para algumas pes-
soas. Para José Carlos Carva-
lho, 25 anos, veterinário, esse
é um hábito riscado de seu dia-
a-dia. Ele diz que ir até a feira
não significa mais reduzir des-
pesas. Por isso, como tem o
tempo apertado entre seus dois
empregos, curso de pós-
graduação e a ajuda que dá à
esposa para cuidar da filha de
8 meses, fica impossível se
deslocar até o bairro vizinho,
onde costumava fazer feira,
para ter uma diferença mínima
nos produtos.

Mas quem pensa que feira
é procurada apenas na busca
de um preço mais acessível,
engana-se. O psicólogo Eduar-
do Pedroso, de 36 anos, por
exemplo, já tem esse hábito

como um verdadeiro ritual. Ele
gosta de examinar com
cuidado todas as mercadorias e
acaba curtindo essa rotina se-
manai. O psicólogo diz que
depois que seu primeiro filho
nasceu, há 5 meses, ele só faz
compras em feira, dizendo que
as prefere aos supermercados,
pois esses estão sempre cheios

lá foi o tempo em
que a feira garantia a
venda de produtos
frescos e baratos.

da vez mais ela está
deixando de ser uma
opção para os que
desejam encontrar
bons produtos com
preços acessíveis

e muito sujos. Além disso, a
feira tem mais credibilidade
quanto à integridade do produ-
to final. Com ela, a garantia de
um alimento mais fresco e con-
fiável, principalmente para a
criança. Além disso, sempre há
uma bem perto de sua casa, o
que a torna mais viável. Quan-
to aos preços, Eduardo diz que
paga ainda mais nas feiras: "A
verdade é que elas estão ven-
dendo mais caro, sim, mas
compensa. Os supermercados
estão cada vez mais sujos, e
desde que voltei de Curitiba,
onde morei por um ano, não
me acostumo mais com eles."
As compras do mês são feitas
no Carrefour, e na hora de
comparar a distância o saldo é
que a feira não sai tão cara
assim, se for comparada ao
consumo de combustível.

Mas há também quem não
dê importância para a crise e
permaneça fazendo feira pelo
hábito, sem parar para medir
prós e contras. A feira, sem
dúvida, continua a fazer parte
de uma maneira muito forte do
dia-a-dia brasileiro, que, mes-
mo sabendo que vai encontrar
ali preços mais caros, dá prefe-
rência aos legumes, frutas e
verduras, supostamente
frescos.

— Não há integração, não
se tem conhecimento dos mon-
tantes liberados e se estão sen-
do realmente aplicados. O
compromisso de retorno — pa-
gamento dos empréstimos —
pode estar sendo a justificativa
das sobretaxas, mas queremos
saber quantos programas exis-
tem concretamente e se estão
integrados — diz.

Para ele, este é o momento
do povo ir à luta e questionar"A nós interessa obter informa-
ções sobre o que queremos
saber, não sobre o que eles
querem falar. Acho que o Bra-
sil é um país sob o estigma da
monarquia literária; o povo vi-
ve sob o estigma do pequeno
príncipe, enquanto o poder
exerce as artimanhas do prínci-
pe de Maquiavel."

Serrano:"Síndicos e
consumidores
individuais
devem se unir
a nós na ação
judicial contra
a CEDAE"
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em escrever alguma coisa a
respeito da questao agraria
quando conversamos sobre
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H poder, tratadas com realismo em "C6u Aberto" do pernio em dinheiro (Cz$
na epoca), Gualda e

Aberto" ficou com o segun- pronuncias ou nomes, para Weichert receberam um au-
H do pr&mio, escolhido den- tornar "C6u Aberto" algo xflio para montagem da pe-
M tre cerca de 70 pegas de que poderia se passar em ga — o que nunca foi feito.
H todo o pafs — v5rias delas qualquer lugar do Brasil. "AI6m do assunto nao ser
H assinadas por autores de re- Tamb£m nos preocupamos
H nome. em evitar caracterizar Hnlni^A /Jn
M "C6u Aberto", segundo camponeses e os favelados UUIHIuU Ut

OS dois autores procura oomo sii''^esi Um dos integrantes do juri
mostrar que a realidade ru- nhos °,temf» todo esse do Nacional de Dra-
ral brasileira estS direta- maniquetsmo 6 muitotScil. maturgia de 1987. o diretor
mente vinculada com o dia- Com 22 a nos, Marcio teatra| Fernando Peixoto, pres-
a-dia urbano. Assim, a peca acaba de concluir seu curso tou Q jeggjnte depoimento a
tem cenas numa favela de Jornalismo. Ele conhe- respeito de "C£u Aberto", dos

M qualquer, e tamb£m desen- ceu Ricardo Gualda, 17 niteroienses Ricardo Gualda e
volvimentos cenicos em anos, ao trabalhar como au- Marcio Weichert:

H ambientes rurals. xiliardeprodugaoediregao (...) 
"sao cenas rSpidas,

_ Tivemos 0 cuidado no grupo Boca de Cena, no personagens definidos em tra-
H de trabalhar com realismo Intituto Abel, em 1986. Na- gos sint^ticos uma dramatur-

- diz Marcio Weichert—e quela <§poca, o grupo mon- g.a^il, qu^enui^ contra-
¦ para tanto nos servimos de "Qua*.quad,a, de

H livros e recortes de jornais. Terra , de Vianinha. tradigoes no piano social, des-
Evitamos regionalismos de —Comegamos a pensar

Plazapreparou vitrines incriveis, com as griffes mais

IMig ft mBH famosas e muitos artigos em liquidagaa Assim, voce
MH|H compra com muito mais conforto e tranquilidada

Uma otinia chance para quern ainda nao comprou o
Morta", de Oswald de Andrade presente do papai. Voce aproveita as ofertas da Liquidagao

9curso e ainda da um presente inesqueci'vel para ele

^& Venha para o Plaza Shopping. As melhores ofertas da praga,
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Weichert e Gualda: questão agrária e relações de
poder, tratadas com realismo em "Céu Aberto"

As melhores ofertas da Liquidação, estão na

Praça Central do Plaza Shopping.
É que o Plaza preparou vitrines incríveis, com as griffes mais

famosas e muitos artigos em liquidação. Assim, você

compra com muito mais conforto e tranqüilidade.

Uma ótima chance para quem ainda não comprou o

presente do papai. Você aproveita as ofertas da Liquidação

e ainda dá um presente inesquecível para ele
Venha para o Plaza Shopping. As melhores ofertas da praça,
na Praça

Peça niteroiense com 
prêmio

Premiada com o segun-
do lugar no Concurso Na-
cionaf de Dramaturgia, no
ano passado, a peça "Céu
Aberto" — que marcou a
estréia dos niteroienses
Márcio Weichert e Ricardo
Gualda como autores tea-
trais — vai ser encenada
pela primeira vez nesta se-
gunda, dia 8, às 20 horas,
no Teatro Leopoldo Fróes
(Rua Manoel de Abreu, 16,
Centro), com entrada
franca.

Será uma chance única:
a peça vai estar dando iní-
cio ao Ciclo de Leituras
Dramatizadas de Autores
Niteroienses, que durante
nove segundas-feira estará
animando o Leopoldo
Fróes. A iniciativa, da Asso-
ciação dos Trabalhadores
em Artes Cênicas de Nite-
rói, ATACEN, prevê a divul-
gação da produção drama-
túrgica da cidade — e sem-
pre com entrada franca, pa-
ra atrair ainda mais às pia-
téias.

Prêmio — O Concurso
Nacional de Dramaturgia
foi promovido pelos Minis-
térios da Cultura e da Refor-
ma e do Desenvolvimento
Agrário. Duas representan-
tes deste último participa-
ram do júri, também com-
posto pelos diretores tea-
trais Fernando Peixoto e Al-
domar Conrado. "Ceú

Foto Wilson da Costa

Aberto" ficou com o segun-
do prêmio, escolhido den-
tre cerca de 70 peças de
todo o país — várias delas
assinadas por autores de re-
nome."Céu Aberto", segundo
os dois autores, procuramostrar que a realidade ru-
ral brasileira está direta-
mente vinculada com o dia-
a-dia urbano. Assim, a peça
tem cenas numa favela
qualquer, e também desen-
volvimentos cênicos em
ambientes rurais.

— Tivemos o cuidado
de trabalhar com realismo
— diz Mareio Weichert—e
para tanto nos servimos de
livros e recortes de jornais.
Evitamos regionalismos de

pronúncias ou nomes, para
tornar "Céu Aberto" algo
que poderia se passar em
qualquer lugar do Brasil.
Também nos preocupamos
em evitar caracterizar os
camponeses e os favelados
como simplórios "bonzi-
nhos" o tempo todo: esse
maniqueísmo é muito fácil.

Com 22 anos, Mareio
acaba de concluir seu curso
de Jornalismo. Ele conhe-
ceu Ricardo Gualda, 17
anos, ao trabalhar como au-
xiliar de produção e direção
no grupo Boca de Cena, no
Intituto Abel, em 1986. Na-
quela época, o grupo mon-
tava "Quatro Quadras de
Terra", de Vianinha.

— Começamos a pensar

nacional em cartaz

em escrever alguma coisa a
respeito da questão agrária
quando conversamos sobre
a obra de Vianinha — conta
Ricardo Gualda — mas o
resto foi surgindo por nossa
conta. As cenas curtas de"Céu Aberto", por exem-
pio, devem-se à influência
da TV e do Cinema em
nossa geração, sem dúvida
alguma.

A peça começou a ser
escrita em fins de janeiro de
1987. Quase três meses de-
pois, as 39 laudas em espa-
ço dois estavam prontas pa-
ra serem entregues. Além
do prêmio em dinheiro (Cz$
30 mil, na época), Gualda e
Weichert receberam um au-
xílio para montagem da pe-
ça — o que nunca foi feito."Além do assunto não ser

dos mais comerciais, temos
30 personagens, o que as-
susta a alguns diretores",
declara Mareio. "Só que vá-
rios personagens são ence-
nados pelo mesmo ator: as-
sim, não é necessário um
elenco tão grande quanto se
possa imaginar numa leitura
rápida", explica.

Realizada por atores ni-
teroienses pagos pela ATA-
CEN, a leitura dramatizada
de "Céu Aberto" terá a dire-
ção de Leonardo Simões.
"Pelo que vi e ouvi nos
ensaios da peça, Leonardo
é um diretor de muita sensi-
bilidade e senso técnico e
profissional aprimorado",
comenta Mareio Weichert,
ansioso, junto com Gualda,
por ver em cena seu traba-

Tho premiado.

Opinião de um jurado
Um dos integrantes do júri

do Concurso Nacional de Dra-
maturgia de 1987, o diretor
teatral Fernando Peixoto, pres-
tou o seguinte depoimento a
respeito de "Céu Aberto", dos
niteroienses Ricardo Gualda e
Mareio Weichert:

(...) "são cenas rápidas,
personagens definidos em tra-
ços sintéticos, uma dramatur-
gia ágil, que denuncia contra-
dições no nfvel do poder assim
como aponta mais graves con-
tradições no plano social, des-

mistificando uma realidade
agressiva e injusta."Céu Aberto" é uma con-
tribuição da dramaturgia brasi-
leira em defesa da urgente ne-
cessidade de defender a digni-
dade do Homem. Nos coloca
diante de uma realidade que
não podemos mais ignorar: so-
mos todos responsáveis por cri-
mes que a peça denuncia e que
todos sabemos que se suce-
dem, cada vez mais, dia-a-dia,
diante da passividade ou da
perplexidade de todos nós".
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Último dia para assistir 
"A

Morta", no Teatro MPB-4

Os alunos da 2a Ofi-
cina do Teatro Experi-
mental Universitário que
estão concluindo o curso
após um ano de aulas
teóricas e práticas, resol-
veram prestar uma ho-
menagem ao escritor Os-
wald de Andrade ence-
nando a peça "A Mor-
ta", cuja última apresen-
tação é hoje no Teatro
MPB-4, Espaço DCE da
UFF. O grupo teatral es-
coíheu esse texto por
considerá-lo vivo, polê-
mico, divertido, lúcido e
lúdico e também porque"os mortos continuam a
governar os vivos".

A Oficina do TEU, que tem
como objetivo dar oportunidade a
pessoas interessadas em aprender
a arte teatral, estreou no ano pay
sado com a peça "A Mãe d'A-
gua", de Raimundo Alberto e di-
reção de Kika Dantas. Esse espetá-
culo participou do IIo Festival Ni-
teroiense de Teatro, onde recebeu

' os prêmios de melhor iluminação
(Luiz Miguel), melhor cenografia
(Kika Dantas), melhor trilha sono-
ra (Maurício AZV) e melhor atriz
(Theresa Garcia). | __ .

No próximo mês terá início a
3a Oficina de Teatro do TEU e as
inscrições podem ser feitas a^partir

>ro:" 'da próxima quarta-feira, no Teatro

Hoje, a última apresentação da peça
Morta", de Oswald de Andrade

MPB-4, Espaço DCE. O curso é
gratuito e a única exigência é
idade mínima de 18 anos. O TEU
também estréia em outubro a peça
infantil "Precisa-se de Palhaço",
de Cláudio Carvalho e direção de
Antônio Hildebrando. Para no-
vembro, já está programada a pe-
ça "O Auto das Sete Luas de
Barro", de Vital Santos."A Morta" é dirigida por Antô-
nio Hildebrando e conta com mú-
sicas de Cláudio Carvalho e Nel-
son Paz. O espetáculo começa às
21 h no Teatro MPB-4 (Rua Vis-
conde do Rio Branco, 625 —
Centro). Os ingressos custam Cz$
250.

Plaza111 Shoppinglaza



O chS beneficente promo- que invadiram a Franga em  - ..v- 
Fn,n Wllson da Costa mais se manter pag regioes

vidona ultima semana, no Clu- 1870, foram dizimados por um . .. - - i^Sn 
nnrnTrariSra e Dro

be Portueues de Niter6i pelo surto de diseriteria e que ,  . colocado numa cadeira e pro
nosso Grupo — instituigao CanadS escapou de ser mais , , tfgrdo com cobertores aguar-
criada com fins assistenciais — um estado americano devido 'g ^ dando a chegada dos ursos que
teve como ponto alto a confe- uma infecgao tifica que matou £ I; 0 devorarao a none,
rencia do cirugiao Mario Duar- os soldados invasores. T 'As^WiBk. Ele comentou que na
te Monteiro, que discorreu so- o sul dos Estados Unidos jg ¦ i ysffr'fygplll Uniao Sovi6tica o doente por-
brefatoscuriososdahistoriada s6 se tornou produtivo depois ' • |jj| tador de cancer incur^vel §
Medicina, a exposigao de cin- que um sanitarista fez um tra- : mandado para casa com um
co trabalhos da artistas pISstica balho na regiao, com objetivo . sac0 rem^c"05 Par5 '
Solange Vigo e o lanqamento de acabar com o necator ame- Monteiro - JHfc para dar lugar a outro doente
do livro "Poemas da Intermi- ricanus, uma verminose que entreteu as ¦;=, que possa ser tratado. A ponti-
tencia", de Lizair Maria Guari- causa a opilagao — anemia. integrantes -Wk ca 6 nao ocupar leitos. Na
no Guerreiro, presidente da No caso brasileiro, ele citou do Nosso Holanda, o estado fornecedro-
Sociedade Pestalozzi do Estado mito de Jeca Tatu, criado por Grupo ' gas para o toxicfimano seguin-
do Rio de janeiro. Monteiro Lobato. 0 escritor durante f! d° a id^ia de "se voce quiser

MSrio Monteiro abordou era proprietlrio de uma fazen- o chd [ r^ morrer, que more",
diversos temas — alguns at6 da no Vale do Parafba e obser- beneficente ' • .JM De acordo com MSrio
polemicos como a eutanSsia. vava que os trabalhadores Monteiro, os costumes hs ve-
Ele comentou que s6 a partir da eram preguigosos. Depois de zes ultrapassam a lei, mas a
Segunda Guerra Mundial a descobrir a causa — as vermi- - Medicina tem por objetivo pro-
Medicina descobriu a impor- nosesMonteiro Lobato de- lon'gara vida. Ele lembrou que,
tancia dos medicamentos indi- cidiu escrever a hist6ria para T vez por outra, a Corte america-
genas. Citou Ghandi e a comu- alertar os demais fazendeiros na recebe pedidos de familia-
nidade indfgena, afirmando do motivo da indotencia de V res de pacientes descerebrados
que a pritica medicamentosa 6 seus empregados. , que pedem o desligamento dos
tipica decadacultura, masque No episddio da Guerra do aparelhos que mantem os

princfpio £ o mesmo. "A Paraguai, MSrio Monteiro justi- : "doentes vivos. Monteiro acre-
medicina como ciencia 6 pura ficou a derrota de uma forqa dita que estamos numa encru-
questaodeevoluqaotecnoldgi- brasileira, motivada por um zilhada triste, pr6pria dos tem-
ca", resumiu. surto de escorbuto. "Os solda- > ! pos modernos, em que tem

O ciruroiao ao discorrer dos estavam morrendo devido BBBWP que considerar que os pacien-
sobre fatos hist6ricos, explicou * doen^a, mas ao chegarem ao tes sob condi^oes artificials de
que muitos deles foram provo- Brasil se salvaram consumindo usua|. Os espartanos pratica- Muitas de nossas tribos de in- vida sao um peso para as tami-
cados ou poderiam ser altera- vitamina C", contou. vam a eutanSsia normalmente, diosenterravamdecincoadez lias e para a sociedade, mas
dos devido a causas m£dicas. O medico tocou num as- atirando os velhos doentes, os crian^as deficientes, vivas, espera que "Deus permita que
Segundo ele, os franceses pu- sunto delicado, a eutanSsia, aleijados e as criangas doentes junto com o paj6 falecido. encontremos alguma coisa me-
deram fazer sua revoluqao por- explicando que em determina- do alto do Monte Taijeto, no Os esquimds costumam le- Ihor que os desfiladeiros de
que os alemaes e austrJacos, das culturas sua prStfca desfiladeiro das Term6pilas. var os idosos que n5o podem Taijeto".
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CALVICE? MICROTRANSPLANTE do seu cabelo 6 a solugfio. Para
Ecocardiograma — Doppler — Holter Contfnuo I maquiagem definitiva, sombrancelhas e realgar o contorno dos

Ergometria em Esteira — Eletrocardiograma — MICROPIGMENTAQAO.
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Mário Monteiro conta fatos curiosos da Medicina
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O chá beneficente promo-
vido na última semana, no Clu-
be Português de Niterói pelo
nosso Grupo — instituição
criada com fins assistenciais —
teve como ponto alto a confe-
rência do cirugião Mario Duar-
te Monteiro, que discorreu so-
bre fatos curiosos da história da
Medicina, a exposição de cin-
co trabalhos da artistas plástica
Solange Vigo e o lançamento
do livro "Poemas da Intermi-
tência", de Lizair Maria Guari-
no Guerreiro, presidente da
Sociedade Pestalozzi do Estado
do Rio de janeiro.

Mário Monteiro abordou
diversos temas — alguns até
polêmicos como a eutanásia.
Ele comentou que só a partir da
Segunda Guerra Mundial a
Medicina descobriu a impor-
tância dos medicamentos indí-
genas. Citou Ghandi e a comu-
nidade indígena, afirmando
que a prática medicamentosa é
típica ae cada cultura, mas que
o princípio é o mesmo. "A
medicina como ciência é pura
questão de evolução tecnológi-
ca", resumiu.

O cirurgião, ao discorrer
sobre fatos históricos, explicou
que muitos deles foram provo-
cados ou poderiam ser altera-
dos devido a causas médicas.
Segundo ele, os franceses pu-
deram fazer sua revolução por-
que os alemães e austríacos,

que invadiram a França em
1870, foram dizimados por um
surto de disenteria e que o
Canadá escapou de ser mais
um estado americano devido a
uma infecção tífica que matou
os soldados invasores.

O sul dos Estados Unidos
só se tornou produtivo depois
que um sanitarista fez um tra-
balho na região, com objetivo
de acabar com o necator ame-
ricanus, uma verminose que
causa a opilação — anemia.
No caso brasileiro, ele citou o
mito de Jeca Tatu, criado por
Monteiro Lobato. O escritor
era proprietário de uma fazen-
da no Vale do Paraíba e obser-
vava que os trabalhadores
eram preguiçosos. Depois de
descobrir a causa — as vermi-
noses —, Monteiro Lobato de-
cidiu escrever a história para
alertar os demais fazendeiros
do motivo da indolência de
seus empregados.

No episódio da Guerra do
Paraguai, Mário Monteiro justi-
ficou a derrota de uma força
brasileira, motivada por um
surto de escorbuto. "Os solda-
dos estavam morrendo devido
à doença, mas ao chegarem ao
Brasil se salvaram consumindo
vitamina C", contou.

O médico tocou num as-
sunto delicado, a eutanásia,
explicando que em determina-
das culturas sua prática é

Ecocardiograma — Doppler — Holter Contínuo

^Ergometriç^en^istein^^^o cardiograma
Ginecologia
Obstetrícia
Medicina

íTrabalhamos cdm^^HITXV 
de Novembro, 134 • 718^937^4653 ^1

Rua Sorocaba, 477/7° andar • 286-9197
R. Dr. Nüo Peçanha, 166 Rodo. S. Gonçak) Tel: 712-4653

LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ
Analises de água

Rua José Clemente, 94 s/1804
Tel: 717-6982

O»fioèmt ám iiáoimoçâw.
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usual. Os espartanos pratica-vam a eutanásia normalmente,
atirando os velhos doentes, os
aleijados e as crianças doêntes
do alto do Monte Taijeto, no
desfiladeiro das Termópilas.

Muitas de nossas tribos de ín-
dios enterravam de cinco a dez
crianças deficientes, vivas,
junto com o pajé falecido.

Os esquimós costumam le-
var os idosos que não podem

mais se manter para regiões
afastadas na neve. O velho é
colocado numa cadeira e pro-
tegido com cobertores, aguar-
dando a chegada dos ursos que
o devorarão à noite.

Ele comentou que na
União Soviética o doente por-
tador de câncer incurável é
mandado para casa com um
saco de remédios para dor,
para dar lugar a outro doente
que possa ser tratado. A políti-
ca é não ocupar leitos. Na
Holanda, o estado fornece dro-
gas para o toxicômano seguin-
do a idéia de "se você quiser
morrer, que morr:".

De acordo com Mário
Monteiro, os costumes às ve-
zes ultrapassam a lei, mas a
Medicina tem por objetivo pro-
longar a vida. Ele lembrou que,
vez por outra, a Corte america-
na recebe pedidos de familia-
res de pacientes descerebrados
que pedem o desligamento dos
aparelhos que mantêm os
doentes vivos. Monteiro acre-
dita que estamos numa encru-
zilhada triste, própria dos tem-
pos modernos, em que se tem
que considerar que os pacien-
tes sob condições artificiais de
vida são um peso para as famí-
lias e para a sociedade, mas
espera que "Deus permita que
encontremos alguma coisa me-
lhor que os desfiladeiros de
Taijeto".
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Posse de Togo de Barros movimenta Academia

d^stesrs; ^sS3S:74 anos e seguiu a tradigSo da de 1916 o sonho come^ou direito ^ cerimfinia de posse, ™ ™° 
TnTpXrk conta aue

Academia, fazendo o panegfri- tomar forma de realidade. mas a instituisSo possui outras seq • 
t

co previsto nos estatutos, que Tendo ao todo 48 membros classes de membros como clas- „ . h aos cofresconsta dos elogios e breve his- efetivos da classe de letras, se de ci&ncias, ci&ncias sociais 3" p' t^p ^ r^™^,V^
t6rico do patrono da cadeira instituigSo est* com duas ca- e polfticas, belas-artes, corres- ^^aaei 

to co gu
de seus antecessores. Segundo deiras vagas no momenta, as pondente nacional e corres- 00 aePutaao A ra
o atual presidente, Edmo Ro- dtedras de Eugfenio Cordeiro pondente estrangeiro. INet0-
drigues Lutterbach, "esta prSti- — que faleceu com 98 anos — ^ ^{5^ de diretoria A T . trabalhamos para a
ca 6 que mant§m viva a mem6- e Eurfpedes Dutra Ribeiro — „ t „ uma vez por m^s Academia Fluminense de Le-
ria do imortal". que iria comemorar o seu cen- fras porque gostamos mas 6

tenSrio este ano. Estas sao as na sede da Academia, que tun quase impossfvel custear os
A Academia Fluminense de unicas cadeiras ocupadas por ciona no andar superior do eventos — diz Edmo Lutter-

Letras foi fundada em 22 de uma 55 pessoa ao longo da pr6dio da Biblioteca Estadual back, lembrando que teve que
julhode 1917. Lutterback con- histdria da Academia. de Niter6i. Edmo Lutterback fazer uma contribuigao do seu
ta que em 1906 Quaresma Ju- Os requisites necessSrios informa que a sede s6 foi con- bolso para poder enviar os
nior, joaquim Peixoto e Epami- para se tornar membra sao: ser quistada dez anos depots de convites para a posse do novo

[sucedendo Alberto Ribeiro La- nondas de Carvalho tiveram fluminense nato e ter textos aiagSo da academia, atrav<§s - acad&nico. 
^

^pTMTMAoSI 
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Destacando-
^ 

ATTW A HT A V TYQl P • Antonio Parreiras c/

lo[U£jU i/lil Jj UuMJEI 
"Praia 

de Boa Viagem"

• Manoel Santiago rep.

Foto Wilson da CostaA Academia Fluminense de[_
Letras abriu orgulhosamente
seus salões na última quinta-
feira, dia 28, para dar lugar a

Eosse 
de seu mais novo mem-

ro, o ex-governador e ex-
presidente da Assembléia Le-
gislativa Togo Póvoa de Barros.
Estiveram presentes à solenida-
de o almirante Ernani do Ama-
ral Peixoto, Antônio Carlos Vil-
laça, representando o Pen Clu-
be do Brasil, João Francisco de
Almeida, prefeito de São João
da Barra, Marionor Mello Cou-
to, representante do Prefeito de
Teresópolis, Horácio Pacheco,
secretário de Educação de Ni-
terói e representante do prefei-
to Waldenir de Bragança, So-
lange Mattos, presidente da
16a seção da OAB, Antônio
Noronha, vice-consul de Por-
tugal, José Ermínio Guasti, re-
presentante do reitor Wildiber-
to Ramos da Universidade Fe-
deral Fluminense, Geraldo Be-
zerra de Menezes, integrante
do Conselho Federal de
Cultura, Jim Barbosa, represen-
tante da Academia Teresopoli-
tana de Letras, José Inaldo
Alonso, vice-presidente do Ins-
tituto Histórico de Niterói e os
desembargadores Hermano
Odillon dos Anjos e Narciso
Teixeira Pinto, entre outras au-
toridades.

O novo acadêmico veio
ocupar a cátedra número 42,
sucedendo Alberto Ribeiro La-

Edmo Lutterback
fez a apresentação
do novo
acadêmico,
assistida pelo
almirante Amaral
Peixoto e outras
autoridades

mego. Campista como seu an-
tecessor, Togo de Barros tem
74 anos e seguiu a tradição da
Academia, fazendo o panegíri-
co previsto nos estatutos, que
consta dos elogios e breve nis-
tórico do patrono da cadeira e
de seus antecessores. Segundo
o atual presidente, Edmo Ro-
drigues Lutterbach, "esta práti-
ca é que mantém viva a memó-
ria do imortal".

A Academia Fluminense de
Letras foi fundada em 22 de
julho de 1917. Lutterback con-
ta que em 1906 Quaresma Jú-
nior, Joaquim Peixoto e Epami-
nondas de Carvalho tiveram

vontade de criar a "Arcádia
fluminense", mas só a partir
de 1916 o sonho começou a
tomar forma de realidade.

Tendo ao todo 48 membros
efetivos da classe de letras, a
instituição está com duas ca-
deiras vagas no momento, as
cátedras de Eugênio Cordeiro
— que faleceu com 98 anos —
e Eurfpédes Dutra Ribeiro —
que iria comemorar o seu cen-
tenário este ano. Estas são as
únicas cadeiras ocupadas por
umà só pessoa ao longo da
história da Academia.

Os requisitos necessários
ra se tornar membro são: ser

luminense nato e ter textos

publicados. Apenas os mem-
bros efetivos classe letras têm
direito à cerimônia de posse,
mas a instituição possui outras
classes de membros como cias-
se de ciências, ciências sociais
e políticas, belas-artes, corres-
pondente nacional e corres-
pondente estrangeiro.

As reuniões de diretoria
acontecem uma vez por mês
na sede da Academia, que fun-
ciona no andar superior do
prédio da Biblioteca Estadual
de Niterói. Edmo Lutterback
informa que a sede só foi con-
quistada dez anos depois de
fiação da academia, através"

da lei 2.162, de sete de no-
vembro de 1927, promulgada
pelo governador Feliciano Pi-
res de Abreu Sodré.

Como sua similar a nível
nacional, a Academia Brasilei-
ra de Letras, ela detém poucas:
mulheres em seus quadros.,
Apenas três fazem parte do
corpo efetivo: Albertina Fortu-
na Barros, Maria Alice Barroso
e Maria da Conceição Pires de
Mello. Albertina foi a única
mulher a chegar ao cargo de
presidente e o atual, Edmo Lut-
terback, vem sendo reeleito
desde 1979.

Ele conta que não é fácil
administrar a Academia devido
à pouca verba de que dispõe.
Durante o governo Leonel Bri-
zola foi destinada apenas uma
verba de Cz$ 990 por ano e
agora na gestão Moreira Fran-
co não foi enviado um centavo
sequer. Lutterback conta que
nos últimos tempos a única

3uantia 
que chegou aos cofres

a entidade foi conseguida•através do deputado Amaral
Neto.

— Nós trabalhamos para a
Academia Fluminense de Le-
tras porque gostamos, mas é
quase impossível custear os
eventos — diz Edmo Lutter-
back, lembrando que teve que
fazer uma contribuição do seu
bolso para poder enviar os
convites para a posse do novo
acadêmico.. " HH (-• . .
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COM OS VINHOS DA GUTENBERG

GRÁTIS: Uma caixa de charutos tipo 
"Havana"

No "Dia dos Pais", aGutenberg chega junto.Eoferece as caixas de vinho
"Casal Garcia", "Dulong", "Cambriz" ou "Condia Y Toro",

por preços quevocê nem imagina: apartir de Cz$ 15.000,

E na compra do vinho, uma caixa de charutos inteiramente GRÁTIS, paraopapai relaxar-

GRÁTIS: um "agenda", em cada compra a partir de Cz$ 5.000, em livros

¦GRÁTIS: Um Super-Seller da Record, para cada compra a partir de Czl 1.000, em livros

E não se esqueça:

TODAS ESSAS OFERTAS PELO GUTENBERG

livraria

gtitenbeig
Rua Moreira César, 211 • loja 101

* s

Leilão de artes!

Destacando:
Antonio Parreiras d
"Praia 

de Boa Viagem"
Manoel Santiago rep.

no livro do pintor à pág.
37
Bustamante Sá; Lazza-

rini; Ângelo Cannone;

Benedito Luize;

Nilton Bravo; Rodolfo

Amoedo; Sansão Pereira;

José Maria de Almeida e

outros.

E ainda:
Cristais, móveis, reló-

gios e jóias antigas.

LEILÃO —dias: 16,17

e 18 de agosto às 21 h.

EXPOSIÇÃO — 14 e 15

das 14 às 22h.
Local: Av. Ary Parreiras, 69'

Icaraí — Niterói

Te!.: 714-3229 - 7144245

m



Agildo mostra Cabare do Barata na UFF r Balaio Cultural I

~ 1 ViolJes da UFF .ocam
domingo, 14, ks 21 horas, no Teatro da Universidade sexta-feira no ltapuca

Escrito em parceria com Cugu Olimecha, o espet^culo g: ,, Na Pr^'™.s^ta"fel/a' °s
mostra Agildo.sozinho no palco. no auge de seus 35 <;«¦ 

& -
anos de carreira artistica. 8 SWr certo musical do Conjunto de Violoes da

Hoje conhecido por praticamente todos os brasi- m- UFF, como parte do projeto Arte nas
leiros, atraves de suas participates em programas de Esco'las. O Conjunto ae Violoes, que
TV, filmes para cinema, comerciais, shows epegas de , , jm Wf l vem se apresentando para plateias for:
teatro, Agildo Ribeiro comegou trabalhando em "Joao- madas 

por estudantes ae 1°e2°Graus, 6
zinho anda para traS", peqa infantil de Lucia Benne- |Hk j:,'1 formado por oito instrumentistas que
detti em 1953, pelo Teatro do Estudante. Daf em executam desde os classicos para violao
diante, ele abandonou definitivamente os projetos de at# pegas modernas criadas pelo proprio
vida tra^ados por sua farrulia, que desejava ve-lo' <g| conjunto.^A apresentagao acontecera as

Embora muita gente nao saiba, Agildo Ribeiro
nao tem um passado composto apenas por trabalhos ; if UFF pfOmOVC CUTSO
de ator e comediante: em 1954, ele estreou profissio- f Hp C.Preontolocia
nalmente como bailarino da Companhia de Teatro de j~§f < ndrnlnonc
Revista deZilco Ribeiro. Na£poca, aCompanhiafazja -~s Para pSICOIOgOS
sucesso, devidoaos cuidados dispensados k produwo q Departamento de Psicologia da
e ^ comunica^ao direta com o publico. Foi com ela J /\x Universidade Federal Fluminense esta
que Agildo estrelou, dois anos depois, a revista Doll y-f h j com inscribes abertas para o curso de
Face, ao lado de Consuelo Leandro. f jk-|f extensao em Gereontologia, destinado a

Mais adiante, trabalhou como ator em "Auto da V-* estudantes profissionais de psicologia.
Compadecida", de Ariano Suassuna, e em "Se Correr p^HJi j#J| I 1 - Coordenado pela professora de UFF,
o bicho pega se ficar o bicho come", de Oduvaldo ¦Pi 'lit'' 

j § Maria das Gragas Sobreira Leal, o curso
Vianna Filho, Paulo Pontes e Ferreira Gullar, com o ;. H|ffJ| 

'¦ 
*** realizado apartirde 29 de agosto,

Grupo Opiniao. Com essas e outras peqas, ele pode se hHHHuvIh ;| sempre &ssegundas--feiras, das 12 Ss 14
orgulhar de ja haver contracenado com Vianninha, *?'MiUM ' I 

' horaS e 56 eStender* 5 de dezembro-

Odete Lara, Marieta Severo, Hugo Carvana, Francisco ^ Esse curso de carSter multidisciplinar
Cuoco Teresa Rachel, Celia Biar, Mario Lago Em "Cabari do Barata , Agildo Ribeiro proporcionarS o estudo dos principals,c,c ' tr>ma 

rnnta rln nalrn <n7inhn aspectos do processo de envelhecimen-Rogeria. «rahanS rlr. Rarata" P^ar5n an COntadO palco SO / to, assim como o comportamento e as
Os ingressos para CabarSdo Barata estarao ao a 

pa/t/r do roteiro escrito condicoes de vida da pessoa idosa.

ScSTpelo tietae 717-8080° 
' em 

parceria com Cugu Olimecha 
fSprofissionais. O numero de vagas 6

Novo talento inaugura Espa^o-Arte da OAB participantes.
Foto Wilson da Costa As inscrigoes poderao ser feitas no

O Espaqo-Arte da Ordem dos Advogados do Brasil,  ¦ Departamento de Psicologia que fica no
seccional Niter6i, vai ser inaugurado Ss 20 horas desta  tjr^dio do InstitutodeCiencias Humanas

dia 

^' 

j™m Ha^d^arK^Ant'^o^sonjlo^dos e Filosofia (ICHF), Rua^Sao Paulo s/n°,

anos, niteroiense, constard de 28 telas, em6leo, acrflicae SObrG O llGgrO 110 paiS

participou apenas^de uma coletiva,^emJ987,^com seus ^ a situagao do negro no Brasil sera^discu-

— Intercalei, para esta minha primeira exposi^ao indi- u S/SfcL Reflexao Negra, que contara com apre-
vidual, trabalhos de minha fase inicial de profissao, mais sentagoes de videos seguidos de pales-
aca^emicw^ e^obr^ ^

e do dom natural, de inicio fui cursar Engenharia Civil, ESCntOfGS TGalizam
por uns cinco ou sete periodos; at# que chegou um SGminario nO Abel

cu^^Belas^Art«7Talve^at6 venha a trapa^a^com algo ' JKTfi^fde'aSSa Urd^lizado^^i

As molduras dos quadros a serem expostos na OAB- 221. Serao abordados os temas: "Espaqos
Niter6i sao todas feitas pelo prdprio Ivan John Hardman: LiterSrios", "As Academias e Entidades Con-
uma questao de economia e, principalmente, de prefe- Ivan John Hardman: vdrias experiencias generes", "Como Publicar", "A Relaqao lm-
rencia: "Gosto de trabalhar com madeira; al#m disso, orofissionais para uma pintura de impacto visual prensa/Escritor", "A Relaqao Livreiro/Escri-
escolho as molduras mais apropriadas para cada um dos M H tor '. "Programa Cultural para Niter6i . As

m.-iArrxc" <*vn\\rr> ...... » inscncoes custam Cz$ 200 por m6dulo oumeus quadros , expiica. 0 EspaSo-Arte e a exposicao das pmturas de Ivan John Cz$ 800 em caso de 5eis m6dulos e podem
Segundo Ivan John Hardman, a ocorrencia do mar Hardman sao promo^oes do Departamento de Integracao ser feitas na Associagao Fluminense de Enge-

como temade sua fase atual 6, decerta forma, umresgate Cultural da OAB-Niter6i, sob a diregao de C6sar de nheiros e Arquitetos, AFEA, sediada ^ Aveni-
de sua vivencia em Icarai. "Cresci aqui, sempre junto da* Aratijo. • Quern quiser conferir o trabalho de Ivan e a da Roberto Silveira, 245, das 10 ^s 22 horas.
praia. E natural, entao, que o mar tenha marcado programagao da Sala basta anotar o endereqo: Avenida 
fortemente meu passado", diz. Amaral Peixoto, 507, 10° andar, Centro.

mostra Cabaré do Barata na UFF

Em "Cabaré do Barata", Agildo Ribeiro
toma conta do palco sozinho,

a partir do roteiro escrito
em parceria com Gugu Olimecha

Ivan John Hardman: várias experiências
profissionais para uma pintura de impacto visual

O Espaço-Arte e a exposição das pinturas de Ivan John
Hardman são promoções do Departamento de Integração
Cultural da OAB-Niterói, sob a direção de César de
Araújo. Quem quiser conferir o trabalho de Ivan e a
programação da Sala basta anotar o endereço: Avenida
Amaral Peixoto, 507, 10° andar, Centro.
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O comediante Agildo Ribeiro vai apresentar seu
mais novo show, "Caoaré do Barata", de sexta, 12, a
domingo, 14, às 21 horas, no Teatro da Universidade
Federal Fluminense, à Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí.
Escrito em parceria com Gugu Olimecha, o espetáculo
mostra Agildo sozinho no palco, no auge de seus 35
anos de carreira artística.

Hoje conhecido por praticamente todos os brasi-
leiros, através de suas participações em programas de
TV, filmes para cinema, comerciais, shows e peças de
teatro, Agildo Ribeiro começou trabalhando em "João-
zinho anda para trás", peça infantil de Lúcia Benne-
detti, em 1953, pelo Teatro do Estudante. Daí em
diante, ele abandonou definitivamente os projetos de
vida traçados por sua família, que desejava vê-lo'
militar.

Embora muita gente não saiba, Agildo Ribeiro
não tem um passado composto apenas por trabalhos
de ator e comediante: em 1954, ele estreou profissio-
nalmente como bailarino da Companhia de Teatro de
Revista de Zilco Ribeiro. Na época, a Companhia fazia
sucesso, devido aos cuidados dispensados à produção
e à comunicação direta com o público. Foi com ela
que Agildo estrelou, dois anos depois, a revista Doll
Face, ao lado de Consuelo Leandro.

Mais adiante, trabalhou como ator em "Auto da
Compadecida", de Ariano Suassuna, e em "Se Correr
o bicho pega se ficar o bicho come", de Oduvaldo
Vianna Filho, Paulo Pontes e Ferreira Gullar, com o
Grupo Opinião. Com essas e outras peças, ele pode se
orgulhar de já haver contracenado com Vianninha,
Odete tara, Marieta Severo, Hugo Carvana, Francisco
Cuoco, Teresa Rachel, Célia Biar, Mario Lago e
Rogéria.

Os ingressos para 
"Cabaré do Barata" estarão ao

preço único de Cz$ 1.000. O Teatro da UFF pode ser
contactado pelo telefone 717-8080.

Novo talento inaugura Espaço-Arte da OAB

O Espaço-Arte da Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional Niterói, vai ser inaugurado às 20 horas desta
quinta-feira, dia 11, com a exposição das pinturas do
artista plástico Ivan John Hardman. Antigo sonho dos
advogados da cidade, o Espaço-Arte deverá se prestar a
manifestações artísticas as mais variadas, como forma de
integração e participação cultural da classe junto à
comunidade.

Sem título, a exposição de Ivan John Hardman, 29
anos, niteroiense, constará de 28 telas, em óleo, acrílica e
têmperas. Será a primeira individual do artista, que antes
participou apenas de uma coletiva, em 1987, com selis
colegas da Faculdade de Belas-Artes da UFRJ.

Intercalei, para esta minha primeira exposição indi-
vidual, trabalhos de minha fase inicial de profissão, mais
acadêmicos, e obras mais recentes, nas quais o mar
aparece como tema central — diz.

Ivan John é um exemplo típico do artista plástico que
conviveu, desde a mais tenra idade, com as cores e as
formas dentro da casa: sua mãe é a figurinista de teatro
Cida Hardman, quase que uma unanimidade entre os
atores e diretores teatrais do Rio e de Niterói. Apesar
desse cotidiano entre roupas, máquinas de costura e
esboços de figurinos, ele conta que sua grande paixão,
desde pequeno, foi o desenho —e, mais tarde, a pintura:

Meus cadernos de escola eram todos cheios de
desenhos por todos os cantos, sempre. Apesar desse gosto
e do dom natural, de início fui cursar Engenharia Civil,
por uns cinco ou sete períodos; até que chegou um
momento em que senti .que o que gosto mesmo de fazer é
desenhar-e pintar—declara o artista. — Parei com tudo e
cursei Belas-Artes. Talvez até venha a trabalhar com algo
relacionado a Teatro no futuro, mas prefiro continuar me
dedicando à pintura, pelo menos por algum tempo.

As molduras dos quadros a serem expostos na OAB-
Niterói são todas feitas pelo próprio Ivan John Hardman:
uma questão de economia e, principalmente, de prefe-
rência: "Gosto de trabalhar com madeira; além disso,
escolho as molduras mais apropriadas para cada um dos
meus quadros", explica.

Segundo Ivan John Hardman, a ocorrência do mar
como tema de sua fase atual é, de certa forma, um resgate^
de sua vivência em Icaraí. "Cresci aqui, sempre junto da
praia. É natural, então, que o mar tenha marcado
fortemente meu passado", diz.

Balaio Cultural

Violões da UFF tocam
sexta-feira no Itapuca

Na próxima sexta-feira, dia 12, os
alunos ao Colégio Itapuca, no Cubango,
terão oportunidade de assistir a um con-
certo musical do Conjunto de Violões da
UFF, como parte do projeto Arte nas
Escolas. O Conjunto de Violões, aue
vem se apresentando para platéias for-
madas por estudantes de 1o e 2o Graus, é
formado por oito instrumentistas queexecutam desde os clássicos para violão
até peças modernas criadas pelo próprio
conjunto. A apresentação acontecerá às
10h30min.

UFF promove curso
de Gereontologia

para psicólogos
O Departamento de Psicologia da

Universidade Federal Fluminense está
com inscrições abertas para o curso de
extensão em Gereontologia, destinado a
estudantes profissionais de psicologia.
Coordenado pela professora de UFF,
Maria das Graças Sobreira Leal, o curso
será realizado a partir de 29 de agosto,
sempre às segundas-feiras, das 12 às 14
horas e se estenderá até 5 de dezembro.

Esse curso de caráter multidisciplinar
proporcionará o estudo dos principais
aspectos do processo de envelhecimen-
to, assim como o comportamento e as
condições de vida da pessoa idosa.

A taxa de inscrição é de Cz$ 4 mil,
para estudantes, e de Cz$ 6 mil para
profissionais. O número de vagas é
limitado e será conferido certificado aos
participantes.

As inscrições poderão ser feitas no
Departamento de Psicologia que fica no
prédio do Instituto de Ciências Humanas
e Filosofia (ICHF), Rua São Paulo s/ n°,
Praça do Valonguinho, Centro. Outras
informações podem ser obtidas pelo tel.
719-4194 ram. 272.

DCE promove debate
sobre o negro no país

Durante o mês de agosto e setembro
a situação do negro no Brasil será discu-
tida na Mostra Alternativa de Vídeo —
Reflexão Negra, que contará com apre-
sentações de vídeos seguidos de pales-
tras e debates. O evento é aberto ao
público e acontece quinzenalmente,
sempre às quartas-feiras, no Espaço
DCE, às 19h30min. Na próxima quarta-
feira haverá exibição do vídeo "Brasil
Abandonado pelo Brasil" e palestra de
Ivanir dos Santos. No dia 24, é a vez do
vídeo "Oficina de Tranças"; para 14 de
setembro,"Frente Negra Brasileira" e no
dia 28 do mesmo mês,"Mulher Negra
na TV".

Escritores realizam
seminário no Abel

O 1o Seminário Niteroiense de Escritores,
uma promoção da AFERATE com inscrições
abertas até 25 de agosto, será realizado nos
dias 1o, 2, 5, 6, 8 e 9 de setembro próximo,
sempre às 20 horas no Instituto Abel, sala
221. Serão abordados os temas: "Espaços
Literários", "As Academias e Entidades Con-
gêneres", "Como Publicar", "A Relação Im-
prensa/Escritor", "A Relação Livreiro/Escri-
tor", "Programa Cultural para Niterói". As
inscrições custam Cz$ 200 por módulo ou
Cz$ 800 em caso de seis módulos e podem
ser feitas na Associação Fluminense de Enge-
nheiros e Arquitetos, AFEA, sediada à Aveni-
da Roberto Silveira, 245, das 10 às 22 horas.
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Making Movies-

Luxúria Espacial (Parte 1)

Luiz Antonio Mello

Algo na ilha da Boa Viagem além
dos mexilhões de rotina. Caminhões
do Corpo de Bombeiros, polícia e
populares. Um dia depois ae engolir
as manchetes dos jornais após uma
ruidosa aparição em Cabo Frio, um
outro objeto não identificado surgia
em Niterói. A diferença entre o mo-
nolito de Cabo Frio e o de Niterói não
era material. Ao contrário. Ambos
eram estranhos, meio de isopor,
meio de PVC, meio disformes. O
contraste residia, mesmo, no char-
me, no corte de ilusões.

Depois de subir aos jornais como"estranho objeto não identificado,
com características extraterrenas", o
monolito desceu a condição de noti-
nha de pé de página quando os
engenheiros da Defesa Civil constata-
ram que se tratava de um pedaço
qualquer de uma plataforma de pé-
tróleo. Em menos ae 24 horas, tempo
que separou o encontro de Cabo Frio
,com o de Niterói, o delírio de alguns
milhões de pessoas perdeu as asas e
retornou à aura realidade da fila do
Banerj em dia de greve no Banco do
.Brasil.

Com o frio maravilhoso e capador
dos últimos dias dediquei a minha
noite de sexta-feira retrasada à práti-
ca de squash com o controle remoto
da TV. Foi quando dei de cara com
um programa chamado Terceira Vi-
são, na TV Bandeirantes, no momen-
to exato em que uma mulher chama-
da Bianca descrevia, detalhada e cal-
mamente, a viagem interplanetária

que fez a bordo de uma "nave-mãe",
há alguns anos atrás. Bianca viajava
com o marido (viagem mesmo, de
carro e tudo) quando, depois de uma
curva, uma luz chupou-os para bor-
do de um disco voador. O depoimen-
to incluía até a alimentação que os
seres serviam na nave: "Uma espécie
de óleo fino, nem salgado nem doce,
mas extremamente revigorante", dis-
se ela. O programa foi rolando com
outros depoimentos e análises sobre
contatos imediatos e fechou com
uma outra, e não menos sensacional,
entrevista com um mineiro que é tido
como um dos maiores "caçadores de
discos do mundo". O homem, cuja
razão social me foge agora, já teria
visto mais de 3 mil Obietos Voadores
Não-ldentificados desde 1970, quan-
do inciou seu trabalho.

O que mais me provocou surpre-
sa não foram os depoimentos e muito
menos o programa, que é transmitido
em rede nacional, a partir de São
Paulo. Impressionante foi a audiência
do Terceira Visão, que por sinal é o
título do livro-mor de Lobsang Ram-
pa, um pesquisador que costumava
fumar Belmonte sem filtro com Me-
lhoral e naftalina e, com esses passa-
portes, fez descabelantes incursões
pelo universo. No dia seguinte en-
contrei umas dez pessoas que, como
eu, passaram a noite de sexta-feira
retrasada coçando sapos e assistindo
ao programa.

Creio que num mundo governado
pela falta de soluções concretas, a
saída de emergência repeusa no ex-
tra-sensorial, éxtraterrestre, extra-o-

cacete-a-quatro. E natural que mi-
Ihões de brasileiros sonhem com um
pedaço de isopor espacial e se frus-
trem quando alguém descobre que
aquilo não passa de uma decepcio-
nante peça de plataforma submarina,
com direito a logotipo da Tigre, tubos
¦e conexões. Principalmente numa se-
mana de inflação a 24%, preços
estratosféricos e guerra de cuspe en-
tre Sarney e Ulisses. E lógico que fica
aquele desejo de que os marcianos
desçam e tomem conta do mundo,
arrancando os dentes dos bancos
americanos, transformando consti-
tuintes em bidês. Já imaginaram 480
bidês a nossa disposição? Mas isso é
outro problema.

Evidentemente não entendo nada
de discos voadores. O meu negócio é
disco de vinil, compact disc, cassetes
de cromo, VHS, Úmatic, BCN etc.
Mas, como todo terceiro mundista
puro-sangue, li todos os livros sobre
OVNIS, não perdi um só filme de
Spilberg e ainda guardo numa gaveta
nobre de minha memória uma entre-
vista de 3 horas que fiz com o Dr.
Silvio Lago há alguns anos atrás. Por
isso, fica fora ae questão o meu
descrédito quanto a existência de
seres de outros planetas, principal-
mente por causa dos frenéticos bom-
bardeios que os cientistas fazem so-
bre o assunto. Aí, olhamos para esses
zaralhões de estrelas e pensamos: a
ciência do planeta Terra ainda está
na era do Pompom, sem Protex, diga-
se de passagem. E, como ainda ná
muito o que dizer, e o meu espaço
está esgotado, prossigo no tema
amanhã.
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CAPITAL DO VÍDEO

CLUBE E LOCADORA

AGORA TAMBÉM
COM VENDA DE DISCOS -

Rua Maris e Barros, 346-Li 1
TEL: 714-2588

PINK
and

BLUE

The Bliss English

SOMOS OS ÚNICOS, EM NITERÓI. À
OFERECER CURSO PARA CRIANÇAS
A PARTIR DE 4 ANOS

Aproveite e matricule seus filhos hoje
Faça uma experiência, estude uma semana
grátis, e continue se você gostar.

Matrículas abertas — 2o Semestre

R. Gal. Pereira da Silva, 306 — Icaraí

Tels: 717-4123 ? 710-6211 ? 710-4065

FOTÓGRAFIAS E FILMAGENS DE:
• Casamentos • Aniversários • Bodas • Con-
grassos • Recepções • Edição, Montagem e

Cópias de Fitas em VHS
VISITAS SI COMPROMISSO Tal.: 711-9672

IR VIDEO-ROOM
ISENÇÃO DA TAXA DE
CADASTRO PI SÓCIOS OU ,LOCADORES DE QUALQUER VÍDEO CUIB (NIT.)

Revelação Curt — Transcodificação
Acessórios — Fitas e Consertos

Rua Moreira César 165 - Loja 111 - Icaraí

Nit-Vídeo JB
Os lançamentos da Vídeo & Cia

são, entre outros: O Segredo do Meu
Sucesso; Star Treck, a nova geração;
Mestres do Univgrso: Platoon; A Hora
do Espanto; A Ultima Batalha de um
Jogador — o mais novo filme de Robert
de Niro; A Menina do Lado e Eterna-
mente Pagu.

O Vídeo Bis vai receber as últimas
novidades da Warner, CiC e Transvídeo
a partir do dia ,8.,, .Mestres do Universo, Platoon, a
nova série de Jaspion; Changeman e
Super Xuxa contra o Baixo Astral já
chegaram no Vídeo Show 126.

O Vídeo Room além de estar isen-
tando os sócios de outras locadoras da
taxa de cadastro está fazendo revelações
de filmes Curt.

Hoje é dia de promoção na Capi-
tal do Vídeo. Quem levar, pelo menos,
dois filmes recebe desconto e paga Cz$
300 para cada fita. Trilha sonora de
filmes também está disponível para ven-
da. Os destaques ficam por conta de
Amor Sem Fim, Carruagens de Fogo, A
Testemunha, Platoon, New York, New
York, 9 1/2 Semanas de Amor e Ro-
bocop.
Assessoria técnica — Com os altos pre-
ços dos aparelhos de Vídeo, é precisomais do que nunca saber lidar com o
equipamento, e aqui vai mais uma dica
do Vídeo Show 126. Evite ao máximo
utilizar os recursos de parar a fita com
imagem (pausa), adiantar ou atrasar a
fita com imagem e a camera lenta (slow
motion). Esses recursos devem ser usa-
dos somente em edição (gravação) e sua
utilização constante reduz a vida das
cabeças de vídeo.

Sandra Duarte

i jamM
Se você quiserfuglr do tumulto, úa fumaça e

do barulho da cidade, conheça a PEDRO MELLO
turismo. Além de oferecer reserva de hotéis -
passagens aéreas e rodoviárias - pacotes turís-
ticos nacionais e Internacionais, a PEDRO mello
também desenvolve diversas opções de turismo
Ecológico, dentro e fora do Estado do Rio, In-
dulndo viagens ao fundo do mar, montanhas e
grutas.

uma forma harmoniosa de aproximaçao do
hoolem com a natureza.

Sala da rotina com a PEDRO MELLO TURISMO.
KMO MEUOOKMDORA

AMARAL PEIXOTO 455 SALA 702 CENTRO NITERÓI
TEL.: 722 3577 7179776

VISCONDE PIRAJÁ 281 LOJA K TEL.:-2477242
RUA YOLANDA SAAD 51 LOJA 127 ALCÂNTARA

SÃO GONCALO TEL.: 7013531 7014724
TELEX: (021132109

LOC-LIVRO

Dê ao seu pai um mês de leitura grátis
por Cz$ 2.000,00 com o Cheque Presente
da LOC-LIVRO
Rua Lopes Trovão 134/SI220 Tel. 714-2144

ITIYJI NGO

JB

EXATA 719-4622
Rua Gal. Andrade Neves, 65 tola-Nltenji - RJ
CONSERTOS-VENDASE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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Ford Brail supera marca de  
jl PRESENTEQUEE

dois milhoes de motores <lll, 
/v,_ .

Waldyr Figueiredo \A 
SUA CARA.

A marca de dois milhoes de ganhou uma concorrencia inter- W um poster no diados pais, 6 uma maneira diferente de demonstrar
motores fabricados, foi superada nacional e passou a exportar #• , , «&gg§HSKf H oseucarinho.
recentemente pela Ford Brasil em Corcel CKD (desmontado), para A' W DePla Studio Fotografico tem tudo para voce darestepresente
sua fabrica de Sao Bernardo do montagem na fabrica de Valencia, If « inesquecivelparaoseu pai; lotogratias, posters porta-retratoseSibuns.
CampoMais ummarco impor- na Venezuela, como parte do pro- « flf 1 Esoir^tirarumafotobembomtaeescolherotarnanhoda
tante na historia dos motores Ford grama do "carro popular" naQue- M Ja imaqinou a cara dele quando receber este presentao, hein?
cue comeqaram a ser produzidos le pais. A partir de 1983 o Corce —B _
em 1968, aparecendo como foi, entao, substitufdo pelo Del H H
grande novidade do Corcel. Rey. E foi a partir desse programa /JK § «¦ U<#j|

O motor Ford, que durante do carro popular que o motor \ |S | * if#
muitos anos manteve uma ima- CHT confirmou na Venezuela o ^ s i § |; * JULL
gem deconfiabilidadeeeficiencia prestigio conquistado no Brasil. . |p 4 

' 
| '

em economia de combustivel £, Era do alcool O motor Ford \ g% | \, ¦¦¦ Studio Fotografico
atualmente, fabricado na versao CHT deu, tambem, uma inestima- % Alameda SSo Boaventura, 250
CHT 1.6, sendo aplicado, como vel contribute para o Programa \ | W 

| g ^SSrSSr^
equipamento de serie dos mode- Nacional do Alcool, a partir_.de \p\ ^ -
los Escort, Del Rey, Del Rey Beli- 1976, quando a' Ford miaou pes- luw-msirmk)  j
na (camioneta) e na Pick-up Pam-. quisas tecnicas de utilizaqao do 
pa, utilitSrio derivado do €orcel: novo combustfvel. Em 1980 a em-   

¦
O motor n° 2.000.000 foi presa passou a fornecer ao merca- Mb

moritado num carro Escort, linha do interno, um motor a alcool, SS^k KSf
de automoveis que ja absorveu eficiente, economico e trazendo nK Mm HHa SB la ¦
331.614 unidades do motor CHT. as suas partesvitais protegidas H UM a AJA B&J9 N
Carros que rodam hoje, em todo contra a corrosao. ••••'/- || H wCRr '
Brasil e ate em alguns pafses da Alem disso, os automoveis
America Latina e , Escandinavia, Ford a alcool vinham equipados
como a Finlandia, Noruega e Di- com um sistema de partida a frio. EllLlllSgl L<OU |SG
namarca. E com todas essas caracteristicas ^ W ^

No ranking dos automoveis tecnicas, o motor CHT a alcool
Ford equipados com o motor CHT levou o Corcel II h posiqao de ,, An torminar n Rracac n aliinn
o Corcel figura em primeiro lugar carro mais vendido do mercado. 0 BraSSS, em SLiaS 11 fliiaiS, AO terminaF 0 brasas, 0 aiuno

com i .314.147 unidades, seguido hoje, 96% dos carros produzidos atende a 15.000 alunos que estara apto a fazer cursos de
do Del Rey com 284.687 e da pela Ford sao equipados com mo- procuram 

um ensino dinamico pos-graduagao no exterior e
3 

^poiugao tecnica — o Em i983,'o motor cht ga- e rapido da lingua inglesa manter contatos profissionais e

motor CHT foi de uma importan- nhou a denominaqao de Com- saberTI QUe eSSaS COmerdaiS.
cia muito grande para a Ford, P?und High Turbulence, apresen- caracteristicas 

fizeram 0 OS CurSOS InfantO-Juvenil
rlpqHp a fahrirarao do Drimeiro tando mudanqas no desenho da UHdueiiaiiuaa j.ifciaiuy J . , _ .  ..
carro Corcel, em 1968, sendo camara de combustao e em varias SUCeSSO do CurSO em SeUS 21 (a partir dOS 9 anOS) e JllVenil
considerado como uma das gran- de sua caracteristicas tecnicas, anQS jjg existencia. tem SidO Um SUCeSSO.
des inovaqoes tecnicas de um au- principalmente para aperteigoar £i*- {iirmas de todos OS niveis
tomovel que se firmaria como um os j5 reduzidos niveis de consumo q Qurs0 CompletO tem a . n7.nn i 99.An unrao
dos maiores sucessos de vendas de combustfvel £ das 07.00 as 22.00 horas.
daempresa. a evoiu?ao desse motor pros- duragao media Qe iA meses 0s 

professores selecionados
Introduzindo o conceito da seguiuem 1985comumasenede em turmas de 3 aulas por faTPm Trpinampnto esoecffico

traqao dianteira no mercado brasi- [novates no comando de valvu- semana SendO tambem f 
"

leiro, esse motor, produzido, ini- las, carburador e distributor, Serga^senao^ _ e atualizagoes Constantes e
cialmente, na versao 1.3, ganhou que permitiu reduzir em cerca de OfereCldOS OurSOS Qe d. OU 4 utilizam OS ManuaiS do Brasas
logo a confianqa do consumidor, 10X. o consumo e melhorar au|as pQr semana. anrnupitamprito maximo
principalmente a partir do infcio performance no correspondente Y para aprOVeitameniO maximo
da decada de 70 quando a crise mais 5HP de potencia._ Empresas e exeClltlVOS S§0 do metodo, que e atlVO e

S^S^SfSSSSi wSSSTSo* SIS ***** & «***», m com enfase na

mais economicos. Em 1973, a por dia, o que corresponde a 170 turmas fechadas ou cursos conversagao e auias oaaas
Ford assinalava a produgao do mil motores por ano, mas a rabri- rpnulares inteiramente em ingles.
Corcel 250.000, com o aumento ca tem capacidade para produzir icyuioica.
da cilindrada do motor para at6 200 mil unidades anuais. _ _ , _ _ _ _ _ _ A _
1.372cm3, com a denominaqao Al^m de supnr a produqao de H AfyQA
de 1 4 autom6veis e comerciais leves, lllIcrDI f I I

Foi'esse motor um dos princi- motor CHT surge, tambem, como w
pais atrativos mercadol6gicos da alternativa para diversas aplica- A Fflft
empresa para o langamento do ?oes em vefculos fora-de-s6rie # I
Corcel II, em 1977. como unidade motriz estacion^ria ¦ ¦ w ¦ w w v

Pouco depois, esse motor teve para uso agrfcola ou como equi- AJ ^
sua cilindrada aumentada para pamento para embarca?oes flu- Dllil MflH? A RflFrOQ ^10
1.555cm'erecebeu a denomina- viaisdepequenoporteparaespor- rlUQ Iwiai Ifc w WUllvwj wiw j

IU qao de 1.6. Em 1979, a Ford te e lazer. /

Studio FotográficoAlameda São Boanntura, 258
Estacionamento para clientes.
Amaral Peixoto, <3
Gavião Peixto, 182 s/225Tel- 717-5353 (PABX)

| "Uma Escola só se faz com seriedade"

NO DIA DOS PAIS, DÊ UM

PRESENTE QUE É

A SUA CARA. 
j

Um pôster no dia dos pais, é uma maneira diferente de demonstrar
o seu carinho.
De Piá Studio Fotográfico tem tudo para você dar este presente
inesquecível parao seu pai; fotografias, posters, porta-retratose álbuns.

É só ir até lá, tirar uma foto bem bonita e escolher o tamanho da
sua emoção.
Já imaginou a cara dele quando receber este presentao, nem?

COLÉGIO MONSENHOR RAEDER

0 MELHOR COLÉGIO NO CORAÇÃO DO BARRETO

-Do Jardim à 8a Série — Dois turnos Manhã 8 Tarde-
Aulas de Inglês e Educação Física com professores especializados
Grande área de lazer

TEL: 717-2529 TRAV. JOSÉ BAGUEIRA LEAL, 31 — BARRETO

(Entrada pela Rua Galvão)

RPM

Niterói: 711-4234

710-4589

Rua Mariz e Barros, 310
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Ford Brasil supera marca de

dois milhões de motores

Waldyr Figueiredo

A marca de dois milhões de
motores fabricados, foi superada
recentemente pela Ford Brasil em
sua fábrica de São Bernardo do
Campo. Mais um marco impor-
tante na história dos motores Ford
que começaram a ser produzidos
em 1968, aparecendo como a
grande novidade do Corcel.

O motor Ford, que durante
muitos anos manteve uma ima-
gem de confiabilidade e eficiência
em economia de combustível é,
atualmente, fabricado na versão
CHT 1.6, sendo aplicado, como
equipamento de série dos mode-
los Escort, Del Rey, Del Rey Beli-
na (camioneta) e na Pick-up Pam-f
pa, utilitário derivado do èorcel:

O motor n° 2.000.000 foi
montado num carro Escort, linha
de automóveis que já absorveu
331.614 unidades do motor CHT.
Carros que rodam hoje, em todo o
Brasil e até em alguns países da
América Latina e , Escandinávia,
como a Finlândia, Noruega e Di-
namarca.

No ranking dos automóveis
Ford equipados com o motor CHT
o Corcel figura em primeiro lugar
com 1.314.147 unidades, seguido
do Del Rey com 284.687 e da
Pampa com 70.390.

Evolução técnica — O
motor CHT foi de uma importân-
cia muito grande para a Ford,
desde a fabricação do primeiro
carro Corcel, em 1968, sendo
considerado como uma das gran-
des inovações técnicas de um au-
tomóvel que se firmaria como um
dos maiores sucessos de vendas
da empresa.

Introduzindo o conceito da
tração dianteira no mercado brasi-
leiro, esse motor, produzido, ini-
cialmente, na versão 1.3, ganhou
logo a confiança do consumidor,
principalmente a partir do início
da década de 70 quando a crise
de combustíveis fez sentir a neces-
sidade de contar com veículos
mais econômicos. Em 1973, a
Ford assinalava a produção do
Corcel 250.000, com o aumento
da cilindrada do motor para
1.372cm3, com a denominação
de 1.4.

Foi esse motor um dos princi-
pais atrativos mercadológicos da
empresa para o lançamento do
Corcel II, em 1977.

Pouco depois, esse motor teve
sua cilindrada aumentada para
1.555cm' e recebeu a denomina-
ção de 1.6. Em 1979, a Ford

ganhou uma concorrência inter-
nacional e passou a exportar o
Corcel CKD (desmontado),para
montagem na fábrica de Valência,
na Venezuela, como parte do pro-
grama do "carro popular" naque-
le país. A partir de 1983 o Corcel
foi, então, substituído pelo Del
Rey. E foi a partir desse programa
do carro popular que o motor
CHT confirmou na Venezuela o
prestígio conquistado no Brasil.

Era do álcool — O motor Ford
CHT deu, também, uma inestimá-
vel contribuição para o Programa
Nacional do Álcool, a partir..de
1976, quando a' Fõrd iniciou pés-
quisas técnicas de utilização do
novo combustível. Em 1980 a em-
presa passou a fornecer ao merca-
do interno, um motor a álcool,
eficiente, econômico e trazendo
as suas partes vitais protegidas
contra a corrosão.

Além disso, os automóveis
Ford a álcool vinham equipados
com um sistema de partida a frio.
E com todas essas características
técnicas, o motor CHT a álcool
levou o Corcel II à posição de
carro mais vendido do mercado. E
hoje, 96% dos carros produzidos
pela Ford são equipados com mo-
tores a álcool.

Em 1983, o motor CHT ga-
nhou a denominação de Com-
pound High Turbulence, apresen-
tahdo mudanças no desenho da
câmara de combustão e em várias
de sua características técnicas,
principalmente para aperfeiçoar
os já reduzidos níveis de consumo
de combustível.

A evolução desse motor pros-
seguiu em 1985 com uma série de
inovações no comando de válvu-
Ias, carburador e distribuidor, o
que permitiu reduzir em cerca de
10% o consumo e melhorar a
performance no correspondente a
mais 5HP de;potência.

Atualmente a Ford Brasil está
produzindo 680 desses motores
por dia, o que corresponde a 170
mil motores por ano, mas a fábri-
ca tem capacidade para produzir
até 200 mil unidades anuais.

Além de suprir a produção de
automóveis e comerciais leves, o
motor CHT surge, também, como
alternativa para diversas aplica-
ções em veículos fora-de-série e
como unidade motriz estacionária
para uso agrícola ou como equi-
pamento para embarcações flu-
viais de pequeno porte para espor-
te e lazer.

BRASAS

English Course

O Brasas, em suas 11 filiais,
atende a 15.000 alunos que
procuram um ensino dinâmico
e rápido da língua inglesa e
sabem que essas
características fizeram o
sucesso do Curso em seus 21
anos de existência.

O Curso completo tem a
duração média de 24 meses
em turmas de 3 aulas por
semana, sendo também
oferecidos Cursos de 2 ou 4
aulas por semana.

Empresas e executivos são
atendidos por convênios, em
turmas fechadas ou cursos
regulares.

Ao terminar o Brasas, o aluno
estará apto a fazer cursos de

pós-graduação no exterior e
manter contatos profissionais e
comerciais.
Os Cursos Infanto-Juvenil
(a partir dos 9 anos) e Juvenil
têm sido um sucesso.
Há turmas de todos os níveis
das 07:00 às 22:00 horas.
Os professores selecionados
fazem Treinamento específico
e atualizações constantes e
utilizam os Manuais do Brasas

para aproveitamento máximo
do método, que é ativo e
dinâmico com ênfase na
conversação e aulas dadas
inteiramente em inglês.
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Boneca: mais do que um simples brinquedo 
§/olos Wilson da Costa

^^Uque 
urn^ ^iiiii^^MMl (acima), a^"jpacien^ '^peram §

piada de humor negro e, na m% | WL m-M K- Wm ¦ - ter a/fa. Algumas,. quase liberadas,
verdade, uma brincadeira mui- aguardam muito va'idosas com bobs ^
to divertida: a "mae" tem cin- nos cabelos cs
co anos e a "filha doente" ^
uma boneca. Cenas como es-  balhando no ramo, coritam no hospital: tinha medo que </>
tas sao comuns na Clmica de — sempre vaie a pena ¦ i HU "neste trabalho nao hi ela morresse na mesa de opera-
Bonecas, na rua Saldanha Ma- mandar arrumar uma boneca, teorja a eente aprende na pra- gao. Outra mandou uma carti- ¦
rinho, 91, no Centro. Unica tambem pelo va or sentimental M v. S^llSSguns mate- nha onde pedia para que o Mem Niieroi, e bastante frequen- que ela tem. Muitas crianqas - - rjajs' adaptando outros." Os doutor cuidasse bem de sua
tadapormeninaschorosasque nao querem se desfazer de suas ; KM 

|||« consertos mTcomuns, segun- filha unica,
mandam cartinhas aos "medi- bonecas, mesmo quebradas. PikF « 9|flkt i jo e|eS( Sa0 as trocas de motor Mas nao sao so criangas as H
cos", recomendando Rosana conta que a clmica "< ou dos'discos das bonecas de clientes da cllnica. Muitos co- JHcuidados. Se abragam as bone- conserta uma media de 500 * ' 

pj|ha. Sergio lembra de uma lecionadores, como Fanny gcas, resistindo em deixa-las so- bonecas por mes, incluindo mmenina que nao queria deixar Izecksohn, procuram Rosana
zinhas e nao conseguem es- consertos rapidos ou simples » de jeito nenhum sua filhinha para restaurar bonecas antigas.
conder a imensa felicidade ao limpeza. Tem um contrato 1/'","
recebe-las de volta, limpas, com a Estrela, que fornece pe- :
penteadas, com cara de novas. ^as de reposigao. Sergio e Pau- J||l|

A dona da clfnica, Rosana |0 Roberto Santos Di Rena sao M
Di Rena, conta que foi sua mae 0s dois "medicos", tecnicos de BE %
quem iniciou o trabalho. Na brinquedos responsaveis pela BP"?; ~
decada de 60, Dona Tereza cura de muitos casos ditos p.'B
trabalha^ ^' i nc^ra^^i^^; 

^ 
^^

.y »Tafafl Fanny Izecksohn possui uma
IpjjjKjS^^^. coleqao, no mfnimo, fascinante.

>' ainda na Polonia, onde nasceu, e
que nunca gostou de brincar de
boneca, como as outras meninas,

HHf mas sim guardava as suas como
objetos de adorno.

HHH, O que despertou seu interesse
de uma pequena

para o BrasiMsso f^i em 195Ae

^ qoes.
O "bebe Kaiser", Fanny explica que para expor

criado para suas bonecas a unica exigencia
homenagear 0 ultimo que faz 6 a respeito da seguranqa:

Esta boneca^ kaiser alemio, fo/ vitrines^sao essenc«is,i que

mM í—2
Depois de passarem pelas delicadas
mãos dos "médicos" Paulo e Sérgio

I (acima), as pacientes, em fila, esperam
ter alta. Algumas,, quase liberadas,
aguardam muito vaidosas com bobs
nos cabelos

Como num hospital a
paciente, na maca, toma

soro (acima). Rosana, a
dona da Clínica devolve à

preocupada mamãe, sua
filhinha sã e salva

<
Esta boneca
recebeu o nome
de "Violeta", é
francesa e data de
1889

Uma coleção muito especial

A
O "bebê Kaiser",

criado para
homenagear o último

kaiser alemão, foi
confeccionado em

vários tamanhos;
Fanny tem dois

deles em sua coleção

Fanny Izecksohn possui uma
coleção, no mínimo, fascinante.
Há 31 anos coleciona bonecas. Ela
conta que seu interesse começou
ainda na Polônia, onde nasceu, e
que nunca gostou de brincar de
boneca, como as outras meninas,
mas sim guardava as suas como
objetos de adorno.

O que despertou seu interesse
de colecionadora foi uma pequena
boneca típica que comprou por um
dólar no aeroporto de Bruxelas,
antes de embarcar com a família
para o Brasil. Isso foi em 1957 e
hoje não sabe prçcisar o número
exato de sua coleção.

— Minha intenção é montar
um museu de brinquedos,-o que
ainda não existe aqui no Brasil, ao
contrário de outros países, onde é
comum. Tenho, agora, um "mu-
seu itinerante", que levo às exposi-
ções.

Fanny explica que para expôr
suas bonecas a única exigência
que faz é a respeito da segurança:
vitrines são essenciais,, para que
não haja o perigo de avarias. Ela
conta que a primeira exposição de
bonecas no Brasil foi feita por
Dona Laura, uma colecionadora

de Niterói, na loja Tapume, na
Moreira César. Há 3 anos, Fanny
participou, junto com mais 4 cole-
cionadores, de uma exposição no
Museu do Telefone, com 150 bo-
necas de sua coleção.

Toda a casa de Fanny Izeck-
sohn é decorada com suas cente-
nas de bonecas, louças em mima-
tura e peças de mobiliário. No
corredor, uma pequena vitrine
abriga sua coleção de "peniqui-
nhos de louça". Na sala, capeli-
nhas, lapinhas, um armário inteiro
estão apinhados de belas e
curiosos exemplares. E também
por cima dos móveis, das poltro-
nas: a casa de Fanny, por todos os
cantos, a alegria e a beleza de sua.
coleção:

— Para mim, colecionar bone-
cas é um trabalho, não é um passa-
tempo. Quando faço a roupa para
uma delas, sei que estou vestindo
um objeto histórico, e não um
simples brinquedo.

E a intenção de Fanny, de trans-
formar sua coleção num museu,
aberto para visitação pública atesta
isso: mais do que belos objetos, as
bonecas contam um pouco da his-
tória da humanidade.

Boneca: mais do que 
um simples brinquedo

Fotos Wilson da Costa

Patrícia Paladino
A mãe chega ao hospital

um pouco nervosa, e se dirige
ao médico explicando, aflita,
que seu bebê não chora mais,
não fecha os olhinhos e perdeu
uma perninha. Pergunta se há
cura e se a internação é muito
longa. Quando o doutor res-
ponde que dali a uma semana
sua filha estará nova em folha,
a preocupada mamãe respira '
aliviada. Mas, na hora de dei-
xar o bebê na clínica, abre o
berreiro, pula no colo da mãe
de verdade — "avó" da pa-
ciente — e só se acalma quan-
do recebe a promessa de ga-
nhar um enorme sorvete.

O que pode parecer uma
piada de humor negro é, na
verdade, uma brincadeira mui-
to divertida: a "mãe" tem cin-
co anos e a "filha doente" é
uma boneca. Cenas como es-
tas são comuns na Clínica de
Bonecas, na rua Saldanha Ma-
rinho, 91, no Centro. Única
em Niterói, é bastante freqüen-
tada por meninas chorosas que
mandam cartinhas aos "médi-
cos", recomendando
cuidados. Se abraçam às bone-
càs, resistindo em deixá-las so-
zinhas e não conseguem es-
conder a imensa felicidade ao
recebê-las de volta, limpas,
penteadas, com cara de novas.

A dona da clínica, Rosana
Di Rena, conta que foi sua mãe
quem iniciou o trabalho. Na
década de 60, Dona Tereza
trabalhava num hospital de bo-
necas e quando o dono voltou
para o estado de origem, conti-
nuou com sua própria loja. A
clínica existe há 18 anos, pri-
meiro na rua Visconde de Se-
petiba e, há dois anos, neste
novo endereço. Rosana expli-
ca que a clínica conserta, lim-
pa e arruma a boneca e que,
em tempos difíceis, a procura
pela "recauchutagem" aumen-
tou muito:

Sempre vale a pena
mandar arrumar uma boneca,
também pelo valor sentimental
que ela tem. Muitas crianças
não querem se desfazer de suas
bonecas, mesmo quebradas.

Rosana conta que a clínica
conserta uma média de 500
bonecas por mês, incluindo
consertos rápidos ou simples
limpeza. Tem um contrato
com a Estrela, que fornece pe-
ças de reposição. Sérgio e Pau-
Io Roberto Santos Di Rena são
os dois "médicos", técnicos de
brinquedos responsáveis pela
cura de muitos casos ditos"incuráveis":

Só não damos jeito
quando não há mais peças ou
quando não podemos criar,
improvisar as peças. Aí damos
o caso por "perdido".

E aí, explica Rosana, "dá

pena ver os olhos das meninas
quando dizemos que não há
conserto". Mas são poucos os
casos de perda total. Sérgio e
Paulo, já há algum tempo tra-

balhando no ramo, contam
que "neste trabalho não há
teoria. A gente aprende na prá-
tica, inventando alguns mate-
riais, adaptando outros." Os
consertos mais comuns, segun-
do eles, são as trocas de motor
ou dos discos das bonecas de
pilha. Sérgio lembra de uma
menina que não queria deixar
de jeito nenhum sua filhinha

no hospital: tinha medo que
ela morresse na mesa de opera-
ção. Outra mandou uma carti-
nha onde pedia para que o
doutor cuidasse bem de sua
filha única.

Mas não são só crianças as
clientes da clínica. Muitos co-
lecionadores, como Fanny
Izecksohn, procuram Rosana
para restaurar bonecas antigas.
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Luiz Melod^fa^KJw noDCE

"So'° no TeatroMPB-J tes, com um clima que reme- pega f'nfan(/7
Espaqo DCE, dentro do proje- /W" esS°
NesselTpetSo^lecantarS f^BUtSsF 52^1SSl!®CTl^rt! iSSJSriJFkte
nino^e ''Quf/que isso", principalmente das inflexoes
censurada haalgunsanos por que dei ao Universo que co- (TTl^iftAiivinllh A 71II PCtl*Pl3
causa da frase "quando o \WfXtm^^K\W* mega em Tia Ciata, Sinho l^ncipcUZIllllO AZUI CbuCIa
povo perceber que nao 6 na- Ismael. ¦ « a fj ¦-

S^nSJSSSSiS BK hoje no Leopoldo Froes
"Malandando", "Decisao" e I surgiram nos anos 70, ilumi- O publico infantil terS oportu- onde confusoes sao armadas entre
relanga um antigo sucesso da I nando a musica brasileira nidadedeassistir durante todo esse desmaios e correrias, mas no fim
dupla Roberto e Erasmo Car- O cantor e compositor com seus blues cheios de mes, a pe?a "Chapeuzinho Azul", tudo acaba bem.
los Broto no lacar£". Luiz Melodia faz ginga, num passeio pelo sam- escrita e dirigida por Carlos Cama- "Chapeuzinho Azul' vai ser

anmcontaran t'mira npcca ba-choro em direcao ao funk rinni, que estrfia hoje no Teatro encenada pelo grupo teatral Cia de
Ap6s tres anos sem gra- .^jem^o unicai nessa 

g des, jzand0/ do pagode ao Leopoldo Fr6es. A histdria se passa Emotes, criada em 83 e que ,&
var, Luiz "P£rola Negra Me- segunaa-ieira, em wneroi, comDosicoes na 6P°ca atual onde a Brande fl°* produziu diversos espet5culos co-
lodia explica com a sua fala COM* atracap .do Pro/eto SgS resta transforma-se numa cidade e mo "A noite em que o Sol se casou
doce misturada ao swing de Segundas Musicals o personagem principal mora num com a Lua" "A Revolta dos Bnn-
_,i,njm cct5r;n nnrip « a ' ii j 'Li* edificio e o Lobo, numa pracinha. quedos e Tim Tarn noMundoda
8fi£? hS37 ano o seu ^fan'a, 

atem do publico chapeuzinho Azu, a ^ido de Imaginaqao". Todas representadas
f: ,ampnf0 dos estti'dios de que eu quero. Gosto de gra- ^a crltI.ca terem em suas suamae, vai levar alguns enlatados com bonecos ou com bonecos e

afastamento dos estudios ae 
fezH g do meu tr°ba. composites um dos referen- para a vov6 e na sua caminhada atores. Segundo o diretor Carlos

gravagao: |ho'tamb£m E e claro aue ciais mais fortes de comuni- passa pela pra?a e sedepara com o Camarinni, o trabalho comibone-
- Logo que eu fiquei fiCo de saco cheio de ficar cagao e autenticidade, numa Lobo que j5 nao 6 mais o mesmo:

TJSlS&'SSttSS, 
foradoar' SoS'SJISSSK:

um monle de idiias para um O nome do seu sexto LP, Luiz Melodia faz apresen- vS-lo para o ZooMgico mas a divenem com o espetsculo.
r m uL, j;. "Caro, SUreiU por sueestao .'m:r, noeea JonnHa menina o defende alegando que Um aviso k crianqada: durante

afsco novo. Eram ideias dis- ^r° 
> PJJ^S togao unica nessa segunda- direito a todas as sessfies de -chapeuzinho

persas. Algumas eu leve, de Ja^, musa, companne.ra feira ^s 21h, no Teatro trama da hist6ria e5quenta quando Azu!" haverS sorteios e distribui-
adiante em shows, outras fc Vteto I.a que MPB-4 Espago DCE (Rua chapeuzinho Azul decide reunir qao de doces. A peqa infantil se
caram mesmo por af. As gra- Ine aisse. tsseoiscaeai u Visconde do Rio Branco, 625 outras crianqas num ato de prates- apresenta 4s 16h de sabados e 4s
vadoras sao muito complica- „ e responaeu. — Centro). Os ingressos to, masnemassimoguardaliberta 15h30min de domingo durante to¬
das mesmo. Foram tres anos Claro ; custam Cz$ 400 e Cz$ 300, o Lobo. Por fim a garota resolve do o mes de agosto. Os ingressos
sem gravar, mas nao 6 isso — Esse 6 o tinico nome para estudantes. leva-Jo para a casa da sua vov6, custam Cz$ 300.

Gareohre 
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enderego para qaem Ama Arte wmll AgOStO mes do
nia Tavaws ae Mxsdo. isa 

• 
j ,.;_x . :mtmadM 36° aniversario

fwrPAS« e-sclirir.^ «oeji-TOS DT*B"TtVMOLDijiiAS_ •"»» ¦> Ganhe um presente ao se matricular

'ZjtjSjfrjdf . CURSOS isenqao DA TAXA
~T| (adultos e criangas): 

p,0mo?ao: CZ$ 800,00 por treino DE MATRICULA

CLAUDIA i BABY-CLASS RI^K -CENTTO

ARAUJ0 
,a partir de 3 anos) N0vas turmas a partirdos 3 anos de idade

BALLET clAssico-JAZZ dance CLUB IPG - Praia lie Icarai n" 85
SAPATEADO DANQA ESPANHOLA - GINASTICA ge 

Z 4 » de 7JD0 4s 20.OTh.

Av. Sate de SMambro, 61 — Icarai S852l°l«S 
7^ « 718-5628

s 710-6198 J 718-3824/718-5149. a 
' ±a

REVISftO Fon HO CHUTEjL 
laWMR-zirfl

wnmtsimsmm fti
Revisao feita no chute 6 assim: o atendimento //ItWIlB 1^/^ AJr*
atende,aoficinanaoconsertaeoseucarrosai r'|

todo engatilhado. Por isso, s6 deixe Passat, Santana / jjjsJ paa nn
r ' qualquer outro veiculo VW numa empresa que tenha os pes '
TL jf** \no chao. Deixe na Scala Na Scala voce e seu carro t, (^oreto de magnesio t30X)0

(\ v \ recebern um atendimentoexclusivo e tem a certeza17^^ fmm •geleiareal I.I .wofio
c'ue s° usadas pe?as originais VW. [mm pregog para atacado

Auloriiada pelo seu e«ro. Er«M«didnais--Arti9osdan<*a-Horneopalii-PradutedeBefeza
Rua Noronha TorrezJio. 323 - Nitef6i - RJ Tels :710 5Q40.711-2V]2 <1 AlimentosNalurais-Maooteito

Promoção: CZ$ 800,00 por treino
ALM. TEFFÉ, 670
RINK — CENTRO

RevismFbia No Chute?

Revisão feita no chute é assim: o atendimento não
atende, a oficina não conserta e o seu carro sai

todo engatilhado. Por isso, só deixe Passat, Santana ou'
qualquer outro veiculo VW numa empresa que tenha os pés

k no chão. Deixe na Scala Na Scala você e seu carro
i recebem um atendimento exclusivo e têm a certeza'

i que só serão usadas peças originais VW.

Autorizada pelo seu cano.
Rua Noronha Torrezão. 323 - Niterói - RJ -Tels.:7K)-5040.711-22Vj2

500,00
CLORETO DE MAGNÉSI0 130,00

GELBAREAL ..400,00
Preços para atacado

Erras Mídianás—Artigos da Flora—Homeopaüi^- Produtos de Beleza
Alimentos Naturais — Macrohibfca

EGIPICI ANA
Rua Barão do Amazonas,

401-C 717-0667
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Luiz Melodia faz show no DCE

O "Negro Gato" Luiz
Melodia estará em Niterói
nessa segunda-feira, dia 8,
apresentando o show de lan-
çamento do seu último LP,
"Claro", no Teatro MPB-4,
Espaço DCE, dentro do proje-
to "Segundas Musicais".
Nesse espetáculo, ele cantará
músicas antigas como "Me-
nino" e "Que é que isso",
censurada há alguns anos por
causa da frase "quando o
povo perceber que não é na-
da disso, ai que ouriço", ao
lado de novas canções como"Malandando", "Decisão" e
relança um antigo sucesso da
dupla Roberto e Erasmo Car-
los, Broto no Jacaré".

Após três anos sem gra-
var, Luiz "Pérola Negra" Me-
lodia explica com a sua fala
doce misturada ao swing de
malandro do Estácio, onde
nasceu há 37 anos, o seu
afastamento dos estúdios de
gravação:

— Logo que eu fiquei
sem gravadora, quando saí
da Ariola em 84, estava com
um monte de idéias para um
disco novo. Eram idéias dis-
persas. Algumas eu levei
adiante em shows, outras fi-
caram mesmo por aí. As gra-
vadoras são muito complica-
das mesmo. Foram três anos
sem gravar, mas não é isso

O cantor e compositor
Luiz Melodia faz

apresentação única nessa
segúnda-feira, em Niterói,
como atração do Projeto"Segundas Musicais"

que eu quero. Gosto de gra-
var, faz parte do meu traba-
lho também. E é claro que
fico de saco cheio de ficar
fora do ar.

O nome do seu sexto LP,
"Claro", surgiu por sugestão
de Jane, musa, companheira
e manager de Melodia, que
lhe disse: "Esse disco é a sua
cara." E Melô respondeu:"Claro".

— Esse é o único nome

conta — que seria cabível,
uma palavra que se usa a
todo tempo, para qualquer
coisa. "Claro é o mais cario-
ca dos meus trabalhos recen-
tes, Gom um clima que reme-
te inevitavelmente a "Pérola
Negra", Maravilhas Contem-
porâneas". É a presença forte
do chorinho, do samba e
principalmente das inflexões
que dei ao Universo que co-
meça em Tia Ciata, Sinhô e
Ismael.

A garra melódica e os
flashes poéticos de Melodia,
surgiram nos anos 70, ilumi-
nando a música brasileira
com seus blues cheios de
ginga, num passeio pelo sam-
ba-choro em direção ao funk
e deslizando, do pagode ao
jazz. As suas composições
marcaram profundamente a
carreira de Gal Costa e Maria
Betânia, além do público e
da crítica terem em suas
composições um dos referen-
ciais mais fortes de comuni-
cação e autenticidade, numa
postura permanente de com-
bate e coerência.

Luiz Melodia faz apresen-
tação única nessa segunda-
feira, às 21 h, no Teatro
MPB-4, Espaço DCE (Rua
Visconde do Rio Branco, 625

Centro). Os ingressos
custam Cz$ 400 e Cz$ 300,
para estudantes.

Chapeuzinho Azul estréia

hoje no Leopoldo Fróes

O público infantil terá oportu-
nidade de assistir durante todo esse
mês, a peça "Chapeuzinho Azul",
escrita e dirigida por Carlos Cama-
rinni, que estréia hoje no Teatro
Leopoldo Fróes. A história se passa
na época atual onde a grande fio-
resta transforma-se numa cidade e
o personagem principal mora num
edifício e o Lobo, numa pracinha.

Chapeuzinho Azul a pedido de
sua mãe, vai levar alguns enlatados
para a vovó e na sua caminhada
passa pela praça e se depara com o
Lobo que já não é mais o mesmo:
anda fraco, doente e triste. O guar-
da-florestal recebe ordens para le-
vá-lo para o Zoológico, mas a
menina o defende alegando que
todos têm direito a liberdade. A
trama da história esquenta quando
Chapeuzinho Azul decide reunir
outras crianças num ato de protes-
to, mas nem assim o guarda liberta
o Lobo. Por fim a garota resolve
levá-lo para a casa da sua vovó.

onde confusões são armadas entre
desmaios e correrias, mas no fim
tudo acaba bem."Chapeuzinho Azul" vai ser
encenada pelo grupo teatral Cia de
Emoções, criada em 83 e que já
produziu diversos espetáculos co-
mo "A noite em que o Sol se casou
com a Lua", "A Revolta dos Brin-
quedos" e "Tim Tam no Mundo da
Imaginação". Todas representadas
com bonecos ou com bonecos e
atores. Segundo o diretor Carlos
Camarinni, o trabalho com bone-
cos é uma coisa viva, colorida, que
dá a criança imaginação e alegria,
sem contar que os pais também se
divertem com o espetáculo.

Um aviso à criançada: durante
todas as sessões de "Chapeuzinho
Azul" haverá sorteios e distribui-
ção de doces. A peça infantil se
apresenta às 16h de sábados e às
15h30min de domingo durante to-
do o mês de agosto. Os ingressos
custam Cz$ 300.

A peça infantil"Chapeuzinho
Azul" estréia
hoje no Teatro
Leopoldo Fróes

De 2a à 6a de 7:00 às 20:00h.
Sábados de 7:00 às 16:00h. I

718-3824/718-5149.

CURSOS
(adultos e crianças):

CLÁUDIA 5 BABY-CLASS

ARAÚJO 
ta partir de 3 anos>

BALLET CLÁSSICO - JAZZ DANCE -

SAPATEADO DANÇA ESPANHOLA — GINASTICA
Av. Sete de Setembro, 61 — Iceref

® 710-6192

ISENÇÃO DA TAXA

DE MATRÍCULA

Novas turmas a partir dos 3 anos de idade

CLUB IPC—Praia de Icaraí n° 85

® 718-5622

Gargobre

endereço para quem Ama Arte

Rua Tavares de Macedo, 158

PINTURAS • ESCULTURAS • OBJETOS TO ARTE • MOLDURAS

BALLET HELFANY E JÂNIA

Agosto mês do

360 aniversário

Ganhe um presente ao se matricular
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W (\Ef/ ART VERT SALADERIA...

mingues^eoarqui- k. J //llteto Bernardo Fer- NysS^RSKyT /JH/ L/ \_J Almo?o: 11:00 &s 16:30
reiro. NJir XlK f/ VI Jantar: 2*. 4', 5» 18:30 23:00

Em visita , (jm W Novo Hordrio: 6*, Scib, dom. 18:30 &s 24:00
nova casa noturna Viva a Noite- 0 RFT TH1 ^TRT RFPffFATin U H Rua Presidente Backer, 149 ICARAI
American Bar, em Piratininga, Carmita ItfiblllinlJU g a g 714-4343
Castro, prestigiando o filho Castrinho, SERVICO DE BAR
novo empresario da noite niteroiense. j: JfHSTAURANTENo Delfcias de Icarai o casal Jac- . . , . . . C**') uspecialidade
queline e Klinger de Braganqa Freitas. Avenida Quintino Bocaiuva, 301 — \ f dpivp na PANFl A r\F RARRr\

Luma de Oliveira e Mauncio Mat- Loja 3-0711-3687 ' PEIaL HA rANLLA Dt, dAKKU
tar estiveram sabado passado assistindo Praia de Sao Francisco 0 °

£lEferHnoDuer§'Comelesoator Niteroi - Estado do Rio ^>0^Jayme Penard. ^ ( Avenida Quintino Bocaiuva, 653Com apoioda Eniturfoimaugura- If , ^ Praia das Charitas - niteroida na ultima quinta-feira na AABB a 1a a. 7in fiWRExposigao de Artesanato promovida pe- l Tflouiwx/ie ® '1 U DJyo
lo movimento Pro-ldosos do Estado do ~N ~ - ¦

Assistindo a Victor Biglione no ^ ESPEdAUOADES 1 . A
Henrique Kopke.

animador cultural FFHfTOS 
DO MAR \ A ft NitMSSOSPara quem nao foi ontem ainda m m W m^m+0

resta hoje e amanha para ver Nara Leao * Peixadas e moquecas na panela de f ' 
e Roberto Menescal, que se apresentam harro 1M
HpKa°SvUa''FcOmOShOW''30anOS * Chopp "bem gelado" com atendi- | AIIM»gaafiegaiW|

Na noite do Steak House, a em- mento personalizado ^ Aceitamos encomendas
presaria Marilia Mello. * Musica ao vivo de quinta a domingo

aberto diariamente p/almo?o e jantar Rua Gavfao Peixoto, 152 Ij 105
Av. Aimirantejamandare, 3250 (esq. Capitao Zeferino — Banco Itaii)

O Show do Pic-Nic acontece na ASSada e Fntrppa^Hdomi <rfl io&  714-4314Praqa de Alimentagao do Plaza  Recheada ^ a_ao?niclI1r. A 5 J
shopping pay^Wde ESS R Pres. Backer, 140 — Icarai 

|
229/ Loja 125

Claudio & Cia queyo&cia Jei 7119463 
^—\—;—;—— 

7=

S°olhdXN°c«LN,gL. shopping icarai 
i3onfink 3 d j IIEijc

do as; tardes de,terga, quarta e domingo Temos kits economicos para 40 pessoas de queijos, vinhos e pastas com
da cidade. Ate o diai 14 de agosto ifversas opgoes. incluindo vinhokimportados
atracao e o trio Claudio e Cia.

6 trio e niteroiense e existed um  Av. Rui Barbosa, 153 Lj. 116ano. Classiticou-se como finalista no diariamente Can FranricrnFestival de Novos Valores do Duere, . j—. inclusive domingos e  rrandSCO
desde IS ja se apresentou nas principais ^ ~i£aYfAPfHferiados
casas noturnas de Niteroi. O Ifder da ?i _ . ^SBSS?
banda, o cantor e violonista Claudio Av. Roberto Si Iveira, 391 loja 101
Santos, ja conta com cinco anos de ewtr. A domicIlio tel.: ^10-^2.19 ®
carreira solo. A "Cia" 6 composta pelo r DECORACOES ltda
tecladista Eduardo Carvalhoeo percus- ZjS^XmSv ;tQe narn Fect_ rip
sionista A|enor Mendes. 

frrfy Jr) Anlvers^r=o
suas apresenta^oes ao vivo e por isso e de Natal
repert6rio 6 cuidadosamente escolhido. M W . RUA LOPES TROVAO, 134
Cilberto Gil, Djavan, Gonzaguinha, W Ai ^ i n ia im CENTER Taiguara, Agepe e outros sucessos estao # [ W >ATr\ \ / LOJAJ48 CtwI tri v
no roteiro do show, que inclui tambem m \composi^oes proprias do trio. Claudio m (llafax \
avisa que pedidos serao aceitos nas duas f V3T« ,3r m rr x
horas do Show do Pic Nic, que acontece ¦ 1 mnHHRm
sempre as 19h30min, no Plaza Shop- VSiLSSI^I^Xl I Um SODradinhO 03
ping. A entrada e franca. is _ «»

I Lopes Trovao vai
Uly Riber expoe unnr w*i * itama | fazer historia%^<|

na Alianca Francesa *UUt ¥Hl M iihlih iqueeLan § Aberto
... nil a ITALIA VAI A Comumapinceloda ia p^ir /a tvyff"Como se fosse pintura' se intitula UU H IIHLIH «HI H de humor. a .All, i ./i r I #Tl

mostra que o artista fotografico Uly Uftpc |VKOOn5 
11 Igpr 

g
Riber inaugura na proxima segunda- fUUt a I Oferecemos saladas, TNAp'P
feira, dia 8 Ss 20 horas na Alianga PntrOff9C 9 f! 1)911101110 JB 1 leg"mes e deliciosos .L/WV*E|
Francesa de Niteroi. CilHI pROw O Uwllllwlllw w sanduiches servimos

Os temas: nus masculinos e femini- r> AV/IAA nriVHTA OC 07 | ainda pratos quentes doces caseiros 
|

nos, mulheres e paisagens comporao R, GAVIAO PlIaUIU jJ~0/ g: e frutas da estagao. Bom Apetite...
-0"" oue 'ica -" °nal d° TELS. 

717-1750 722-2507.  lM-KauMfJ

NADA MAIS SAUDÁVEL QUE MALHAR E
LOGO DEPOIS JANTAR NA

ART VERT SALADERIA...
Supimpa

Degustando
os deliciosos quei-
jos da Koisa da Fa- jQ0
zenda, a médica /
Maria Cândida de |.||^^^^]*)
mingues e o arqui-
teto Bernardo Fer-
reiro. ^

Em visita à
nova casa noturna Viva a Noite-
American Bar, em Piratininga, Carmita
Castro, prestigiando o filho Castrinho,
novo empresário da noite niteroiense.

No Delícias de Icaraí o casal Jac-
queline e Klinger de Bragança Freitas.

Luma de Oliveira e Maurício Mat-
tar estiveram sábado passado assistindo
Blues Etílicos no Duerê. Com eles o ator
Jayme Periard.

Com apoio da Eniturfoi inaugura-
da na última quinta-feira na AABB a 1a
Exposição de Artesanato promovida pe-
Io movimento Pró-ldosos do Estado do
Rio.

Assistindo a Victor Biglione no
Teatro Gay-Lussac o animador cultural
Henrique Kõpke.

Para quem não foi ontem ainda
resta hoje e amanhã para ver Nara Leão
e Roberto Menescal, que se apresentam
no Teatro da UFF com o show "30 anos
de Bossa Nova".

Na noite do Steak House, a em-
presária Marília Mello.

Almoço: 11:00 às 16:30
Jantar: 2», 4", 5* 18:30 às 23:00

Novo Horário: 6*, sáb, dom. 18:30 às 24:00
Rua Presidente Backer, 149 ICARAI

® 714-43430 REI DO SIRI RECHEADO
SERVIÇO DE BAR

E RESTAURANTE
Avenida Quintino Bocaiúva, 301 —

Loja 3 — S 711-3687
Praia de São Francisco

Niterói — Estado do Rio

especial idade

PEIXE NA PANELA DE BARRO

Avenida Quintino Bocaiúva, 653
Praia das Charitas - Niterói

S 710-6398TflouitõucÂe

^ 
Art Massas

Peixadas e moquecas na panela de
barro
Chopp "bem gelado" com atendi-
mento personalizado
Música ao vivo de quinta a domingo
aberto diariamente p/almoço e jantar

Av. Almirante Tamandaré, 3250
Piratininga

Aceitamos encomendas

Rua Gavião Peixoto, 152 Ij 105
(esq. Capitão Zeferino — Banco Itaú)

Tel: 714-5590

Agora também MASSAS
Almoço e Jantar

Entregas à domicílio — 714-4314
l R. Pres. Backer, 140 — Icaraí

O Show do Pic-Nic acontece na
Praça de Alimentação do P/aza

Shopping

Cláudio & Cia
no Show do. Pie Nic
O Show do Pie Nic continua agitan-

do as tardes de terça, quarta e domingo
da cidade. Até o dia 14 de agosto a
atração é o trio Cláudio e Cia.

O trio é niteroiense e existe há um
ano. Classificou-se como finalista no
Festival de Novos Valores do Duerê, e
desde lá já se apresentou nas principais
casas noturnas de Niterói. O líder da
banda, o cantor e violonista Cláudio
Santos, já conta com cinco anos de
carreira solo. A "Cia" é composta pelo
tecladista Eduardo Carvalho e o percus-
sionista Agenor Mendes.

Segundo Cláudio, o grupo vive de
suas apresentações ao vivo e por isso o
repertório é cuidadosamente escolhido.
Gilberto Gil, Djavan, Gonzaguinha,
Taiguara, Agepê e outros sucessos estão
no roteiro do show, que inclui também
composições próprias do trio. Cláudio
avisa que pedidos serão aceitos nas duas
horas do Show do Pie Nic, que acontece
sempre às 19h30min, no Plaza Shop-
ping. A entrada é franca.

Temos kits econômicos para 40 pessoas de queijos, vinhos e pastas com
diversas opções, incluindo vinhos importados

São Francisco* Aberto diariamente.
í, -< inclusive domingos e
r/^^FÃMÉ/0 feriados
Roberto Silveira, 391 [oja"1ÕÍENTR. A DOMICILIO tel.: 910-9219

DECORAÇÕES LTDA
Enfeites para Festa de
Aniversário
e de Natal
RUA LOPES TROVÃO, 134
LOJA 148 CENTER V —
ICARAÍ — NITERÓI

Um sobradinho da
Lopes Trovão vai

fazer história
Aberto

iEemmiP
Oferecemos saladas,
legumes e deliciosos W w £2
sanduíches servimos
ainda pratos quentes doces caseiros
e frutas da estação. Bom Apetite!!!

LOPES TROVÃO 101-ICARAÍ

Uly Riber expõe
na Aliança Francesa
"Como se fosse pintura" se intitula a

mostra que o artista fotográfico Uiy
Riber inaugura na próxima segunda-
feira, dia 8 às 20 horas na Aliança
Francesa de Niterói.

Os temas: nus masculinos e femini-
nos, mulheres e paisagens comporão a
mostra que fica até o final do mês
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Comportamento

I As novas formas de relacionamento humano
—j— res, e como neste momenta me pego pensando que cts ^ 

"
raola Bonelll a viv§ncia do prazer- vezes 6 tao diffcil estarmos > -

Casampntn ahprtn ami consumo 6 o elemento mais com amigos de fata, por
^ 73dp rofor da fidS'idade acentuado na nossa socie- nosso dia-a-dia sertaocom- -
53 amizade A ca'da dia novas dade',6 bem Prov*vel 1ue P^do, com filha peque-
3 Uml Ho r0i^i«r.3m0ntr> os relacionamentos sejam na, e vArias outras coisas. & -
o cnmlnHn rnmi mk vistos como limitadores". Mas para os superficiais,
** Hiffmnttfnnmpc Para a psic6loga, a compul- para aquele colega de tra- ~ - ,«-jdiferentes nomes. E a se^a- . ,je COnsumir estci ligado balho que quer mais 6 que '

££& 
°rn™ 

Tn,2' J"»fr ao prazer de adquirir que voce se d§ mal, a gente -K . »r~
frmonc^lw gera no indivfduo a sensa- acaba ficando mais cfispo-cionam hoje amigos namo- £jo de poder, e acentua nfvel." *Vr "Kv.

llS'defrabafho?" 
0 C°" sua individual idade Com Naira faz coro el fala de ^ 

'' 
i

O essenciai <§ saber se isso,-a reagao natural 6 Renata, quando coloca que |p| ¦
essa« formas estao trazendo afastamenta das relacoes obseiva que as pessoas es- HE WWm \ Iessa. rormas estao irazenao obriguem a ceaer, tan afastando de aual- 1

oo cada vez mais a individuali- iia mi nu£<*calainr tao.se aiastanao ae quai Vl. .
oo dade para cada um, ou se seja em que escaia tor quer compromisso dura-
oo estd ae fata acentuando a Para Renata Thomaz, 23 douro, para assim se afasta- t I

busca do prazer pleno, nu- ??r?s'jCan f< Ur!]a rem da pr6pria dificuldade ' \ ' 
f»££*> ma integragao harmoniosa filha de 9 meses, est5 cada de lidar com o instSvel, in- \

•§ entre amigos e parceiros. vez n»is diffcil se relacio- seguro e imprevisfvel que \k p tAi . /•twfcv;-/'.*: -
g Para Naira Sampaio, 35 nar com as pessoal. Renata 6 uma constante numa so- , |ll

4a anos, psic6loga ha 9, hoje 6 analista desistemas, e diz ciedade em cnse como a ^H ||| mm ' ¦
1/3 qualquer compromisso j£ clue apesar de atuar num nossa. Mas e o casamento? ^HHj||J| 

- 
| \ g| f

¦ visto como limitador, por- campo onde a competigao Como fica essa instituigao ¦^.**-4, ' 
.

que implica que o parceiro nao 6 tao acirrada como que, apesar de muitos_ainda sg ws? Jf -
S ceda alguma coisa aO outro, maiona, ela sente cada vez 0 classificarem como falida, ^L" 

*' ^ I"2 
e por isso 0 prazer seria mais rara a possibilidade de continua tao em voga, sen- :"Y'

S considerado reduzido. relacionamentos verdadei- do procurado por pessoas
S Al^m disso, a imagem tam- ros/ de onde possam nascer de todas as idades? Maria
S b6m muito'presente 6 a de amizade, de fata. "£ como Lucia Peganha Cunha, 34, ,.. , ,

que 
"se voc& est^ aqui, dei- se nds representcissemos vi- professora, | 

casada h5 dez
xa de estar em muitos luga- rios pap£is. E de repente eu anos, tres filhos e se diz . - «SKBm

Foto Arqutvo frontalmente^contrSna jio

¦ 

que acredita no clichi ---
que diz que dois se comple- Lucia Cunha, professora: 

"Para mim, as pessoas estao
tam; para ela, os dois t&m tentando muito pouco hoje. E trocandomuitode parceiros,
de estar muito "inteiros" trocam apenas de defeitps. O homem ideal s6 aparece com
para partir para uma relagao a maturidade que o dia-a-dia Ihe da
tao s&ria como o casarrien-

rancord^ndoc^rin"ditado" isso mudou de fato. A£si- cada. indivfduo procura^

Sa'de^cate^o Trr^a- ma^¥'PquantaT \m- compacL^ com uma rela-
epoca ae gaia uo nrpoa possibilidade real, a nfvel cao pr^-estabelecida queoof e achava cafona e ul- cerebral, de acompanhar nao satisfaz a pelo menos
trapassado. Para ela, essas mudangas. A quanti- umdoslados, ouserfielasi
amor tem mesmo de ser je jpformagoes que pr6prio, k sua cabega ?
pl^5n uma pessoa recebe hoje E Naira completa: "O ca-

absolutamente impossfvel samento antigamente era
^^rof^wra^^ amor di ^ a rvi^a') .j um contwto familiar envoN

dia"1 a ^i^^'sur^3 ^las 6,11 libendade, de costumes in^v^dual onJe^ cada 
jjm

^i^lK^'HniP^ii ^>ii em consideragao o fantas- sua maneira. O fracasso
muito mais apaixonada pe- ma^cios anos 80, batizado dessa 

jnstituigao 
nao 6 bem

frezeeanosan&s,° quando {ato mexeu Lmuit0 com as bilidade do fracasso esti
nnc rnnhprpmnc F nnrnnp pessoas, embora a maioria nos conceitos e valores so-
tada relagao 6 diffci^prin- continue ne^ando sua exis- ciais ond^e o P°nt0 crucial

a w/eMuntoUlndiffdI aceU como^se uma situagao des- gas rjpid^de valores que

ravilioso^em6 defeitas que caso particular. Re- lajnudamja.rSpida dosjndi-

m 
Cd°ia-a°di|mEC??rte^Ste ^'ao com se" ma" na esquina do mundo."

pra ele foi diffcil tamb6m." ndo' acredita que as pes- . Renata diz que prefere
Por isso, Lucia diz que vale was devem ter a oportuni- saber onde esti pisando
tudo entre um casaf que se oade_ de experimentar no- quando se trata de amigos:
disDoe a viver isso vos ^P05 °e relac1003"16"" "Cansei de acreditar em

Para Naira, que 6 casada ^rHadeSde^i'chegar KS^ti iSemiS de
temblm? c^casam^to"^ a^ente^ue^espera de u'm 

nOSSa re''8iao' 0 cato,^cis-

nfJef de instituigao; o que vSa^fllfeSS o fomos at^ avisados' mas a'
estci acontecendo e que nos mundo". pessoa parecia sincera, e
estamos vivendo uma mu- Numa coisa Naira Lucia Parecia at^ preconceito nao
danga social muito grande. g Renata concordam. Que permitirmos a aproxima-
HS 20, 30 anos atrSs, os mais importante, 6 se per- ga°- Mais uma vez nao deu
pap€is eram mais definidos, mitir experimentar viv§n- certo. Hoje eu e Z6 Carlos,
e as dificuldades surgem cias que melhor se encai- meu marido, com 'tr£s' 

p6s
s t mento aberto, muitas vezes sem compromisso sem a consci&ncia de que xem a cada um, ao que atr&s."

) '¦

mm

nos conhecemos, t porquetoda relação é difícil, prin-
cipalmente quando se passa
a viver junto. É difícil acei-

-Comportamento-

As novas formas de relacionamento humano

Paola Bonelli

Casamento aberto, ami-
zade colorida, fidelidade,
amizade. A cada dia novas
formas de relacionamento
estão surgindo com os mais
diferentes nomes. E a sença-
ção, o sentimento, muda-
ram? Como é que se rela-
cionam hoje amigos, namo-
rados, marido e mulher, co-
legas de trabalho?

O essencial é saber se
essas formas estão trazendo
cada vez mais a individuali-
dade para cada um, ou se
está de fato acentuando a
busca do prazer pleno, nu-
ma integração harmoniosa
entre amigos e parceiros.
Para Naira Sampaio, 35
anos, psicóloga há 9, hoje
qualquer compromisso já é
visto como limitador, por-
que implica que o parceiro
ceda alguma coisa ao outro,
e por isso o prazer seria
considerado reduzido.
Além disso, a imagem tam-
bém muito presente é a de
que 

"se você está aqui, dei-
xa de estar em muitos luga-

res, e como neste momento
a vivência do prazer-
consumo é o elemento mais
acentuado na nossa socie-
dade, é bem provável que
os relacionamentos sejam
vistos como limitadores".
Para a psicóloga, a compul-
são de consumir está ligado
ao prazer de adquirir que
gera no indivíduo a sensa-
ção de poder, e acentua a
sua individualidade. Com
isso,, a reação natural é o
afastamento das relações
que o obriguem a ceder,
seja em que escala for.

Para Renata Thomaz, 23
anos, casada há 3 e uma
filha de 9 meses, está cada
vez mais difícil se relacio-
nar com as pessoal. Renata
é analista de sistemas, e diz
que apesar de atuar num
campo onde a competição
não é tão acirrada como a
maioria, ela sente cada vez
mais rara a possibilidade de
relacionamentos verdadei-
ros, de onde possam nascer
amizade, de fato. "É como
se nós representássemos vá-
rios papéis. E de repente eu

Foto Arquivo
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pre erin um re

me pego pensando que às
vezes é tão difícil estarmos
com amigos de fato, por
nosso dia-a-dia ser tão com-
pliçado, com filha peque-
na, e várias outras coisas.
Mas para os superficiais,

§ara 
aquele colega de tra-

alho que quer mais é que
você se dê mal, a gente
acaba ficando mais aispo-
nível."

Naira faz coro à fala de
Renata, quando coloca que
observa que as pessoas es-
tão se afastando de

auer 
compromisso

ouro, para assim se afasta
31di

uai-
ura-

rem da própria dificuldade
de lidar com o instável, in-
seguro e imprevisível que já
é uma constante numa so-
ciedade em crise como a
nossa. Mas e o casamento?
Como fica essa instituição
que, apesar de muitos ainda
o classificarem como falida,
continua tão em voga, sen-
do procurado por pessoasde todas as idades? Maria

_ Lúcia Peçanha Cunha, 34,
professora, é casada há dez
anos, três filhos e se diz
frontalmente contrária ao
casamento aberto. Lúciadiz
que não acredita no clichê
que diz que dois se comple-
tam; para ela, os dois têm
de estar muito "inteiros"

para partir para uma relagão
tão séria como o casarrien-
to. Ela se surpreende hoje,
concordando com "ditado"
antigo, que ouvia na sua
época de "gata do Arpoa-
dor" e achava cafona e ul-
trapassado. Para ela,- o
amor tem mesmo de ser
regado sempre, pelos dois.
Paixão não significa passa-
porte para o casamento; pa-
ra a professora só o amor dá
solidez a uma relação, e
com a descoberta, dia após
dia, a paixão surge pelas
coisas positivas que seu par-
ceiro lhe dá. "Hoje eu sou
muita mais apaixonada pe-
Io meu marido do que há
treze anos atrás, quando
nos conhecemos. E

Lúcia Cunha, professora: 
"Para mim, as pessoas estão

tentando muito pouco hoje. E trocando muito de parceiros,
trocam apenas oe defeitos. O homem ideal só aparece com
a maturidade que o dia-a-dia lhe dá"

/ovens
mento aberto, muitas vezes sem compromisso

aciona-

tar que aquele homem ma-
ravilnoso tem defeitos que
se confrontam com os seus
no dia-a-dia. E certamente

Pra 
ele foi difícil também."

or isso, Lúcia diz aue vale
tudo entre um casal que se
dispõe a viver isso.

Para Naira, que é casada
e mãe de dois adolescentes,
também, o casamento está
longe de ser fracassado a
nível de instituição; o que
está acontecendo é que nós
estamos vivendo uma mu-
dança social muito grande.
Há 20, 30 anos atrás, os
papéis eram mais definidos,
e as dificuldades surgem
sem a consciência de que

isso mudou de fato. A psi-
cóloga fala ainda do proble-
ma que existe quanto à im-
possibilidade real, a nível
cerebral, de acompanhar
essas mudanças. A quanti-
dade de informações que
uma pessoa recebe hoje é
absolutamente impossível
de ser absorvida.

No entanto, fica difícil
nos dias de hoje falarmos
em liberdade, de costumes
ou de opiniões sem se levar
em consideração o fantas-
ma dos anos 80, batizado
de AIDS. Para Naira, isso de
fato mexeu muito com as
pessoas, embora a maioria
continue negando sua exis-
tência a nível de prevenção,
como se uma situação des-
sas estivesse fora de questão
no seu caso particular. Re-
nata diz que, apesar de uma
relação longa com seu ma-
rido, acredita que as pes-
soas devem ter a oportuni-
dade de experimentar no-
vos tipos de relacionamen-
tos, porque só assim há a
oportunidade de se chegar
ao que ela chama de "o que
a gente quer, espera de um
homem para compartilhar a
vida, ter filhos, enfrentar o
mundo".

Numa coisa, Naira, Lúcia
e Renata concordam. Que o
mais importante, é se per-
mitir experimentar vivên-
cias que melhor se encai-
xem a cada um, ao que

cada indivíduo procura.
Afinal, o que é ser fiel; é
compactuar com uma rela-
ção pré-estabelecida que
não satisfaz a pelo menos
um dos lados, ou ser fiel a si
próprio, à sua cabeça ?

E Naira completa: "O ca-
samento antigamente era
um contrato familiar envol-
vendo toda uma estrutura
de família. Hoje, é um ato
individual onde cada um
está buscando a felicidade à
sua maneira. O fracasso
dessa instituição não é bem
verdadeira pois a responsa-
bil idade do fracasso está
nos conceitos e valores so-
ciais onde o ponto crucial
atualmente está nas mudan-
ças rápidas de valores que
não são acompanhadas pe-
Ia mudança rápida dos indi-
víduos. Hoje nós estamos
na esquina do mundo."

Renata diz que prefere
saber onde está pisando
quando se trata de amigos:"Cansei de acreditar em
pessoas que chegavam até
nós até por intermédio de
nossa religião, o catolicis-
mo. Nesse caso específico,
fomos até avisados, mas a'
pessoa parecia sincera, e
parecia até preconceito não
permitirmos a aproxima-
ção. Mais uma vez não deu
certo. Hoje eu e Zé Carlos,
meu marido, com 'três' 

pés
atrás."

m



a transference do entreposto de pes- O novo local para a instalagao do o Caju ou a Avenida Brasil, pr6ximoca da Cibrazem, na Praqa 15 do Rio. entreposto depende de varios fatores, ao supermercado Porcao. Mas quern
S6 que o local para onde o entreposto tais como a possibilidade de instala- vai decidir isto e o grupo de trabalho
deve ir 6 uma novela que vem se ijSo de atracagao dos barcos e recep- escalado pela Secretaria de Agricul-
desenrolando desde que foi firmado qao de todo o pescado por terra. tura, nao eu. —
o acordo at<§ agora. Dos locais pro- Alem disso, a Srea necessSria para Contr5rio a opiniao dos pescado- -JP5Q
postos, a Ceasa foi cogitada por dis- abrigar somente o entreposto — fora res de Niteroi (que se pronunciaram a
por da infra-estrutura necessSria. Ou- a parte de estacionamento e venda favor da transferencia para a antiga Q^
tros provaveis locais seriam o Gra- do pescado — deve ser superior a 20 fabrica de sardinhas 88) esta o Centra |dim, em Sao Congalo, e a llha da mil metros quadrados. Pro-Melhoramentos da llha da Con- Jr
Conceiqao, em Niteroi. O diretor da Sudepe, Jaime Fon- ceiqao. Segundo Roberto jos6 da Sil- yAVQuando foi inaugurado, em tes Sampaio, disse que o grupo de va Junior, presidente do Centra, "a " 

551941,o entreposto de pesca da Praga trabalho dirigido pela Secretaria de llha n5o tem conduces de receber o yy' t>oa ***2
15 tinha um volume de produgao Agricultura aiscutiu h5 4 meses entreposto". [/ ec*. vivr* - »a (<>»<)-712-2563 l
bem menor do que tem atualmente. assunto da transferencia, numa reu- — Se a transferencia for realiza- O
Agora, ele nao tem condigoes de niao da qual'participaram represen- da, receberemos de 140 a 170 tone- . *0
absorver todo 0 pescado que chega tantes dos Armadores da Industria de ladas de peixe, tres mil pessoas em nr\\s ni MA irxrxs .2do sul do pais e do litoral ao Rio de Pesca, da Cibrazem, da Sudepe e do sua populagao flutuante e o transito KflY HI I l\l IJH *«>
Janeiro. Sem espago suficiente para Ministerio da Agricultura, e que ain- de maisde300caminh6espordia— wwa-'i
abrigar a produ?ao, todo 0 restante da nao hS definiqao sobre o novo afirmou Meandro Lima, vice- m ¦ /ryrQ (jriJ IIIDOC ¦da mercadoria § repassado aos am- local. presidente do Centra. 4 IrtfcLw Ot/rl UUtiUO
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Transferência do entreposto de

pesca 
não tem local definido

Um dos artigos do protocolo de
intenções assinado entre o Ministério
da Agricultura e o governo do Estado
em setembro do ano passado firmou
a transferência do entreposto de pes-
ca da Cibrazem, na Praça 15 do Rio.
Só que o local para onde o entreposto
deve ir é uma novela que vem se
desenrolando desde que foi firmado
o acordo até agora. Dos locais pro-
postos, a Ceasa foi cogitada por dis-
por da infra-estrutura necessária. Ou-
tros prováveis locais seriam o Gra-
dim, em São Gonçalo, e a Ilha da
Conceição, em Niterói.

Quando foi inaugurado, em
1941, o entreposto de pesca da Praça
15 tinha um volume de produção
bem menor do que tem atualmente.
Agora, ele não tem condições de
absorver todo o pescado que chega
do sul do país e ao litoral do Rio ae
Janeiro. Sem espaço suficiente para
abrigar a produção, todo o restante
da mercadoria é repassado aos am-
bulantes, que comercializam o peixe
sem qualquer fiscalização sanitária.

Já em 1956, quando a Missão
Portuguesa de Pesca esteve no Brasil,
a situação do entreposto não era
satisfatória. No relatório da Missão,
consta que "a insuficiência da área
molhada, de cais de atracação e seu
apetrechamento para a carga e des-
carga de embarcações, de abasteci-
mento de gelo, etc., o que torna

obsoleto e insuficiente sob a quase
totalidade dos aspectos. As próprias
instalações terrestres deixam muito a
desejar".

O novo local para a instalação do
entreposto depende de vários fatores,
tais como a possibilidade de instala-
ção de atracação dos barcos e recep-
ção de todo o pescado por terra.
Além disso, a área necessária para
abrigar somente o entreposto — fora
a parte de estacionamento e venda
do pescado — deve ser superior a 20
mil metros quadrados.

O diretor da Sudepe, Jaime Fon-
tes Sampaio, disse que o grupo de
trabalho dirigido pela Secretaria de
Agricultura discutiu há 4 meses o
assunto da transferência, numa reu-
nião da qual'participaram represen-
tantes dos Armadores da Indústria de
Pesca, da Cibrazem, da Sudepe e do
Ministério da Agricultura, e que ain-
da não há definição sobre o novo
local.

Em sua opinião pessoal, a Ilha da
Conceição tecnicamente não é viável
para a localização do entreposto:

— Em primeiro lugar porque é
perto da Ilha de Mocanguê, e a
Marinha pode colocar objeções. De-
pois porque as vias de acesso são
estreitas para a aproximação dos ca-
minhões, além ae aumentar em 35
quilômetros o custeo do transporte.
Já recebemos uma carta-protesto do

Centro Pró-Melhoramentos da Ilha da
Conceição, que é contra a instalação
do entreposto no bairro. Deve-se es-
tudar outros locais, como o Gradim,
o Caju ou a Avenida Brasil, próximo
ao supermercado Porção. Mas quem
vai decidir isto é o grupo de trabalho
escalado pela Secretaria de Agricul-
tura, não eu.

Contrário à opinião dos pescado-
res de Niterói (que se pronunciaram a
favor da transferência para a antiga
fábrica de sardinhas 88) está o Centro
Pró-Melhoramentos da Ilha da Con-
ceição. Segundo Roberto José da Sil-
va Júnior, presidente do Centro, "a
Ilha não tem condições de receber o
entreposto".

Se a transferência for realiza-
da, receberemos de 140 a 170 tone-
ladas de peixe, três mil pessoas em
sua população flutuante e o trânsito
de mais de 300 caminhões por dia —
afirmou Meandro Lima, vice-
presidente do Centro.

Não vemos problema no inte-
resse da administração municipal em
receber o entreposto, só que a Ilha da
Conceição simplesmente não tem
condições de recebê-lo — comple-
menta Roberto José.

O diretor da Sudepe afirmou que
nova reunião deve acontecer para
dar continuidade às negociações,
mas ainda não há data marcada para
sua realização.

Eduardo Ary Parreiras
e

Fuad J. Hajjat
Arquitetos Associados
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Os pescadores de lurujuba se pronunciaram "a favor da transferência do entreposto", apesar de terem restrições ao sistema de vendas do mercado atualmente

Outro problema que preocupa
os pescadores e comerciantes de
pescados de Niterói é o caso da
"sardinha comunista".

Segundo o diretor da Sudepe,
Jaime Sampaio, o governo autori-
zou, em dezembro do ano passa-
do, a importação de sardinhas da
Rússia para suprir a falta do pesca-
do na época. Isso se deu porque,
de dezembro a janeiro, é proibida
a pesca de sardinhas por ser este o
período de desova. Vinte e seis
toneladas foram importadas, e já
foram distribuídas aos consumido-
res, enlatadas no Estado do Rio.

Sardinha russa-
Atualmente a importação já não
se faz necessária, pois a safra de
junho foi considerada boa.

Mas, na opinião dos pescado-
res da região de Jurujuba, o pro-
blema se refere ao preço do quilo
da sardinha: no período de "en-
tressafra" do pescado, a indústria
oferece até Cz$ 70,00 o quilo.
Atualmente, como a pesca é
abundante, o preço baixou para
Cz$ 35,00. Isso leva os pescado-
res a afirmarem que preferem ven-
der direto ao consumidor, em bar-
raquinhas improvisadas, do que
passar à indústria.

Além disso, levam até um
mês para pagar, sem contar com a
desvalorização do dinheiro nesse
tempo — afirma um pescador da
região. Ele afirma que, vendendo
no mercado, podem conseguir até
Cz$ 150,00 o quilo, o que cobre,
pelo menos, a despesa do barco.

Agora quem não quer ven-
der para a indústria somos nós.
No mercado São Pedro recebe-
mos na hora, e conseguimos qua-
se o dobro do preço — ou seja, o
preço justo.

Executamos projetos
em acrílico r. Lopes Trovão conj. 209
0CPIIIGO I Cio Center V - Icaral 714-5601
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mundo. Nas diversas festivida-
des, monges e leigos, especia-
lizados na arte da dança e da
música dramática, vestem ri-
cos brocados de seda chinesa e
portam máscaras fantásticas,
simbolizando divindades, per-
sonagens lendários e demô-
nios. A dança das máscaras
representa Buda em suas mais
diversas manifestações.

Os butaneses são artesãos
extraordinários. Produzem lin-
dos trabalhos em afrescos e
pinturas em rolo. Criam obras-
primas em prata, ouro, cobre e
latão. Em quase todos os pon-
tos do país se tece a lã, a seda e
o algodão. As mulheres usam
bonitas roupas feitas à mão e se
orgulham de vestir seus mari-
dos elegantemente.

As divindades de cada re-
gião enfrentam-se através de
suas equipes, geralmente de
arco-e-flecha, o esporte prefe-
rido por jovens e velhos. Cada
equipe é aconselhada por um
astrólogo e incentivada por
dançarinas que tentam tam-
bérn desorientar o adversário.

À medida que a população
aumenta mais terras são reser-
vadas à agricultura, para per-
mitir novos assentamentos.
Conciliar harmoniosamente a
tradição e o progresso, em be-
nefício de todos, parece ser a
grande lição que nos ensina
esse pequeno país.

para iniciantes

pré-vestibular e demais níveis

Álvaro Acióli

Quando aceitei o papel de
juiz naquela brincadeira de no-
mes não podia imaginar a
grande oportunidade que eu
teria. Um dos contendores,
não aceitando que Butão era
nome de país, criou o primeiro
impasse. Minha simples confir-
maçào também foi rejeitada. O
insatisfeito exigiu mais deta-
lhes além de que se tratava de
um país vizinho da China. Res-
tou-me o caminho da pes-
quisa.

Fiquei sabendo ser Butão um
reinado, com uma área de
47.000 km2 e uma população
de 1.390 mil habitantes
(1984). Drukyul, a "Terra do
Dragão", conhecida no mun-
do exteriro sob o nome de
Butão, é um reino himalaio
sem litoral. Sua fronteira meri-
dional o separa da índia. Ao
norte faz fronteira com a região
tibetana da China.

Tem um produto nacional
bruto (per capital) de US$ 102
(1981), um dos mais baixos do
mundo. Mas descobri coisas
interessantes que servem de li-
ção e exemplo. A população
está crescendo rápida e regu-
larmente. como resultado das
medidas adotadas no campo
de saúde pública. Não existe
desemprego no país mas ca-

-Impressões-

Butão em jogo

rência de mão-de-obra, o que
está provocando elevação dos
salários.

Esse pequeno país, que só
ingressou na Unesco em 1982,
tem uma grande preocupação
em manter sua identidade
cultural e preservar seu patri-
mônio histórico. A arquitetura

recebe um cuidado especial.
As residências, os edifícios pú-
blicos e os escritórios oficiais
respeitam na fachada o estilo
tradicional, ainda que no inte-
rior possam dispor de moder-
nas instalações.

Üm ponto importante de
suas festas budistas é a dança

das máscaras. À medida que se
aproxima o dia da festa, gran-
des multidões se deslocam do
campo para assistir à cerimô-
nia. Existe a crença de que o
simples ato de contemplar a
dança ajuda as pessoas a ele-
varem suas almas e a se liberta-
rem dos sofrimentos deste

¦

E

[] M

ININGLES E ESPANHOL



¦ COMPRA E
000 VENDA,

CENTRO

012
CENTRO — Apto vazio sala

2 qts. coz banh • gar +
pise. sauna. Sinal CzS 1.100
mil + prest 21 mil CICAM— 719-7025 CRECI 9103.

CENTRO — RUA INDÍGENA— Apt° sala quarto coz.
banh. área átimo local. Pre-
ço total CzS 2.100 mil. Ci-CAM — 719-7025 CRECI9103.

CLASSE "A" — Centro aptosal, 2 qtos, banh, copa-coz,área, dep. valr 5.500.000Ver M. César 26.1307. 722-
5402/719-1190/717-9741.CJ 3089.

DESIGN — "S. DOMIN-
GOS" SI 2 qtsc/dep. •
gr. Só 5.300 Milh. 714-
0404 / 714-0505 BA 263
C.15.324.

DESIGN B. CONSTANT— SI., 2 qts., c/gr. Sinal
900 mil. 714-0404/714-
0505. BA-276. CRECI -
15324.

DESIGN — "M. PARANA"APART. H. COBERT. 2 qts.Sinal 5.500 Milh 714-0404/
714-0505 BA 273 C.15.324.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a 6a
feira de 8 às 19 horas
e sábado das 8 às 13
horas.
¦r'-1 rs*'-. -- HCGÁ
ajgÉpMppfip

A IMPERIAL "O MELHOR"— (1* locaçio) Salto eJ *ir
4 qts (2 ates) cp/cz lavabo 3
bhs 2 gar play CzS 30 milh
(H> 407) 714-8238 CJ 3204.

A IMPERIAL "PERTO FA-
CULDADE" — Sala 1 qtocoz bh soe (Todo reforma-
do) play CzS 3.800 milh (IPI03) 714-6230 CJ 3264.

A IMPERIAL QUE BELEZA —
Salão L 3 qts (ata) arma cp/
cz arms dps gar play pise.CzS 15 müh (IP 313) 714-
8238 CJ-3264.

A PRAIA IMPERIAL — Vista
total salto 3 qts arms 2 bhs
cp/cz arms dps gar sinal
CzS 15 milh saldo CzS 2
milh (IP 340) 714-6238 CJ-
3264.

CLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncte por telefone de 2a a
ff-feira de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas
A SUA DUPLEX "IMPERIAL"
— Cobertura sala cJ var 2
qts coz bh dps terraço (40m1) c/ churrasqueira gar
play sinal CzS 9.500 milh (IP275) 714-6238 CJ 3264.

A1/2 QDA IMPERIAL — Frte
ala 3 qts bh soe coz dps
play (apt° reformado) aó
CzS 9.000 milh (IP 329) 714-
6238 CJ-3264.

CLASSE A — Praia Flexaa
apt° salto 4 qtos c/suite
dep. compl. gar todo mon-
tado valor 16.000.000. Inf.
M. Casar 26/1307. 722-
5402/ 719-1190/717-9741Excelente CJ 3089.

CLASSE A — Ingá apto sala
2 qt°s dap compl gar vazio
c/vista bafa sinal 3.500.000+ prest. 32.500 chav M. Ce-
sar 26/1307 722-5402/ 719-
1190/717-9741 CJ 3089.

DESIGN "INGÁ" — 4
(ste) todo montado c/ 2
gr Vir. 23.000 milh 714-
U404/ 714-05U5 BA 405
C.15.324.

CLASSE A—Ingá cobertura
2 varandas sala 2 qtos dep.compl. gar. próx. Club Por-tuguàs cobertura dupiex.
Sinal 8.920.000 + prest.6.153. M. Casar 26/1307.
722-5402/ 719-1190/ 717-9741 CJ 3089.
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IMÓVEIS

TERRENO EM PENDOTIBA.
PRÓXIMO CONDUÇÃO' (LARGO
DA BATALHA) LOCAL TRANQÜI-
L0 E SEGURO. PREÇO APARTIR
DE CzS 1 300
TERRENO EM SÂ0 FRANCISCO.
LOCAL EXELENTE. PRÓXIMO A
AABB. 504rir CzS 3500
TERRENO EM CONDOMÍNIO
(UBA PENDOTIBA) NEGÓCIO UR-
GENTE. CzS 900 (ACEITA CARRO
PARTE DE PAGAMENT0I

APARTAMENTO 4 Ql FRENTE
PARAPRAIA.DE ICARÂI. ELEVA-
DOR PANORÂMICO, salão 4 amb,
varanda, 2 suites, close sala de
jantar. 2 dependências, 2 gr
12 600 OTNs (4100 OTNs)

GRANDE TERRENO ITA|PÚ C PE-
QUENA RESIDÊNCIA (SÍTIO DAS
PEDRAS BRANCAS sl q coz
ban CzS 1 500

LOTES DE TERRENO EM SÃO
FRANCISCO PRÓXIMO RUA LEI-
LA DINIZ. LOCAL AGRADÁVEL.
VISTA PMAR. MUITO VERDE
800m2 CzS 1 750 IÇADA LOTE)

RESIDÊNCIA CONDOMÍNIO MA-
RIA PAULA 3 q. sl g. var Preço
1 700 * (Financiamento CEF)

GRANDE TERRENO EM SA0
FRANCISCO 5800m\ Local Agra-
dável e Tranqüilo Muito Verde CzS
4000

RESIDÊNCIA S. FRANCISCO 3 q
(st) sala 2 amb, copa-coz. varan-
da. gar. terraço envidraçado, gran-
de área coberta RUA NOBRE Preço
9000 OTNs

RESIDÊNCIA S. FRANCISCO
GRANDE TERRENO, sl, 2 quartos
arm, embutidos, dep, churr gra-
mado, CzS 12 000
TERRENO EM ITAIPÚ. Próximo
início ENTRADA ENGENHO DO
MATO (Asfalto 50 metros) L0TEA-
MENTO VEPLAN CzS 700
TERRENO ITAIPÚ, PRÓXIMO AO
RINCÃO Junto ao Asfalto, Projeto
pronto para construção CzS 1100

TERRENO EM PENDOTIBA CON-
DOMÍNIO M0NAM, com toda infra
estrutura Próxima condução CzS
600
RESIDÊNCIA EM CONDOMÍNIO
S. FRANCISCO 4 q (st) 2 sl
varandas escritóno, 2 gar, piscina
churrasqueira, sauna. Local Ideal
Preço 14 650 OTNs

3 TERRENOS (LOTES EM PIRATI-
NINGA NO CAFUBA) com nas-
cente d'áaua junto ao asfalto Pre-
ço 600 (CADA)
12 LOTES SITUADOS EM CON-
DOMÍNIO NA CHARiTAS. TODOS
LEGALIZADOS, faltando apenas ar-
ruamento. Preço 1500 (TODOS)

RESIDÊNCIA DE ALTO LUXO
(ESTILO COLONIAL EM SA0
FRANCISCO. 4q (st) armários em-
butidos, sala 4 amb, 5 ban, grande
escritório, salão de festa, piscina,
sauna a vapor, churrasqueira, 3 ga-
ragem, 2 dep, situada em terreno
de 900m2. em local agradável Pre-
ço 45 000 (ACEITA RESIDENCIA
MENOR VALOR PARTE DE PAGA-
MENTO)
GRANDE RESIDÊNCIA EM SÃO
FRANCISCO Situado em 3 lotes,
próximo a condução várias salas,
salão de jogos, 4 q, piscina etc
Anexo com pequena residência
CzS 20000
2 GRANDES LOTES PIANOS EM
LOCAL NOBRE DE SA0 FRAN-
SiSCO (PRÓXIMO CONDUÇÃO)
1064 mz Preço 11 500 (OS DOIS)

RESIDÊNCIA NOVA (0 KM) EM
SA0 FRANCISCO 3q (st) safa 2
amb, varanda, garagem, dependên-
cias, etc Cz$ 14000

GRANDE RESIDÊNCIA EM PEN-
DOTIBA (PRÓXIMO CONDUÇÃO)
3q (2stl sl 3 amb, água em abun-
dância piscina, churrasqueira, gara-

fti 
terreno de 750 rrr Preço

Ns (ACEITA AP EM PARTE DE
PAGAMENTO

GRANDE FAZENDA NAS PROXI-
MIDADES DE BRASÍLIA (DISTRI-
TO FEDERAL) 600 ALQUEIRES.
TOPOGRAFIA PLANA, PRÓXIMO
AO ASFALTO BR 020 Preço 18 000
IOU TROCO POR RESIDÊNCIA EM
SÃO FRANCISCO OU APARTA-
MENTO EM ICARAII

TERRENO ITAIPÚ. PRÓXIMO AV
CENTRAL E LUZ LOCAL AGRADA-
VEL E TRANQÜILO CzS 670

LOCAÇÃO
ALUGO: APARTAMENTO NO
CENTRO DE NITERÓI RUA:
QUINZE DE NOVEMBRO. 3q. sa-
Ia coz banh dep, varanda Preço
35000

APARTAMENTO NO CENTRO DE
NITERÓI 3q saia dependências
varandas CzS 40 000

LOCAÇÃO COMERCIAL
ALUGO PEQUENA LOJA NA RUA

- GAVIÃO PEIXOTO CzS 25 000

ALUGO: RESIDÊNCIA S. FRAN-
CISCO 3q (st) 2 sl. dispensa, copa-
coz. garagem para vários carros, 2
piscinas churrasqueira grande ter-
reno anexo (q sl, coz, ban) CzS 180

NOTA Havendo interesse de
COMPRA, VENDA, PERMUTA, LO-
CAÇÃO procure o Corretor RO-
MULO em seu escritório nos horã-
rios de 2a a 6a de 8 30 as 19 30 ou
SÁB de 10 as 17h ou pelo telefone
710-7349

RuaTupbN'2—S.Frandieo-T8l: 710-7349 cnectrij.nt/iu

CLASSE A—Ingá apt°, sala,
2 qtos, def . compl, Oar,alugada, todo montado
c/vista baia sinal 5.000.000
+prest. 30.000 Janeiro 89
falta 7 a nos/Ba na rj. Inf. M.
Caaar 26/1307. 722-
5402/719-1190/7179741.CJ 3089.

DESIGN "B. VIAGEM"
— Casa 3 sis, 3 qts, 4
banh. Só 1U.000 milh
714-0404/ 714-0505 BA
504 C.15.324.

DESIGN — "B. VIA-
GEM" Gt° sl c/varanda
egr. Vir 6.300 Milh. 714-
0404 / 714-0505 BA 107
C.15.324.

DESIGN "P. J. CAETANO"— 2 sis., 2 qts (ste), 3 gr.dep., vir. 18.500 Otns. 714-
0404/714-0505 BA 430
C.15.324.

INGÁ—R. Thadeittes. apto.
tia., var.. 2 qts., cop-coz..
banh. e gar + pise., sauna.
sinal 5 milhões + prest.
6.000. CICAM 719-7025
CflECI 9103.

VIU-AFORTE — 1* locaçio
vista p/mar 2 var saláo 2
qtos suíte deps gar. sauna
pise. Sin 6.500 CEF. Inf:
Gav. Pext0 343 Ij 104 — T.
714-0746 W 2009 CJ 1923.

VHJLAFORTE — Ing* sale A IMPERIAL "DESLUM-
<lt°» arma cop^0; d<P» gar BRANTE" — (1*Qde) SaUo
w It°,S "L" 2 ,lt,» »rm*2bh*~~ ,rm* dP» Bar playCJ 1823 — W 3028. iIfJl| Cz$ 10 500 uirfo Cz$

VE1AFORTE—Ing*—2qt° 1.3W milh (IP258) 714*238
war auita saUo daps gar w 3264.
rcav^^'r^ A71^746-W 2037-CJ ^1^SS'cSdpi
19Z3' (Vazio) Czt 6.000 milh

a imperial "sou novi-• ' NHO" — Varanda (sol ma-
% 1 fwM nha' sala. 3 qts fete), cp/cz.. _ c/arms. bh soc. dps. gar.WtWiMDlav Cz$ 12 500 mHh (IP318)714-6238 CJ-3264

A IMPERIAL "PERTO 
PRAIA" — Sala, 2 amb, A IMPERIAL "WVINO" —
qts c/arm bh, coz, dps. (Praia) Re c/ varandio aa-
gar, playCzS 12 milh IIP322I Mo 3 amb 4 qta (2 steal
714-6238 CJ-3264 arms 3 bhs cp/cz (Separa-

 da) 2 dpa 2 gar play Cz$ 40AIMPERIAL TRAD^AO mi|h (|p 428) 714-6238 CJ1 p/and. (and baixo). salSo. 3254
qts. (ste). arms. 2 bhs . lava- 
^?^eZph-M,v, A imperial "ESTA boni-

_ ' TO" — Fta (vaz'o) sala 3 qta714-6238 CJ-3264 (ste) arma bh *oc coz dpa
CLASSIDISCADOSJB ££i2X 7^ ££(££»
580-5522 Anuncie 714^238 cj 3264.
porteleforrede 2*a6a
f6ir3 d© 8 3S 19 horss and. (vazio) aalAo 4 qts
e s^bado das 8 cis 13 <«•>^h cp/czd. amp

gar Czt 19 milh (IP 410)noras. 714-6238 cj 32*4.

A IMPERIAL ~PRX_ B06 S"—2 p/ and saia 2 qta armacp/ cz bh dpa gar CzS 8.500müh flP 256) 714-6238 CJ3264.
A IMPERIAL "NA Ia QDA"—1 p/and 2 gar (Vazio) salto
4 qta (ata) arma bhe cp/cz
arma 2d. atnp 2 gar CzS 19
müh (H> 405) 714-6238 CJ
3264.

A IMPERIAL 'TODO REPOR-MADO" — Local tranqüilo
(Sol manhil fte, sala. 2 qta,bh, cp/coz wc. amp + do-
póaito c/8m* (1 lance eac»-da) CZS 7mllh.(IP2B0) 714-
6238. CJ 3264.

A IMPERIAL "VEM RAPDO"—Sala, 2 qts, arma e/ar bh,
cp/cz, dpe, ger "MOLEZA"
CZS 6.500 milh (IP284). 714-
6236 CJ 3264.

A IMPERIAL "NOTA 10" —
Apt° (Est. Colonial) Salto
c/var 3 qta (ata) arm cp/cz
bh. dpa gar. play ainai CzS11 müh. (IP 320) 714-6238CJ 3264.

A IMPERIAL "VENHA VBF"— Var sala 2 qts coz bh soe
lavabo (1 lance) CzS 5 müh
IIP247) 714-6238 CJ 3264

A IMPERIAL "VISTA P/MAR" — Saláo 2 níveis (Andalto) 3 qts (ste) arms cp/cz
dps gar play sinal CzS 16 mttti
(IP 333) 714-6238 CJ 3264

A MPBBAL "É ÓTIMO" -
(2 puandl salão 3 qts tsteiarms (tb comdal coz dps
gar pley (sol da manhâl si-
nal CzS 13 500 mifh saldo
Cz$3rrulh IIP 330) 714-6238
a-3264

A IMPERIAL "PRAIA" — Sa-
lio 2 qta bh coz dpa playCzS • milh (IP 206) 714-
6236 CJ 3284.

A MPERIAL "MUITO BOM"— Frte salão 'L" 3 qtos (ste)cp/cz dps play CzS 15 80Qmítti (IP 3171 714-6238 CJ3264
A MPERIAL "ÓTIMO LO-
CAL" — (1* Qda) fte sala 2
qts (arms) bh. soe d. amp.
CzS 7 milh. (IP 226) 714-
6238 CJ 3264.

A IMPERIAL "VERDE TO-
TAL" — (C.S. Bento) 1 p/and. salto 50m* 3 qta (ata)arm. gar. CzS 17 milh. flP326) 714-6238 CJ 3264.

A UMTS PRAIA "MPE-
RML" — (2 p/and) Salão 3
qts (ste) arms cp/cz 2 bhs
deps gar play stnal CzS 13
müh (1P321) 714-6238 CJ
3264

ALTO LUXO "IMPERIAL" —
1 p/ and. salio 4 qts (ste)arms 2 bhs cp/cz dps gar
(IP406) CzS 25 müh 714-
6238 CJ 3264.

A MARAVILHA (PRAIA) "MM-
PERIAL" — (1 pl and d var)Salão cJ bar 3 amb 3 qts (ste)arms 2 dps 2 gar CzS 45.600
milh (IP 300) 714-6238 CJ
3264

AO LADO C. S. BENTO "IM-
PERIAL" — Ra (Vazio) sala
2 qts cp/ cz bh d. amp gar.play CzS 8 milh. (IP 272)714-6238 CJ 3264.

AQUELA COBERTURA "IM-
PERIAL" — Local Nobre (IaLocacâo). salão c/var. 3 qts(ste). terraço c/7Om2. piscina»2 gar CzS 35 milh (IP3161714-6238 CJ-3264

A SUA CASA "IMPERIAL" —
2 pav. salão. 4 qts (ste)arms. bh . cp/cz . gar. jar-dim/qumtal. CzS 17 800 milh
(IP554) 714-6238 CJ-3264

A TRANQÜILIDADE "IMPE-
RIAL" — Saláo "L" c/var 2
qts, lavabo, bh soe, coz,
gar, play, sinal CZ$ 6.500
miHi.(IP252) 714-6238 CJ3284.

A 1/2 QDA. "IMPERIAL" —
Varanda, salão. 2 qts (ste).
arms. dps gar 'muito lirv
do" sinal CzS 6 milh (IP282)714-6238 CJ-3264

CLASSE "A" — ICARAl apto
sala qto dep. comp. gar
pisc/sauna 2* quadra vazio
valor 7.400.000. Chav.M.CESAR 26/ 1307 — 722-
5402/ 719-1190/ 717-9741.
CJ 3089.

CLASSE "A" ICARAl — Apf
aal. 2 qtos coz. banh. dep.
gar. 3 quadra valor7.500.000. A vista. Ver M.César 26 1307 722-5402
719-1190 717-9741 CJ 3089.

CLASSE "A" — Icaraí apto
sala 2qts c/su.ite dep.
comp. gar. vazio ainal
6.500.000 + prest. 7.00012anos s/CEF Chav. M. César,26/1307 722-5402/ 7191190 CJ-3089.

CLASSE "A" — Icaraí aptosala3 qtos c/suite dep.
comp. gar. GAV. PEIXOTOvalor 13.000.000 Prúx. C. S.Bento M. César, 26/1307/
722-5402/ 719-1190/717-
9741 CJ-3089.

CLASSE "A" ICARAÍ — Aptosaia 2 qtos dap. comp. 2vagas gar térrao cômodos
amplos valor 7.500.000 Inf.
M. Caaar 26/1307 — 722-
5402/719-1190/717-9741CJ 3069.

CLASSE "A" ICARAl — Apto
sala 2 qts dep. comp. gar.sinal 5.500.000 + prest.26.000 Julho 89 Próx. túnal
Chav. Moreira César
28/1307. 722-5402/719-
1190/717-9741 CRECI J
3089.

CLASSE "A" — Icaraí apto
aaia 2 qtos dep. comp. gar.
prop. Veterinária V. Brasil
Valor 8.000.000 M. César
26/1307 722-5402/719-
1190/717-9741 Oportunid.

CLASSE "A" — ICARAl aptovazio sala 3 qtos dep comp
gar Valor 11.500.000 chav.M.CESAR, 26/1307 — 722-5402/ 719-1190/ 717-9741
CJ 3089.

CLASSE "A" — Icaraí casavaranda salão 3 amb. coo-coz. dep. comp. gar próx.Rua Barros Sinal 8.600
OTN's + prest. 1060 M CE-
SAR 26/1307 — 722-
5402/719-1190/717-9741 —
CJ 3089.

CLASSE "A" — Icaraí apto
aala 3 qtos dap. comp. tér-reo próx. Fernando Milhftovalor 8.000.000 Chav. M.Casar 26/1307 722
5402/719-1190/717-9741Opoft. CJ 3089.

CLASSE "A" — Icaraí apto2 qtos dep. comp. p/mar valor 8.000.000
28/1307 722-5402/

719-1190/ 717-9741 Oport
CJ 3089.

CLASSE "A" ICARAl — Aptosalto 3 qtos dap comp. va-randa c/ vista p/mar Rua M
Frias 37/4° andar Chav M
Caaar, 28/1307 722-5402/
719-1190/ 717-9741 CJ

CLASSE "A" — Icaraí aptovazioaatto 3 qtos dep.
comp. próx. Ddar chav. M.
César, 28/1307 722-5402/
719-1190/ 717-9741 T/Ou-
tros CJ-3089.

DESIGN-"PRAIA DE ICARAl"Sl 2 qts (1 arm) 1 bh soe,
(ar) coz. a.s., dap comp. Só
8.000 milh. 714-0404/714-
0606 BA 209 C.1S324.
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T^ANTE^SLUGAROlWENDER^AIB^^ff

COM EXATIDAO QUANTO PODE

RENDER SEU IMOVEL.

' 

VlUAflHEoo soo
lllllil$lllll|iiiiMiiliiilllllil;ll!llliilPlll Administragao e Consuttoria Ltda H11H1

R. Galvao Peixoto, 343 ¦ Lj. 104

Cg714-0746 
pg

DESIQN-'TAV.MACEDO" — I DESIGN "ICARAl" — 3 I DESIGN ICARA1 — SI., 3 I DESIGN — "ICARAl" DESIGN — "ICARAI" DESIGN — "ICARAI" SI DESIGN — "ICARAl" SI
iiS? £ mm °!^Nh0 %?L I qt» (ste) c/ gr e dap. S6 I qts. (ste), c/dep. a gr. Qt0 »i a.s. S6 4.200 melhor si 2 qts (ste) c/ 3 qts (sta)dapegr. Vlr. 3 qts (sta) c/varanda
0404/714-0505 BA 342 12.000 milh 714-0404/ Vlr. 12.000 OTNa. 714- .|h 714.0404/714. 0r. Vlr. 7.400 OTNs fis- 13.000 Milh 714-0404/ dap a gr. Slnal 8.500
C.15.324. 714-0505 BA 3 5 0 0404/714-0505. BA-305. cals 714-0404/ 714- 714-0505 BA 315 mi|h 714-0404/714-

design-'TCARAI" i» lac. .1 I C-15.324.  CBECI-15324. 0505 BA 113 C. 15324. 0505 BA 260 C.15.324. C.15.324. 0505' BA 303 CRECI
15o |D!S|GN ICARAf - y.; | DESIGN ICARAl - SI.. | DESIGN - "ICARAl" SI DESIGN - "ICARAl" RESJGN -J'PRAIA DE 15324.
0505 BA 243 c 15324. I jdo 

SI 2jte. W 5^00 2qt. c/dep. Slnal 3 qts dap a gr. Vlr 8.000 Qto. si, c/dap. Vlr 5.200 'CA™
CLASSlDtSCADOS JB- 580-5522 I -g-.' -*-27*. CRECI- I 04M/714l0505 BA-219 0TNs '14-0404/714- milh 714-0404- '/714- / 714^«K HA Anuncie por telefone de 2s a I
Anuncie por telefone de 2« a I BA'^/4, W160" I BA-213. ncnc OA ina r 1R33A 2}v?: BA ^-feira de 8 £s 19 horas e6Meira de 8 &s 19 horas | 15324. | CRECI-15324. I 333 C 15324. UDw5 BA lOo C. 15324. 251 C.15.324. s£bado das 8 &s 13 horas.

N£|/EGAR 
^ PRECISO. I

^UCl0 'S*0' ^ Q Se^0 
*C'ea" 

I

JORNAL DO BRASIL I

».|^MClassificados |

Administração e Consultoria Ltda

xWWWWU/i//,^

NAVEGAR 
É PRECISO.

D E81GN-TAV.MACEDO" —
13 qts (#ta) montado c/gr.ISInal 11.000 milh. 714-10404/714-0505 BA 342
IC.15.324.

DESIGN-"ICARAI" 1* toe. sl
112 qta c/varand • gr Sinal2.500 mllh 714-0404/714-10505 BA 243 C 15 324.

CLASS!DISCADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a6Meira de 8 às 19 horas

IDESIGN "ICARAl" — 3
I qts (sta) c/ gr a dap. Só

1 12.000 mllh 714-0404/
1714-0505 BA 350
| C.15.324.

LDESIGN ICARAl — Va-
I zio. SI.. 2 qts. Só S.300

I Mllh. 714-0404/714-
10505. BA-274. CRECI-
115324.

DESIGN ICARAl — SI.. 3
qts. (sta), c/dep. a gr.
Vir. 12.000 OTNs. 714-
0404/714-0505. BA-305.
CRECI-15324.

| DESIGN ICARAl — SI.. I
2qts., c/dep. Sinal
6.000 milh. 714-
0404/714-0505. BA-219. |
CRECI-15324.

| DESIGN — "ICARAl"
Qto, sl, a.s. Só 4.200
milh 714-0404/714-
0505 BA 113 C. 15324.

DESIGN — "ICARAl" Sl
3 qts dap a gr. Vir 8.000
OTNs 714-0404/714-
0505 BA 333 C 15324.

Lanchas, veleiros, caiaques,

pranchas e equipamentos
náuticos. Para comprar ou vender
tudo isto, Náutica é a seção ideal.

Em Náutica, a maré está
sempre boa.

JORNAL DO BRASIL

Classificados

DESIGN — "ICARAl" O
melhor sl 2 qts (sta) c/
gr. Vir. 7.400 OTNs fis-
cais 714-0404/ 714-
0505 BA 260 C.15.324.

DESIGN — "ICARAl"
Qto, sl, c/dep. Vir 5.200
mllh 714-0404- '/714-
0505 BA 106 C. 15324.

DESIGN — "ICARAl" Sl
3 qts (sta) dap a gr. Vir.
13.000 Milh 714-0404/
714-0505 BA 315
C.15.324.

DESIGN — "PRAIA DE
ICARAl" SI2 qts c/dep.
• gr. Só 8.500 Milh.
714-0404 / 714-0505 BA
251 C.15.324.

DESIGN — "ICARAl" Sl
3 qts (sta) c/varanda
dap a gr. Sinal 8.500
milh. 714-0404/714-
0505 BA 303 CRECI
15324.

CLASSIDiSCADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a68-feira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas.

ANTES DE ALUGAR OU VENDER, SAIBA

COM EXATIDÃO QUANTO PODE

RENDER SEU IMÓVEL.
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A

terrago 6m con

B dominio fcchado 
1#QDA»,MPER,AL»__Apto

cercado por 20 mil ssii^a
l "p 217> 714-6238 ^32M-

V fl| metros de area — ^,1

vflft verde, com 2 piscinas. '

¦U sauna 
bar, quadra

¦¦¦ de logos etc. -um.sk
J O (IP 3S5) 714-6238 CJ 3264.

m 
Proximo a vsi$.3??ss

W%M I mil Plf Alameda Sao 
fUggj

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦_ ¦¦ Boaventura ¦sKwaEKftr
play alnal CzS 1.400 milh.

¦¦ UUmU PI 800m da ponte. 
—.

viana"Si 2 qts
^^^B ^B ^B 714-0404 / 714-

¦1^^ BB ^B 0S05BA 277C.15.324.

Rua Rubens Brasil, Fonseca-Niteroi.

Fones: 719-2080 e 253-8328. BffHBf
 DESIGN — "ST" ROSA"- SI 2 qts c/dep e gr.

Sinai 6.700 milh. 714-:— 0404/714-0505 BA 235
SAP C 15324.

DESIGN-"CUBANGO"
W&J ','**JVt SI 2qts e gr.Slnal 1.200
BmMmmm. fH 11 Miih. 714-0404 / 714-

0505 BA 245 C.15.324.
A SUA CASA "IMPERIAL" — „ Sala e/ v«r tb. eorr 2 qts DESKS'* —ST* ROSA

bha coz gar jaidim/quintai. SI 2 qts c/dap 6 gr. S6
CzS 11 milh (IP 519) 714- 7.000 Milh. 714- 8238 CJ 3264. 0404/714-0505 BA 265VIliAFORTE — Icarai casa p ic»j

com quintal 2 ver 4 qt°e DESIGN S. FRANCISCO u 1M*»'
— SI., qt°, coz., bh Sd DESIGN — "ST* ROSA"

T^i4W746-^V^5023CJ 3'200 mMh- 714" SI 2 qts c/gr. Sinai
Ira 0404/714-0505. BA-110. ,.300 milh 714-

VILLAFORTE — Icaral 2 qt° CRECI-15324.  0404/714^505 BA 212
WMl 2.^h r^r DESIGN S. FRANCISCO — C-
343 Lj^04 T' 71^0748 C«*" DESIGN "STA ROSA" — Ex-
W 2031 CJ 1923. 11.000 Milh. 714-0404/714- celente casa em terra no deW-2031 CJ 1923. 0505. BA-S07. CRECI-15324. 960 m*. S<S 10.000 milh 714-

VIUAFORTE — M.Cesarsa- 0404/ 714-0505 EA 505 C.Mo t. eorr. SO m* 4 qt°e DESIGN S. FRANCISCO — 15.324.suite arms 2 bh deps gar. Casa c/3 qts. (ste), dep. gr.
If: Gav. Pext°343 ij. 104— Vlr. 18.000 Milh. 714- DESIGN STA. ROTA — R.
T: 714-0748 W-4008 — CJ 0404/714-0505. BA-513. 4^^®!i®/deP'•
1.923 CRECI-15324. Oar. Vlr 13.000 OTNs. 714-0404/714-0505. BA-402.VILLAFORTE — Vozio M.C c ra«,u-L<™ CRECI-15324.Casar Mia 3 qt°s 2 bh cop- R?™I* ___A~ —
coz deps gar S6 13 milh. If: V «m mS DKIGN- STROSA - SI2
Raw 343 li 104 T* p/mar. Vlr. 36.000 Miln. qts c/dep a gr. Vlr 6.500
7iYot«V\MI027 _ CJ 714-0404/714-0505. BA- mj|h. 714-0404/ 714-0505
192? 538. CRECI-15324. BA 205 C. 15-324.

S A.

V I V E R.

DO BRASIL
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Decor act

A SUA CASA "IMPERIAL" —
Sala c/ var tb. corr 2 qts 2
bhs co z gar jardim/quintal.CzS 11 milh IIP 519) 714-6238 CJ 3264.

DESIGN S. FRANCISCO —
Casa tipo chalé, c/3 qts. Só
11.000 Milh. 714-0404/714-
0505. BA-507. CRECI-15324.

DESIGN S. FRANCISCO —
Casa c/3 qts. (ste). dep. gr.Vir. 18.000 Milh. 714-
0404/714-0505. BA-513.
CRECI-15324.

DESIGN — S. FRANCISCOCasa c/ sl 3 qts, varanda.
Vir 6.100 OTNs 714-0404/714-0505 BA 510 C. 15.324.

SÃO FRANCISCO — Lindares. salio, 4 qts. 2 suites
c/arm. 2 salões 80 m', va-rand&o c/vista total mar.
UGUE HOJE 709-1639 —
SARDEN CRECI J 2435.

VILLAFORTE — Vista p/martsrr. c/ 360 m* em cond. S.Fc°, projeto Aprov. Inf:Gav. Pext0 343,1] 104 — T.714-0746 CJ 1923 W 6004.
1* QDA "IMPERIAL" — Apt°sala 2 qts bh soe coz (1lance escada) Só CzS 7 milh

(IP 217) 714-6238 CJ 3264.

A IMPERIAL "ÓTIMO" — Sa-lio 3 qts dps gar. play pise.sauna etc. CzS 11.000 milh.
IIP 355) 714-6238 CJ 3264.

A IMPERIAL "TRANQUIU-
DADE" — Fite sala 2 qts bhcoz (arms) wc emp gar (es-cada) Só CzS 6 milh. IP 227Inf. 714-6238/0897 CJ 3264.

BARAT1NHO "IMPERIAL" —
Sala 2 qts cz. bh. área gar.play sinal CzS 1.400 milh.
(IP 277) 714-6238 CJ 3264.

DESIGN —"Sta. ROSA"
M. VIANA"SI 2 qtsc/dep. e gr. Só 4.000
Milh. 714-0404 / 714-
0505 BA 277C.15.324.

DESIGN — "ST* ROSA"
3 qts (sta) c/gr e dep.
Sinal 8300 milh 714-
0404/ 714-0505 BA 349
C.15.324.

DESIGN — "SP ROSA"
Sl 2 qts c/dep e gr.
Sinal 6.700 miih. 714-
0404/714-0505 BA 235
C 15324.

DESIGN—"CUBANGO"
Sl 2 qts e gr.Sinal 1.200
Milh. 714-0404 / 714-
0505 BA 245 C.15.324.

DESIGN—"SP ROSA"
SI 2 qts c/dep e gr. Só
7.000 Milh. 714-
0404/714-0505 BA 265
C. 15324.

DESIGN — "SP ROSA"
Sl 2 qts c/gr. Sinal
1.300 milh 714-
0404/714-0505 BA 212
C. 15324.

DESIGN "STA ROSA" — Ex-
cal ente casa em terreno de960 m*. Só 10.000 milh 714-0404/ 714-0505 EA 505 C.15.324.

DESIGN STA. ROSA — R.
Nobre. 4 qts. (ste), c/dep. e
ger. Vir 13.000 OTNs. 714-0404/714-0505. BA-402.CRECI-15324.

DESIGN-"ST ROSA" — Sl 2
qts c/dep e gr. Vir 6.500
milh. 714-0404/ 714-0505
BA 205 C. 15-324.

Salão de festas

e churrasqueira

num amplo

terraço, em con-

domínio fechado

cercado por 20 mil

metros de área

verde, com 2 piscinas,
sauna, bar, quadra

de jogos etc.

Próximo à

Alameda São

Boaventura

a 800m da ponte.

DESIGN — "ICARAi" Sl
4 qts (ste) dep gr. Vir.
1 9.5 0 0 milh.
7140404/714-0505 BA
426 CRECI 15324.

DESIGN — "ICARAi" Sl
4 qts (ste) c/dep gr. Vir.
12.500 OTNs 714-
0404/714-0505 BA 418
CRECI 15324.

DESIGN — "ICARAi" Sl
3 qts (ste) dep • gr. Vir.
1 1.5 0 0 milh.
7140404/7144)505 BA
343 CRECI 15324.

DESIGN—"ICARAi" Va-
zio 3 qts (ste) c/dep •
gr. Só 10.500 milh. 714-
0404/714-0505 BA 300
CRECI 15324

DESIGN — "C.S.BEN-
TO" 4 qts (ste) dep e gr.Vir. 12.000 OTNs.
7140404/714-0505 BA
408 CRECI 15324.

DESIGN — ICARAi Sl 3 qts(ste) dep e gr. 1 por andar714-0404/ 714-0505 BA 318C.15.324.
DESIGN — ICARAi Sl 4 qts(ste) dep gr. Sinal 10.800Milh 714-0404/ 714-0505BA 415 C.15.324.
DESIGN "M. COUTO" — Co-bertura 3 qts (ste), gr. va-randa • terraço. Vir. 17.000Otns. 714-0404/714-0505BA 355 C.15.324.
DESK3N-"ICARA!" — Var., sl2 qts (ste) 2 bh, soe., coz,
a.s. dep comp, gr. Sinal5.500 milh. 714-0404/714-0505 BA 201 C.15.324.

A TRANSA DA CA

UM JEITO DE

JORNAL

CasaA Decor acao

Rua Rubens Brasil, Fonseca-Niterói.

Fones: 719-2080e253-8328.
DESK3N-"ICARAI" — Sl 3
qts (sta) dep gr. Vir 12.000
milh 714-0404/ 714-0505BA 347 C.15.324.

DESIGN — "ICARAi" Sl.
4 qts (ste) vrd. dep 2 gr.'Vir 35.000 milh 714-
0404/714-0505 BA 420
C.15.324.

DESIGN — "ICARAi" Sl
3 qts c/gr. Só 9.000
milh 714-0404/714-
0505 BA 316 C.15.324.

DESIGN — "ICARAi" Sl
qt° c/dep e gr. Vir 7.000
milh 714-0404/714-
0505 BA 111 C.15.324.

DESIGN—"ICARAI" Va-
randio 3 qts (ste) gr.
dep. Vir. 11.000 Otns
714-0404/714-0505 BA
326 C.15.324.

DESIGN — "ICARAi" 1»
qdr. sl 3 qts c/dep. Si-
nal 7.000 milh 714-
0404/ 714-0505 BA 304
C.15.324.

DESIGN "ICARAi" — Sl
3 qts (ste) dep gr. Sinal
15.500 milh 714-0404/
714-0505 BA 310
C.15.324.

&
DESIGN-"H.OUVEIRA" — R.
Nobre 3 qts (ste) dep gr.Sinal 15.000 milh. 714-
0404/714-0505. BA 338 C.15.324.

DESIGN "C. S. BENTO" —
Sta., 4 qts (ste), dep. e gr.Vir. 19.000 Otne. 714-
0404/714-0505 BA 409
C.15.324.

DESIGN "ICARAi — Cober-
tura c/vista panorâmica 3
qts. (ste), gr., vazia. Vir.
28.000 milh. 714-0404/ 714-
0505 BA 332 C.15.324.

DESIGN — ICARAi Sl 3 qts
(sts) dep gr. Vir 8.000 OTNs
714-0404/ 714-0505 BA 327
C. 15.324.

DESING — "ICARAI" Sl
2 qts c/ gr. Sinal 1.500
Miih 714-0404/ 714-
0505 BA 208 C.15.324.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a 6a
feira de 8 às 19 horas
e sábado das 8 às 13
horas.

ICARAi — Moreira César —
Apto sl. 3 qts. 2 banh. soe.
coz. dep. comp. e gar. Sinal
8 milhAes + prest. 10.000
(restam 5 snos). CICAM
719-7025.

ICARAi—R. Tavares de Me-
cedo — Apto vazio — sala
quarto coz. banh área dep.
emp. a gar. Preço CzS 6.500
mil. CICAM 719-7025 CRECI9103.

ICARAi — Álvares de Azeve-
do — 2* quadra apto sl. 3
qts c/ suite cope, coz.
(montada) banh dep;
comp. • gar. Sinal CzS 15
milhOes + pr est. 9.000 Cl-
CAM 719-7025 CRECI 9103.

ICARAi — 11 quadra _ Apto
frente vazio — sala 3 qts.banh. coz dep. emp. Sinal 7
milhões + prest. CzS 4.000
(restam 5 anos) CICAM
719-7025 CRECI 9103.

PRAIA DE ICARAi — Cober-tura Espetacular — Salio
jd. Inverno 4 qts. 2 suites
arm emb. hidromeea. copa
coz. dep. emp. terraço c/
pise. a gar. exc. preço —
Est. prop. CICAM 719-7025
CRECI 9103.

ICARAi — COMENDADORaUEIRÓZ — Sl, 3 qts, coz.
banh, dep. emp, área e gar.Somente CZS 9.500 mil. Cl-
CAM 719-7025. CRECI 9103.

PRAIA DE ICARAi — Apt»,
sala, 1 qts, coz, banh, dep.
comp. Preço total CZS
5.500 mil. CICAM 719-7025.
CRECI 9103.

VILLAFORTE — A. Azevedovista panorâmica p/mar sa-
lio 2 amb. 3 qtoe suite cop-
coz montada dps gar. Inf:
Gav. Pext0 343 Ij 104 T. 714-
0748 W 3021 CJ 1923.

VILLAFORTE — P. karal.
Vista p/mar eatto todo
dec. bar 3 qtoe benh. 1 lev.
arms cop-coz montadadeps gar. Só 15 milh. Inf:
Gav. Pext0 343 Ij 104 — T.
714-0746 W 3018 CJ 1923.

VILLAFORTE — 2* quedraaalto 4 qtos suite 2 bh.
arms cop-coz deps gar. Inf:
Gav. Pext0 343 Ij 104 — T.
714-0748 W 4007 CJ 1923.

VILLAFORTE — M. Casar 2
qt° sala 2 amb. euite 2
banh. depa cop-ccz monta-
da, dpa gar. Só 12.500 mil
Inf: Gav. Pext0 343 Ij 104 T.
714-0748 W 2033 CJ 1923.

TODOS OS DOMINGOS.

RUA CINCO DE JULHO —
Apt0 var, salio, 3 qts ç/suf-te, banh, coz., dep comp a
gar. Sinal 5 milhões +
prest. 60.000. CICAM 719-7025. CRECI 9103.

DESIGN S. FRANCISCO
— SI., qt°, coz., bh. Só
3.200 milh. 714-
0404/714-0505. BA-110.
CRECI-15324.

DESIGN S. FRANCISCO —
Maneio c/viata total
p/mar. Vir. 38.000 Milh.
714-0404/714-0505. BA-
538. CRECI-15324.

V1LAFORTE — R. Barras varsalio T. corr. 3 VAZIO suite
arma depe gar. Sin 11 milh
+CEF If: Gav. Pexf 343 Ij.
104 — T: 7144)748 CJ 1923W-3022.

71
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SANTA ROSA — H.MARIO
VIANA — Casa duplox, al, 3
qts, banh, copa-ccz, dep.
comp. e gar. Preço total
CZS 7.500 mil. CICAM 719-
7025. CRECI 9103.

VILLAFORTE — V. Brasil
sauna pise sala 2 qt°s suite
daps 2 gar sin 4.600 mil +
Baneri IF: Gav Pext" 343 l|
104 — T 714-0748 — W2039 CJ 1923.

VI LLA FORTE _ R.D.Bôseotodo montado c/arms sala
2 qt°s deps gar só 8 milh. tf:
Gav Pext° 343 IJ 104 — T
714-0746 CJ 1923 — W2040.

VI LLA FORTE — Lg° Marron,
3 salas, 3 qt°s "Casa" 2
banh. arma. Só 9 milh. sin.
Inf: Gav. Paxf 343 L) 104.
T: 714-0746. W-5026. CJ
1923.

VILLA FORTE — Só 3.200, sa-
Ia qt° suíte deps cop gar.Prest. 10 mil CEF W. Gav.
Pext» 343/ Ij. 104 T. 714-
0746 — W 1011. CJ 1.923.

VILLAFORTE — Áreac/1.200m' com galpio 48
x 25 todo murado. If: Gav
Pext" 343 Ij 104 T 714-0748 -
W - 6010. CJ 1923.

VILLAFORTE — Sala 3 qt°qt° reversível coz área 2 garsó 4.200 + Unibanco. IF:
Gav Pext0 343 I) 104 -T 714-0746 W = 3017 - CJ 1923.

VILLAFORTE — Santa Rosa
sala 2 qtos carpete grandesdeps. gar só 6 milh. Inf:
Gav. Pext» 343 Ij 104 — T.
714-0746 CJ 1923 W 2038.

VITAL BRASIL — Apt° sala e
quarto c/suite, coz, gar,
pise, play. Sinal 2 milhões
+ prest 21.000. CICAM 719-
7025 CRECI 9103.

DESIGN "ST* ROSA" CO-
BERTURA — 3 qts.. 2 gr.,dep. sinal 9.000 milh. 714-
0404/714-0505 BA 360
C. 15.324.

017

FONSECA

''ir"-'.:.:.
CLASSE "A" — Fonseca ca-Isa varanda 3 qt°s dep comp
Igar terreno 15x40 valor
110.000.000 T. outros. Inf. M.
ICasar 26/1307. 722-5402/
1719-1190/717-9741 CJ

CLASSE A — Fonseca apt°
sala 2 qtosdep. compl. gar.
próx. clube sinal 250.000 +
prest. 41.000 M. César,
26/1307 722-5402/ 719-
1190 / 717-9741 T. OU-
trosCJ-3089.

CLASSE A — Fonseca apt°
cond. fechado sala 2 qtoscoz. banh. área gar pis/sau-na q. esporte vazio sinal
1.700.000 est/prop. +
prest. 25.000 chav. M. Ce-
sar 2U/1307 722-5402 719-
1190 717-9741 T/outros CJ
3089.

CLASSE A — Cubango apt°
sala 2 qt°s dep. comp).
próx. Escola valor
4.000.000 Inf. M. César,
26/1307 722-5402 / 717
9741 / 719-1190. CJ-3089.

DESIGN "FONSECA"
SI 2 qts c/ gr. Sinal
1.200 milh 714-0404/
714-0505 BA272
C.15.324.

DESIGN — "FONSECA"
SI 2 qts c/gr. Sinal
1.700 milh. 714-
0404/714-0505 BA 267
C. 15324.

DESIGN — "FONSECA"
Casa c/ 3 qts gr. Só
3.500 Milh 714-0404/
714-0505 BA 562
C.15.324.

DESIGN — "FONSECA
Casa c/ 3 qts gr. Vir.
10.000 Milh 714-0404/
714-0505 BA 524
C.15.324.

DESIGN — "FONSECA!
SI 2 qts c/gr.Sinal 1.500|
Milh. 714-0404/ 714-
0505 BA 257 C.15.324.1

DESIGN — FONSECA SI
qts, bh, gr.. Sinal 1.000Milh 714-0404/ 714-0505
BA 237 C.15.324.

M0R0R0 IMÓVEIS ®

Compra, Venda e Administração

709-0419

CRECI 6.232

CAMBOINHAS (Cond Jar-
dim Camboatá) — Residên-
cia 2 pavimentos 1a loca-
ção. 1° Piso: 2 salas, salão
jogos, copa-cozinha, 2 dep
empr.. lavabo, varanda e
garagem. 2o Piso: 3 qts (1
suíte) escritório, banh. so-
ciai, mezanino e varandão
OBS: residência em cons-
trução, área do terreno
1.000m2. Preço 7 500
OTN's M.C. 049.

PIRATININGA — (Barra
vento) 3 qts, suíte e de-
mais deps., piso tábuas
corrida, estilo colonial
Oportunidade 7.000 OTN's
MC 004

1TAIPU — 1a locacão, 2
pavimentos, 3 qts, (1 suí-
te), lavabo e demais deps..
Bairro Santo Antonio. Sinal
2.000 + 5.000 OTN/s Fi-
nane. garantido, MC 014

PRAIA PIRATININGA — 3
qts, (2 suites), salão tábua
corrida, suite c/ hidromas-
sagem. 2 varandas e de-
mais deps., + piscina,, ter-
reno d 600m2. Estudo pro-
posta MC 041

PIRATININGA — 3 qts
(suite c/ hidromassagem)
salão, 2 ambientes, c/ tá-
buas corridas, varandão c/
vista deslumbrante do mar
e lagoa a 200 mts da praia.
Estudo proposta. MC 043.

ITAIPU — 3 qts (suíte),
closed, varanda, salão, 1a
loc, no Maravista. Valor
4 250 OTN's MC 042

PIRATININGA — 3 qts (2
suítes), salão espetacular
o 2 ambs.. ótima cozinha,
piscina e churrasqueira
Terreno ci 500m2. Somen-
te 8 000 OTN's. MC 047

ITAIPÚ — Excelente lote
próx Av Central, 750m2
loteam Soter

ITAIPU — Frente estrada,
próx Telerj, exc área,
950m2 raridade

PIRATININGA — Exc lote
no Cafubá, 462m2, total-
mente plano prox. A.A.B B

PRAIA PIRATININGA -
Magnífico lote, 1a quadra
praia, próx. Castelinho, rua
fechada e calçada.

PIRATININGA — (Cafubá)
ótimo lote, próx. Fazendi-
nha, exc. negócio. Só 600
mil

COND. JARDIM UBA I -
Magnífica residência, 4.
qts, (suíte), salão, lavabo, j.
inverno, deps compls, ter-
reno 1.1 OOm . Vista des-
lumbrante. Ac. imóvel Ica-
raí ou RJ parte pagt0. MC
044

PRAIA PIRATININGA —
Exc. lote, frente Acurcio
Torres. Vista espetacular
da lagoa. Urgente.

ITAIPU — Frente estr.
Eng. do Mato. próx. Posto
Saúde. 543m2. Troco por
telefone residencial na
área

COND. JARDIM UBÁ I —
Magnífico lote semi plano,
1,200m2, verdadeira rari-
dade.

COND. UBÁ TERRA NO-
VA — Ótimo lote totalmen-
te plano 650m2 exc. locali-
zação. Urgente.

VALE FELIZ (ITAIPÚ) —
Sítio com casa 2670m2 óti-
mo negócio apenas 5.500
mil.

PIRATININGA (BARRA-
VENTO)—4Qts(3 suítes)
demais deps. terreno
71 Om2. Ac. Imóvel nlenor
valor. Só 8.000 OTN's MC
049.

PIRATININGA — Res.
Próx. Bicho Papão 4 qts
sala e demais deps. Ótimo
preço VENHA CONFERIR.
.MC 050.

OBS: Além dessas
ofertas, temos outras
à sua disposição. Ve-
nha conhecê-las.

DESIGN — Cambolnha cata
estilo colonial c/ 3 pav. 3
sis, 4 qts(ste) dep gr- Vir
25.000 milh 714-0404 714-
0505 BA 529 C-15.324.

ESTR. DE ITAIPU, 1600 LOJA 4

PIRATININGA

Filiada a

AERON

ffAIPU — Exc. res. sala, 3
qts. área serv. var. quintal.Sinal 1.000 mil + SFH e
mais nada. UGUE HOJE
GARDEN IMÓVEIS 709-
1839. CRECI J-2435.

ITAIPU — Lote comercial
600 m*. já com rocuo. Próx.
a Telerj. Só 2.800 mil. U-
GUE HOJE — GARDEN —
709-1639. CRECI J 2435.

ITAIPU — Magnífico lote em
frente Rincão 390m\ a
150m do asfalto. UGUE
GARDEN — 709-1639. CRE-
Cl J.2435.

MARAVISTA—Itaipu. Inicio
Av. Central, 450m', plano.Bom Fraço. UGUE HOJE.
GARDEN 709-1639 CRECI
J-2435.

PEND01IBA — Vila Progres-
so. Res. 2 qts. a 50m do
asfalto. Só 5.000 mil. U-
GUE HOJE /1 GARDEN —
709-1639 CRECI J.2435.

PIRATININGA — Na Quadra,
da praia, 2 suftasc/ 35rr.'
cada, salão, piscina, churr.dap. compl. varandas. U-
GUE HOJE — GARDEN —
709-1639 CRECI J.2435.

PIRATININGA — No mlran-
te, lindo lote c/vista total
p/oceano, só 1.600 mil. U-
gue hoje—709-1839: GAR-
DEN — CRECI J 2435.

PIRATININGA — Atras doRest. Barravanto. Res. sala
3 qts. suite, piscina, var, e
quintal, dep. comp. UGUE
HOJE — GARDEN — 709-1639 CRECI J 2435.

VILLAFORTE — 1* locaçío
terr 1.762 m" rua 85, var,
saláo, 3 qt°s, suite, caseiro,3 gar. Só 10 Milh. Inf: Gav.Pext° 343 4104. T: 714-0746 W5021. CJ 1923.

VILLAFORTE — PendotibaMansão terr. c/ 4.000m* va-
randão living. 4 qt°s suite
arms blindex canil pise. ca-
sa de boneca caseiro e tele-
fone If. Gav. Pext0 343 L|.
104 — T: 714-0748 W-5019.

VILLAFORTE — M. Paula va-
zia casa c/2 salas 2 qt°sdeps compls 2 gar. Só 4
milh. If: Gav Pext0 343 Ij
104 - Ti 714-0746 - W =
5015 CJ 1923.

DEMAIS
BARBOS

019
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DESIGN — "FONSECA"
Io loc. sl. 2 qts, gr. Sinal
1.000 Milh. 714-0404/
714-0505 BA 225
C.15.324.

DESIGN — "MAG. BRA-
SIL"(FONSECA) sl2qts
c/dep e gr. Sinal 2.500
milh 714-0404/
714.0505 BA 216
C.15.324.

DESIGN FONSECA —
SI., 2 qts., c/gr. Sinal
1.700 Milh. 714-
0404/714-0505. BA-255.
CRECI-15324.

SOLAR

DO

BARÃO
Apartamento sala 2 quar-
tos em condomínio fecha-
do c/piscina, sauna etc.
Revenda já com autoriza-
çâo do incorporador. Rua
Rubens Brasil — Fonseca
— Niterói — Fone: 719-
2080 e 253-8328.

DESIGN — Fonseca na a la- APART HOTEL — Kaipu —
meda si 2 qts c/ gr. slnal Sala, qts, copa/ coz, ameri-
1.700 milh 714-0404 714- can var. sol da manh», pise.0505 BA 261 C-15.324. sauna e ancoradouro. Mo-biliado SINAL + SFH Apro-FONSECA — Bairro Chic Veite LIGUE HOJE — GAR-Apto sala 2 qtos. banh coz DEN — 709-1839 CRECIdep. comp. Pre?o Cz$ 3.800 j.2435.
miLCCAM 719-7025 CRECI CAMBO|NHAS_A200mdo

mar, exc. lote piano c/ 860
FONSECA—AV JO AO BRA- m\ Rua calgeda e boas res.

SIL — Apt0, sal*. 2 qts, coz, LIGUE J A. GARDEN 709-
irea e gar. Sinai 2 milhOas 1839. CRECI J-2435.
719r702S CRECI°'9103CAM COND. GREEN PARK —Lote719-7025. CRECI 9103. apenas 3.500 mil.BBS assssmgga More cl requinte • segu-

PENDOTIBA rants. GARDEN 709-1639.
1XAIPB CRECI J-2435.

' PTRlTINTNft* CONDOMINIOUBAII — Lin-rUialIAUvuA do lote aclivo, fundo p/ re-
018 serva. Apenas 850 mil. U-
L"X? —J GUE HOJE. GARDEN 709-
A IMPERIAL "BARRAVEN- 1839. CRECI J-2435.
TO" — Terreno I1 qda as- COND. UBA PENDOTIBA —
falto de esqulna piano Res. nova, salio, 3 qts. sui-
380m* s6 Cz$ 1.500 (t vista) ta, dep. comp. SINAL FACI-
(IP 701) 714-8238 CJ 3284. UTADO + SFH — UGUE

A IMPFR1A1 "TfflRgHIQS" H0JE ~ GARDEN IMOVE1SA IMPERIAL TERRENOS 709-1639 CRECI J.2435.— Temos diversos Itaipu/ 
Pendotlba/ Piratlninga COND. UBA TERRA NOVA
dentro a fore Condomlnlo. — Lote piano, sol da ma-
Ligue jil 714-6238 CJ 3264. nh*. prox. Area lazer. Bom

JITn ,„vn "IMDPPIAI PTB50. UGUE JA. GARDEN
o -,V IMPERIAL 709.1639. CREC| j.2435.Resid. 2 pav est. mod. (Prx. 
Com6rcio) var 5 qts (ste) clo- COND. UBA FLORESTA —
sed cp/ coz d arms dps gar Lote piano 800 m\ rua sem
jard/ quintal churr (Pirat) CzS aalda. Temos outros. U-20 milh IIP 541) 714-6238 CJ GUE HOJE — GARDEN —
3264. 709-1639. CRECI J 2435.

COND. VALE DE [TAIPU —
Exc. lote 570 m* vista total
Lagoa, fácil. 3 vezes. UGUEJA — GARDEN — 709-1639. CRECI J 2435.

COND. VALLE ITAIPÚ "IM-
PERIAL" — (O melhor) Re-
sid. c! pise 3 pav 3 salas 4
qtos (2 stes) arms cp/cz d ps
jardim/quintal gar CzS 26 milh
(IP 513) Temos outras 714-
6238 CJ 3264.

COND. VILA FLORESTA —
Undo lote, eciive suave c/
nascente. 660m" em 3 x
UGUE JÁ — GARDEN -
709-1639 CRECI J.2435.

DESIGN —"ITAIPU" Ca-
sa c/2 sis 4 qts c/quin-
tal e gr. Só 1.600 OTNs
714-0404/714-0505 BA
555 CRECI 15324.

DESIGN-"PENDOT1BA" — 3
casas em terreno da 6C0m*.
Só 5.000 milh. 714-0404/714-0505 BA 517C.15324.

DESIGN APART.H. ITAIPU —
SI., 2 qts. c/varanda e gr.Sinal 3.400 Milh. 714-0404/714-0505. BA-266.CRECI-15324.

DESIGN CON. V. ROMANA— Casa c/4 qts. (ste), terra-no c/5.800m". Vir. 9.000OTNs. 714-0404/ 714-0505.BA-558. CRECI-15324.

MARICÁ — PARQUE NANCf— Próx. a Lagoa, casa faltaterminar sala, 2 qts, coz,banh de lage, ótimo terre-
no. Preço 1 milhão. CICAM
7197025. CRECI 9103.

HDVEB
COMERCIAIS

INDUSTRIAIS

CLASSE "A" — Sala TradeDESIGN — PIRATININ- Center 50 m* valor
GA" Casa c/ 3 qts (ste) 8.400.000 chav. M. Cesar
nr. dep. Vlr. 6.500 OTNs 26/307 722-5402 / 719-1190
714-0404/ 714-0505 BA '7"rt"1dad4fl2°cREc[NjS
503 C.15.324. epertun'dade CRECI J-

DESIGN "PIRATININGA" DESIGN "(LOJA)" —
Sr7l5^7im4^ Com. de 52 m' c/ giral.
610 c.15.324. Vlr. 7.000 OTN s 714-

0404/ 714-0505 BA 705
DESIGN "PENDOTIBA" c.15.324.

— Condominio si 2 qts 
c/ gr. Sinai 3.600 milh loja comercial — itaipu

526 C.15.324. do UGUE JA: GARDEN —
709-139 CRECI J.2435.DESIGN PENDOTIBA — Ca-sa est. colonial em condo- A:-

mlnio c/2 qts., varanda, gr. smv W#«vAUl
Sinai 3.700 Milh. 714-0404/ g '$$$$&
714-0505. BA-514. CRECI-15324.

DESIGN — Apart, h. Itaipu 1081
cobertura c/ varanda 2 qts
gr. slnal 6.000 milh 714- CLASSE A — SioGonfalo
0404/ 714-0505 BA 221 C- Apt" sala2 qt°s dap. comp.
15.324 garage prdx. Igreja sinal1.200.000 + prest. 27.000DESIGN — Apart H. ttalpu M. CSsar, 26/1307 722-qt° si c/ varanda e gr. sinal 5402/ 719-1190/ 717-4.000 milh 714-0404/ 714- S741T/outros CJ-3039.0505 BA 108 C-15.324. CLASSE "A" — Alcintara

ITAIPU — Res. nova, sala, Apt°salo 2 qt°s coz. banh.
qts. var. gar. quintal. Bom Area gar. sinal 1.200.000 +
Local. J4 tem SFH. Slnal prast. 20.000 M. CdsarFacilitado. Aprovoits. U- 28/1307. 722-5402/ 719-GUE JA. GARDEN 709- 1190/ 717-9741 Est/pro-
1639. CRECI J-2435. posta oport. CJ-3089.
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O CBP 911 é quase cópia fiel do modelo original do Porsche, modelo 1967, que poâe ter motor norma( AP 800 ou, na versão turbinada. aígú^ cãvalos âè pÒ

Divulgação

A Volkswagen já vendeu 50 mil unidades da Quantum no Brasil desde 1985

Caminhoneta Quantum

Concorrente da Caravan,

já está superando rival
com 17,3% nas vendas

SÃO 

PAULO — Lançada em agosto de 1985,
a caminhoneta Quantum já superou a marca
de 50 mil unidades comercializadas no país.

Produzida pela Volkswagen, a Quantum é o único
station wagon quatro portas de luxo do mercado.
Sua versão mais luxuosa, a GLS com motor 2.000,
custa Cz$ 6 milhões 300 mil, o equivalente a 25 mil
dólares.

. Apesar de já possuir a caminhoneta Parati,
modelo que exporta para os Estados Unidos e
Canadá, na versão fox station-wagon, a Volkswagen
lançou a Quantum para concorrer com a Caravan,
da General Motors. Atualmente, a Quantum supera
as vendas da Caravan, embora ainda perca para a
Parati e para a Belina Del Rey.

Utilitária — Apesar de luxuosa, a Quantum
oferece a mesma praticidade de um veículo utilitá-
rio, com amplo espaço interno e um compartimento
de carga variável de 490 a 1 mil 700 litros de
capacidade. Ela é comercializada na versão com
motor AP-800 (1.800 ciHndradas), o mesmo que
equipa também o Gol GTS, Passat GTS Pointer,
Voyage GLS e Parati GLS. Desde maio deste ano,
ela está sendo vendida também na versão AP-2000,
mesmo motor que equipa o Santana.

O sistema de travamento de portas do veículo
funciona a vácuo, oferecendo travas de segurança
para crianças nas portas traseiras e vidros de aciona-
mento elétrico com temporizador. Os espelhos re-
trovisores externos funcionam com controle remoto
elétrico. A Quantum tem ainda racionalízador de
consumo com luz indicativa para troca de marchas.
Seus principais opcionais são teto solar, ar-
condicionado e transmissão automática.

Com a venda de 6 mil 146 unidades, no
primeiro semestre de 1988, a Volkswagen acredita
que as yendas totais da Quantum, este ano, possam
atingir 13 mil unidades. A Quantum é vendida nas
versões CL (equipada com motor AP-800), 2000
CL, 2000 GL e 2000 GLS. A líder de vendas é a
Parati, com participação de 32,7 por cento do
mercado doméstico, seguida da Belina Del Rey,
com 19,2 por cento, Quantum, 17,3 por cento, e
Caravan, 13,7 por cento.

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro Sábado, 6 de agosto de 1988

O motor AP-2000 proporcionou a Quantum
maior aceleração, desempenho e retomadas de
velocidade. Em termos de conforto e segurança, a
Quantum possui como equipamentos de série, na
versão GLS, bancos Recaro anatômicos com regula-
gem de altura para o motorista, apoios de cabeça
ajustáveis, inclusive no banco traseiro, cobertura
sanfonada para o compartimento de carga, luzes de
leitura, rádio toca-fitas auto-reverse com sintonia
automática e memória, além de pára-brisa degradée
e laminado.

CBP lança réplica

do carro consagrado'

ÂO PAULO — Fabricante há quase
quatro anos da réplica do consagradol|^jpf Porsche Carrera, a CBP Indústria, Co-
mércio e Exportação Limitada, está lan-

çando no mercado brasileiro a réplica do Porsche
1911, o CBP 911, equipado com o possante motor
AP-800, o mesmo que é utilizado no Santana e no
Gol GTS, ambos cia Volkswagen.

João Luís Carvalho Bordalo Perfeito, um dos
sócios-proprietários da CBP, revelou que sua
empresa já tem a encomenda, em carteira, de oito
unidades do CBP 911: "O novo carro entrou em
fabricação e pretendemos entregar dois a três por
mês." Seu preço atinge 4 mil Obrigações do
Tesouro Nacional (OTNs), o equivalente, neste
mês de agosto, a Cz$ 7 milhões 900 mil.

proprietário da CBP, revelou que o CPB CBP 911
tem direção pelo sistema cremalheira e um radia-
dor inclinado, o que propicia a entrada e saída do
ar por baixo do motor.Em relação ao modelo
original Porsche, apenas o tampão e o pára-lama
traseiros são um pouco diferentes. Todas as peças
da réplica são originais Volkswagens, para iacili^
tar a manutenção do proprietário do veículo.

A CBP monta a réplica do Porsche Carreira
há três anos e meio, desde quando adquiriu o
ferramental da Envemo Veículos. Esse carro tem
feito muito sucesso no segmento de veículos fora
de série, com sua comercialização em todo o país.
A Envemo havia vendido também 67 unidades
para o mercado externo, e a CBP comercializou
mais cinco. Atualmente, segundo João Perfeito,
está sendo fechado um negócio com um importa-
dor dos Estados Unidos para a venda de 36
unidades, com a remessa de seis unidades men-
sais.

Além de Buggs e da réplica do MGA,
modelo 1962, a CBP também comercializa as
réplicas do Porsche Spyder e Speedstar, este
último com base no modelo original 1958. A CBP
comercializa a réplica do Porsche Carrera pelo
preço de CZ$ 6 milhões 250 mil, equipando-o
com motor de mecânica tradicional, ou seja, VW
1.600 a ar. A CBP Indústria, Comércio e Expor-
tação Limitada fica na Estrada do Alvarenga,
4.420, Pedreira, São Paulo, CEP 04815, telefo-
nes: (011) 563-5527 e 562-8444.

Mais potência — O CBP 911 é uma cópia
quase fiel do modelo original do Porsche, modelo
1967. Ele pode ter o motor normal, AP-800, ou
na versão turbinada, para oferecer ao seu pro-
prietário alguns cavalos de potência a mais. Com
suspensão independente nas auatro rodas, a
exemplo do Gol GTS, a réplica da CBP, segundo
o fabricante, pode atingir a 240 quilômetros
horários de velocidade máxima, inicialmente só
foi desenvolvido o câmbio com quatro marchas,
mas a empresa já programou testes com o câmbio
de cinco marchas. O tanque de combustível tem
capacidade para 45 litros.

Ernesto Costa e Silva, outro sócio-
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Milhares de caminhoneiros p^iicbafarnda festa em Guaratinguetà^a^SSSmSapr^^^^Shona^S^orgãnkddap^e^^^I^BmWbii

Carreteiro sucesso

í^pl UARATINGUETÁ, SP
B hb — Como vem acontecen-
íj^Lj( do há 13 anos, milhares

de caminhoneiros tròca-
ram por alguns momentos sua aten-
ção das estradas do Brasil pelos
passatempos e divertidas brincadei-
,ras que caracterizam a tradibional
Festa do Carreteiro. Cerca de 24 mil
carreteiros compareceram à XIII
sdição da festa, que se realizou no
Parque Municipal de Exposições de
Guaratinguetá, na Rodovia Presi-
dente Outra, a 200 quilômetros do
Rio e de São Paulo.* Além de exibições eróticas, de"
manequins semi-nuas, não faltaram
os shows típicos das irmãs cantoras
sGretchen (candidata a vereadora em
São Paulo pelo PDS) e Sula Miranda
£ do artista Sérgio Malandro. Todas
as montadoras que fabricam cami-
nhões, mostraram suas linhas de veí-
culos, mas a única novidade ficou
por conta da Mercedes-Benz, que
jnostrou e anunciou o início da co-
mercialização de seu novo pesado, o
LS-1934.' Tradição mantida—A Fes-"
ta do Carreteiro é organizada anual-
mente pela revista O Carreteiro, de
circulação dirigida e que tem uma
tiragem de 160 mil exemplares. Ela
foi realizada 11 vezes em Guaratin-
guetá, ao lado do Clube dos 500, e
apenas uma vez em Governador Va-
ladares, Minas Gerais (em 1983) e
çm Curitiba, Paraná (em 1982). A
festa sempre começa ou termina na
semana que inclui o dia 25 de julho,
dedicado a São Cristóvão, o padroei-
ro dos motoristas.

15 caminh^s-resiaurantes e às doações de sangue

ou "caminhão-trcÊrr", é aposentado em versão da série, com carenagem e pintura especial e equipado com semi-reboque

\Brincadeiras, jogos 
e erotismo divertiram mais de 24 mil caminhoneiros

ÜGr

A XIII festa começou no dia 25
de julho e terminou no dia 31. A
organização foi impecável e, para
ingressar no local, os caminhoneiros
precisaram cadastrar-se. Milhares
dos participantes levaram suas famí-
lias, ficando estacionados com seus
caminhões vários dias. Enquanto os
caminhoneiros se divertiam, suas
mulheres cozinhavam no interior de
seus veículos.

Uma das brincadeiras mais pro-
curadas foi a do estande da Lonil,
que fabrica lonas sintéticas para co-
brir as cargas. Um show-man entre-
vistava os caminhoneiros e, após
várias gozações, eles tinham o direi-
to de abrir uma porta. Atrás de cada
uma das cinco portas havia um tipo
de mulher. Ela banhava-se rapida-
mente num chuveiro, para que o
caminhoneiro pudesse enxugá-la,
dos pés às coxas. Essa brincadeira da
Lonil, que é uma marca da empresa
Alpargatas, foi batizada de "chuvei-
rada na crioula".

Mas o estande campeão das brin-
cadeiras foi o da Industrial Mobil,
que mostrou pela primeira vez aos
carreteiros seu novo óleo para moto-
res avançados movidos a óleo diesel,
o Delvac 1.400 super, recentemente
lançado no mercado brasileiro. Os
caminhoneiros, rebolando e desmu-
nhecando, tinham que atirar bolas
de pano num alvo. Se conseguissem
acertar, tinham o direito de enxugar
as bonitas manequins, que cáiam
numa piscina improvisada. Essa
brincadeira foi batizada de "banho
na boneca".

Mas não foi só gozação que a
festa do carreteiro ofereceu aos seus
participantes. Foram realizados di-.
versos jogos, como bingos, è tam-
bém brincadeiras orientativas. No
estande da Mercedes-Benz, por
exemplo, os caminhoneiros podiam
participar de 20 testes, no jogo da
memória. Eles tinham que distribuir,
corretamente, as cargas de um cami-
nhão, seguindo rigorosamente a lei
de balança que vigora nas estradas
brasileiras, respeitando a capacidade
máxima de tração do veículo.

Quem acertasse a brincadeira
"carregamento correto, economia na
certa", ganhava inúmeros presentes
da Mercedes-Benz. Após o contato
com milhares de carreteiros, Ricardo
Aranha, chefe da Divisão de De-
monstração de Produtos da empresa,
concluiu que muitos profissionais
precisam ser reciclados, para melhor
conhecer as legislação e sinalização
vigentes no país.

Doação de sangue — O es-
pírito de colaboração dos carreteiros
também se fez presente no estande
da Saab-Scania, através da doação
de sangue. Segundo Paulo de Tarso
Hypolito, chefe de Promoções da
montadora, a campanha superou os
1 mil 143 doadores da última festa do
carreteiro.

Cada doador recebeu um diplo-
ma, uma miniatura de um caminhão
Scania e outros brindes. Dentro de
um mês, no máximo, os doadores
receberão, em sua casa, os resulta-
dos completos dos exames de sífilis,
mal de Chagas, hepatite e AIDS. A

iniciativa da Scania começou há cin-
co anos, segundo recorda Paulo Hy-
polito.

a Superintendência de controle
de Endemias (Sucem) também mon-
tou um estande na festa para vacinar
os carreteiros que trafegam, princi-
palmente, na região Oeste do Brasil,
onde correm mais risco de contrair
febre amarela, dengue e malária.
Ana Cláudia Khuriyeh, diretora re-
gional da Sucem, no Vale do Paraí-
ba, afirmou que a categoria já está
mais conscientizada da necessidade
de vacinação contra essas doenças.

Outra atração na Festa do Carre-
teiro foi a deslocação da enorme
estátua de São Cristóvão, feita em
bronze. Dezenas de carreteiros se
revezaram na árdua tarefa num tre-
cho de 50 metros. Após a missa, eles
reconduziram a estátua para o estan-
de da Mercedes-Benz.

Balanço positivo — José de
Almeida Castro, diretor responsável
da revista O Carreteiro, considerou
positivo o balanço da festa, que
absorveu investimento de Cz$ 18
milhões da revista. As 67 empresas
expositoras, segundo seu cálculo, de-
vem ter gasto o triplo desse valor.

Ele anunciou que, em março de
1989, no extremo sul do país, em
local ainda a ser designado, será
realizada uma festa extra do carretei-
ro, para atender os caminhoneiros
daquela região. E confirmou, para
1989, novamente em julho, a XV
festa do carreteiro de Guarantingue-
tá, que já faz parte do calendário
oficial dos caminhoneiros.

O LS 1934, também chamado de "Mercedão'

Novo caminhão

vai brigar com

Scania e Volvo
h ¦

AO Bernardo do Campo,
^ SP—Com preço de quase

Cz$ 30 milhões, está che-
gando ao mercado doméstico
brasileiro o novo caminhão pesa-
do da Mercedes-Benz, o modelo
topo de linha da montadora, o
LS-1934. Apesar de lançado na
Brasil-Transpo, Exposição de
Veículos Pesados e Rodoviários,
no final do ano passado, só agora"o 

Mercedão ou Caminhão-trator
*— como já está sendo chamado
•pelos caminhoneiros — entra na
sua fase inicial de comerciali-
zação.

O novo pesado da Mercedes-
Benz, surge no mercado para
brigar por alguns pontos percen-
tuais, com a Saab-Scania e Volvo
do Brasil, líderes absolutos no

país do segmento dos veículos
pesados. Equipado com o motor
turbo OM-355/6 LA, o LS-1934
tem- .uma potência de 340 cava-
los. Ele está sendo vendido atra-
vés da rede autorizada de Merce-
des-Benz, constituída de 200
concessionárias.

Força extra — Exposto no-
vãmente na XIII Festa do Carre-
teiro, em Guaratinguetá, interior
de São Paulo, o LS-1934 foi apre-
sentado na versão de série, outro
com carenagem e pintura espe-
ciai e ainda um terceiro também
carenado, mas equipado com se-
mi-reboque de três eixos. Na
campanha promocional da fábri-
ca, em Guaratinguetá, a frase de
destaque foi a seguinte: "Os 

pe-
sados Mercedes-Benz ganharam
uma força extra."

Tecnicamente, para justificar
essa fase, o novo veículo é equi-
pado com o motor OM-355/6 LA
(de 340 cavalos NBR), turbo-
alimentado e com pós-resfriador

do ar de admissão). Sua capaci-
dade máxima de tração é de 70
toneladas. Segundo a montado-
ra, ele oferece muita versatilida-
de em sua categoria de veículo,
podendo ser utilizado para o
transporte de produtos de frigo-
ríficos, combustíveis, produtos
químicos, cimento, minérios,
areia e cargas e granel.

O LS-1934 junta-se ao mode-
lo pesado LS-1933, que iá está no
mercado há cerca de dois anos.
A Mercedes-Benz mantém em
sua linha, também como veículos
de destaque, os médio pesados
L-1318 e L-1518, além do médio
L-1118. A montadora tem ainda
os modelos LS-1525, com capaci-
dade para até 35 toneladas, e o
2220, com peso bruto total com-
binado de 32 toneladas. No pátio
da montadora, entre seus oiver-
sos modelos, já existe uma gran-
de quantidade do novo pesado
LS-1934, para o atendimento das
primeiras vendas.
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"I trufdas em 1972 e fornecidas ao Corpo de
\/ g~\~\T O (TO O rt O T»T*A T\ Qf*Q - /j Q 

"V* 
f"*"! QIC Bombeiros de Minas Gfcrais. Posteriormente,

Y V/V CCfiaLv^ C 1^/CcJL J. U Udl a • V/I.CI.JL XI Ad-Lld. outrasforam fabricadasparaoParanS, Santa
V w Catarina, Pernambuco e outros Estados. . ^

• A Ford New Holland superou a produgao"1 • "I "I • "I acumulada 
de 150 mil motores a diesel e, a

lP0'T,l Q rl A rflip nlCIClr) nOT*P^i partir deste ano, com a previsao de produgao l.;....;....!™'k- v. - -
C4Xv>fiiJ. AVtU vJ-V/ VJ Hv lAlUUWJJv/l. de 63 mil unidades, passard a posigao de a Yamaha Motors langou, hi^ ¦*¦ maior produtor da America Latina. A empre- pouco, exclusivamente para o mer-

Para quem gosta de um automdvel de estilo Visibilidade — Melhorou bastante em rclaqao, Dlre^ao — E bastante leve, permitindo mano- sa fabrica motores a diesel no Brasil desde cado japones, um novo e avangado•
atualizado, linhas s6brias, cconfimico, com desera- ao modelo anterior, com a adogao do capo de novo brar parado com muita facilidade. Mesmo em 1982, tendo comegado como Operates de modelo de capacete para motocicl/s-

penho muito bom para um carro de passeio sem estilo. volocidade alta & scgura e precisa, possibilitando Tratores, uma divisao da Ford Brasil. Hoje *as' Quf. P°de,tambem,s^unza o
pretens6es a performances esportivas e com razoS- EstabUidade—Eumdospontos altos do carro. manobras rdpidas com toda a seguran?a. ela tern fSbricas em Sao Bernardo do Campo lomoeticao Esse novo capacete estavel conforto interno uma boa op^ao oferecida pcla Em qualquer velocidade e mesmo cm chuvas fecha- erlc;A^if Ouando^DroSaSnte cxieidos em e Curitib® e Produz motores, tratores equfpado com o revolucionirio Ya-mdustna automobilistica brasileira, 6 o Voyage daS; 0 carro cntra firme) sem dcsgarrar, dando ao J'' 

• 
^ m0Str'arPam aua|qucr sinai fe fadiea colheitadeiras, participando, ativamente, da maha System Helmet SA, quepermi-

Com as alteracoes introduzidas pela Volkswa- T°?** 
"IT '°g° n0S PrimCir°S qUi' Param o carro em dist&ncias relativamente cartas mecanizaSao agricola do Brasil te que a parte protetora do nariz,com as aueragoes lmroauziaas peia vomswa lfimetros rodados. ' . , . boca e queixo possa seraberta, atra-

gen este ano, o Voyage melhorou bastante e, com . , .... sem desvio de trajetona. • Jacob Barat, proprietor 10 de vdrias reven- vAs de cremalheira e fixada em v£-isso, ganhou o usuirio que tem, agora, um autom6- Motor - E o AP 600 desquatro"bndros em Suspensao - Muito boa. Apesar de rfgida, das autorizadas de automdveis e empresirio rias posigdes, de acordo com a ne-vel com muita diferenqa do modelo anterior, princi- \inha, colocado long tudinalmcnte na dianteira, que contnbui para garantir maior estabilidade e, . . conhecidos e resneitadn do setor esta cessidade do usu&rio O novo caoa-
palmente no que se refere a parte interna. refrigerado a dgua e alimentado por carburador de ^nsequentemente, aumentar a seguran?a, ela nao ceteestlsendo u\Tsucessodeven- ¦

Durante quase dois mil quilometros o Voyage dupla corpo. Um motor potente e bastante econo- compromete o conforto, possibilitando um rodar J' . das e i& levou a direcao da empresa a
GLS foi por n6s submetido ao teste de utilizaqao mico, que leva o cano a performances muito boas. suavei mesmo em pisos irregulares, onde absorve Muitas homenagens Ihe estao sendo prestadas estuJar a possibiliclade de lanca-lo
que hd anos realizamos com todos os modelos Camblo — £ outro destaque no modelo. E perfeitamente os impactos das rodas com o terreno. pc'os anugos e funcionarios de suas empresas. e/7? oufros mercados.
lan5ados pelas montadoras nacionais. Exigimos do bastante macio, preciso e com uma alavanca de Desempenho — Muito bom para um autom6vel Daqui o meu abra^o. 
cano, como sempre, mais do que um usuirio mudanijas bem posicionada que possibilita mano- de passeio da sua faixa. Anotamos em estrada de ——
normal. E cle rcagiu sempre muito bem, respon- bras rSpidas. A exemplo do cambio dos demais piso asfiltico liso, sem ventos e com temperatura
dendo prontamente a todas as solicitaqdes. carros da Volkswagen, esse do Voyage & dos mais oscilando entre 19° e 21°, 158,46km/h; 157,62km/he para aqueles cujos carros id safram oficinas dos revendedores autoriza-

Em nosso teste enfrentamos varios tipos de suaves e silenciosos, nao exigindo do motorista um 160,14km/h, de velocidade maxima. dntrarantia Drecisam de reDaros dos, o jeito 6 recorrer ao chamado-
pisos, rodando sob sol e chuva. Andamos no mfnimo de esforco para a troca de marchas e, at6 Consumo — Para um carro da sua categona an garamia, precisam ue reparos <4 . j mnfinns-n" F »m delestransito congestionado do Rio de Janeiro e nas mesmo para engatar a r<5. nao foi dos piores. Registramos na cidade, hgeiros mas nao querent levar rnu mecdmco de confianqa . b um deles
estradas de Fodo o Estado do Rio de Janeiro e o ' P E 7,14knVlitro; 6,54knVl e 7,22km/l. • £ode ser encontrado na
resultado dessa prova a que submetemos o Voyage ¦ ^ ^ ilnl'P > - cslrac®a' rodando dentro da Ihietromag, na tiua I u-
GLS modelo 1988, est4 a seguir. velocidade maxima permitida de bira, 41, no Leblon.

Estilo — O mesmo do modelo anterior, com ^ 80km/h, obtivemos 12,34km/litro; Chama-se Jerdnimo
ligeiras alteragoes. Continua aquele trfis volumes de ^ 12,08km/l e 12,16km/I. Sem prco- Bento e seu forte 4 a
linhas sbbrias e equilibradas a que j4 se habituaram 

^ 

cupaqao com a velocidade, andan- regUlagem de

pode ser apontado como bom para quatro pessoas. - pontos positivos, o Voyage pode ^ de muito falar, prefe-i " Quem senta no banco se for muito ser apontado como um bom auto- rindo concentrar a sua
corre o risco de ficar batendo com a cabecja no p "t 

:;3 mdvel' sa'is^, plenamente, atenc&o no trabalho
f Nfvel de rufdos — £ bastante baixo, mesmo ^ as ncccssidadcs de um usuino nor- 1 , ererntnndn

quando se trafega em ruas de paralelepfpcdo, mal T ' 'f- mal. E um automdvel que pode ser 9
conservadas. P? comprado tranquilamente pois da- Seus servigos sao ga-

Vedafao — Muito boa tanto contra a £gua pP1* " ma's alegrias do que dissabores, rantidos e os pregos
,como contra a pocira. : ' com toda a ccrteza. (W.F.) bem convidativos.
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ESCORT GL VERMELH0 4 2.750 Mil H MARCA ANO COR MARCA ANO COR H Escort XR3 87 Complete de fib. 2.800.000 |]
ESCORT GL PRETO 5 2.820 Mil H Uno S 1985 verde Torino 85/86 • branca ¦ Monza SLE 86 Completo ar e dir. 2.450.000 g
ESCORT CONV. XR3 AMARELO 6 5.300 Mil ¦> UnoS 1985 cinza Pick-up 1986 branca ¦ Caravan Comodoro 85 

^N. 
compL Mb. 2.300.000 

|
BELINA GHIA DOURADA 5 3.350 Mil ¦ UnoS 1986 cinza EscortGhia 1984 cinza ¦ SajaCS .85 

Jomp 
a ed,. 

|
BELINA LUXO AZUL 3 2.350 Mil | UnoS 1985 branca .Be naL^ 86 cinza ^ LpKb. 1.750.000 1
BELINA LUXO CINZA 3 2 350 Mil ¦ UnoCS 1986 cinza Voyage Plus 984 cinza ¦ gantanacs 85 Rodas novo 1.700.000 ¦
npi ppv GL DOURADO 6 0 4fln Mil I UnoCS 1986 bege J" B Monza SL4P 85 Arsom 1.550.000 h

• 21^513 ^ riki7a I I PremioS 85/86 vermelha Opala Comod. compl. 1985 bege ¦ Go, CL 87 TudodoGL 1.850.000 |i, DEL REY GL CINZA 6 2.480 Mil 9 PrgmioS 1987 cinza Gol GL 87/88 cinza met. H Paratl LS 85 C/ar5marchas 1.600.000 |
ESCORT LUXO TAXI 5 1.850 Mil H Premio CS 1986 cinza ~ _ H Passat GTS 86 Pointer ar teb. 1.750.000 g' 
DEL REY LUXO TAXI 5 1.850 Mil H PrSmloCS 1986 branca TODOS EM PROMOQAO I Avallone/MG - Wplica mec. Chevette 1.300.000 1

8 PAMPA GL VERDE 3 2.250 Mil ¦ Premio CS 1986 cinza I GolLS 86 S Sr novo uoo'.ooo I
iPrfimio CS I.5 1987 cinza  Gajantia ¦ chevette Hatch 84 5m som 850.000 |

E 3 rjk ¦ I Premio CSLc/ar 87/88 preta 8H- _ L M ¦ Yamaha DT180 88 0, Km jd emplac. 550.000 |
<Spazio CL 1984 verde Bk HWll VespaPX 200 86 Bagageiro 250.000 |

I 'Fiat 147C 1985 branca ¦¦¦ 4^ ucccc civac |
¦¦¦HaiHniHABHilMHHHi H 

'Rat 147C 1984 branca tel.:direto: nffjrm AlC 
ic Mtotb_NAUj J
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O caminho e anunciar. 
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¦ (k»7*S. I TODA LINHA ¦jBellna .84 L Verde Met. Ar-Limp. traz. Alcool. II

^ 
J P0r3B/ r| Bellna 87 GLX Verde Met. Ajcooj, 

|
^ S—I" RCT3T hI Chevette Branco Alcool 1

r~ BJ 
Chevette Vermelha Ajcooj 

p^ 
^ _W p** Ln DefVReyB 87 GLX Prata Met. Rayban Alcool 1

——r> ¦—zj C,VI PJ Del Rey 87 GL Ouro Met. 5 m, som , 4500 km Alcool S' — _ _ — 11 Del Rey 88 GLX Bege Met. Dir. Hid. 4000 Km Alcool i
HI PJ Del Rey Guia Prata Met. 4 ph. Compl. Alcool g
W0 ¦#m. Mllflm. Mm. jm II f¦ Escort Marram Met. Som Alcool' 1

^ ¦ W1 W ¦¦ kl G0| 82 BX Bege Som Gasolina g
I in 11 a i6 ll6ol 83 BX Cinza Som Alcool; |
LlyUC Ja Ln g0| g7 SL Branco 8000 km Alcool •

rj Paratl 86 S Verde Met. Rodas Alcool. I
A04a/1w/ Ln Paratl 86 S Cinza Met. Rayban Alcool. i

inr-iv/ioc atc \/r\nt Pj Voyage 88 CL Branco 3500 Km Alcool'|
I REM OS ATE VOCE ri Voyage 85 S Verde Met. Rodas Alcool |

\ passat 84 Azul Cidssico Som Alcool' |
CT A ^QUnr^TA DOS «TR Js^mamm \ ¦ Passat 86 1.6 Azul Rayban. Desemb. Alcool |K (J X3 Un Passat 86 Pointer Preto Rayban, Bco. Alto Alcool. n
P^PVPB ¦¦ fill" f J Santana 86 CS Prata Alcool |

IM 

£ BMM a s B M jff||rlIC9 II Santana 86 CS Ouro Met. Rayban, Som Acoo,|
B^ZpEB FaAwnVBaVjw ^^ I | Uno 87 S Cinza Met. 5m. Bco. Alto Alcool |

DISCOU ANUNCIOU VENDEU

Km 1——^ i

mmm 88 o km

O DESAFIO DO MENOR PREÇO

TRADIÇAO
DE 26 ANOS

TELS: 372-1258 — 372-1340

PABX: 372-1022

Rua Humaitá, 88—A.® 266-4499
Sábado até 18 horas

DIARIAMENTE ATÉ 20 HORAS SÁBADOS ATÉ 17 HORAS

U:ian 
^

semprejurítDComvoce

Aceitamos Carta de Crédito
SEU CARRO USADO VALE COMO ENTRADA

PABX Z6&-4649 ,
R. Voluntários da Pátria, 266- Plantão aos Sábados até 18 hs.

Várias
Waldyr Figueiredo

Fotos de Waldyr Figueiredo
ACELERANDO ACELERANDO ACELERANDO A

A Bosch está promovendo uma visita de —-
jornalistas especializados à sua fábrica locali-
zada em Manaus, no final deste môs. Vai
mostrar como são feitos os mais sofisticados '
aparelhos de som para automóveis e aprovei-
tar para mostrar um pouco das atrações que Hfelk ~inM
cidade tem para oferecer aos turistas que a
visitam. --WFftWÍkWjk*' iBHi

A Kabí Indústria e Comércio, da Estrada
Velha da Pavuna, 3631, Inhaúma, Rio, proje-
tou, desenvolveu e está produzindo a Kabí- :
Snorkel, uma lança elevatória de grande efi- . A
ciência em vários tipos de trabalho. Ela é »í«iBMMBi»®èí*ssiar
acopiável a qualquer chassis nacional com
terceiro eixo, tem sistema de comunicação
rádio da cesta com a central de comando e
oferece um giro completo de 360° à direita ou
esquerda. A Kabí-Snorkel tem, também, um
canhão de água instalado na cesta aérea, com
alcance de 40 metros de altura. O equipamen-
to completo utiliza apenas componentes nacio-
nais. As primeiras Kabí-Snorkel foram çons-
traídas em 1972 e fornecidas ao Corpo de
Bombeiros de Minas Gèrais. Posteriormente,
outras foram fabricadas para o Paraná, Santa
Catarina, Pernambuco e outros Estados.

À Ford New Holland superou a produção
acumulada de 150 mil motores a diesel e, a
partir deste ano, com a previsão de produção
de 63 mil unidades, passará à posição de
maior produtor da América Latina. A empre-
sa fabrica motores a diesel no Brasil desde
1982, tendo começado como Operações de
Tratores, uma divisão da Ford Brasil. Hoje
ela tem fábricas em São Bernardo do Campo
e Curitibá e produz motores, tratores e
colheitadeiras, participando, ativamente, da
mecanização agrícola do Brasil

Jacob Barat, proprietário dè várias reven-
das autorizadas de automóveis^ empresário
dos mais conhecidos e respeitado do setor, está
comemorando hoje, mais um aniversário.
Muitas homenagens lhe estão sendo prestadas
pelos amigos e funcionários de suas empresas.
Daqui o meu abraço.

O carro agrada visualmente
pelo seu estilo sóbrio e
equilíbrio de linhas

Voyage é carro 
para 

dar mais

alegrias do crue dissabores A Yamaha Motors lançou, há
pouco, exclusivamente para o mer-
cado japonês, um novo e avançado•
modelo de capacete para motociclis-
tas, que pode, também, ser utilizado
por pilotos de automobilismo de
competição. Esse novo capacete está
equipado com o revolucionário Ya-
maha System Helmet SA, quepermi-
te que a parte protetora do nariz,
boca e queixo possa ser aberta, atra-
vés de cremaíheira e fixada em vá-
rias posições, de acordo com a ne-
cessidade do usuário. O novo capa-
cete está sendo um sucesso de ven-
das e já levou a direção da empresa a
estudar a possibilidade de lançá-lo
em outros mercados.

Direção — É bastante leve, permitindo mano-
brar parado com muita facilidade. Mesmo em-
volocidade alta é segura e precisa, possibilitando
manobras rápidas com toda a segurança.

Freios — Funcionaram sempre com toda a
eficiência. Quando, propositalmente, exigidos em
excesso, não mostraram qualquer sinal de fadiga.
Param o carro em distâncias relativamente curtas e
sem desvio de trajetória.

Suspensão — Muito boa. Apesar de rígida, o
que contribui para garantir maior estabilidade e,
consequentemente, aumentar a segurança, ela não
compromete o conforto, possibilitando um rodar
suave, mesmo em pisos irregulares, onde absorve
perfeitamente os impactos das rodas com o terreno.

Desempenho — Muito bom para um automóvel
de passeio da sua faixa. Anotamos em estrada de
piso asfáltico liso, sem ventos e com temperatura
oscilando entre 19° e 21°, 158,46km/h; 157,62km/h e
160,14km/h, de velocidade máxima.

Consumo — Para um carro da sua categoria
não foi dos piores. Registramos na cidade,

7,14km/litro; 6,54km/l e 7,22km/l.
, Na estrada, rodando dentro da
,"/» velocidade máxima permitida de

80km/h, obtivemos 12,34km/litro;
12,08km/l e 12,16km/I. Sem preo-
cupação com a velocidade, andan-
do cm torno de lOOkm/h, na me-
dia, chegamos a 10,44km/l,
10,52km/l, 10.06km/l.

> Embora apresente, ainda pc-
Sl quenos senões que não chegam

nem a ameaçar comprometer os
Êv ,.««s pontos positivos, o Voyage pode
iTS1* vf ser apontado como um bom auto-

móvel, que satisfaz, plenamente,
HHHHe as necessidades de um usuário nor-
SS-3^'" mal- É um automóvel que pode ser" comprado tranqüilamente pois da-
fl >; r- í! rá mais alegrias do que dissabores,
!?¦ ¦ | .. com toda a certeza. (W.F.)

Visibilidade — Melhorou bastante em relação,
ao modelo anterior, com a adoção do capô de novo
estilo.

Estabilidade—É um dos pontos altos do carro.
Ém qualquer velocidade e mesmo cm chuvas fecha-
das, o carro entra firme, sem desgarrar, dando ao
motorista inteira confiança logo nos primeiros qui-
lômetros rodados.

Motor — É o AP 600 de quatro cilindros em
linha, colocado longitudinalmente na dianteira,
refrigerado a água e alimentado por carburador de
dupla corpo. Um motor potente e bastante econô-
mico, que leva o cano a performances muito boas.

Câmbio — É outro destaque no modelo. E
bastante macio, preciso e com uma alavanca de
mudanças bem posicionada que possibilita mano-
bras rápidas. A exemplo do câmbio dos demais
carros da Volkswagen, esse do Voyage é dos mais
suaves e silenciosos, não exigindo do motorista um
mínimo de esforço para a troca de marchas e, até
mesmo, para engatar a ré.

Para quem gosta de um automóvel de estilo
atualizado, linhas sóbrias, econômico, com desem-
penho muito bom para um carro de passeio sem
pretensões a performances esportivas e com razoá-
vel conforto interno, uma boa opção oferecida pela
indústria automobilística brasileira, é o Voyage
GLS.

Com as alterações introduzidas pela Volkswa-
gen este ano, o Voyage melhorou bastante e, com
isso, ganhou o usuário que tem, agora, um automó-
vel com muita diferença do modelo anterior, princi-
palmente no que se refere à parte interna.

Durante quase dois mil quilômetros o Voyage
GLS foi por nós submetido ao teste de utilização
que há anos realizamos com todos os modelos
lançados pelas montadoras nacionais. Exigimos do
cano, como sempre, mais do que um usuário
normal. E ele reagiu sempre muito bem, respon-
dendo prontamente a todas as solicitações.

Em nosso teste enfrentamos vários tipos de
pisos, rodando sob sol e chuva. Andamos no
trânsito congestionado do Rio de Janeiro e nas
estradas de todo o Estado do Rio de Janeiro e o
resultado dessa prova a que submetemos o Voyage
GLS modelo 1988, está a seguir.

Estilo — O mesmo do modelo anterior, com
ligeiras alterações. Continua aquele três volumes de
linhas sóbrias e equilibradas a que já se habituaram
os usuários a ver rodar por todos os lados.

Acabamento — Muito bom, mostrando que a
fábrica teve cuidados até com os pormenores. E os
materiais empregados são todos da melhor quali-
dade.

Conforto — O carro oferece um conforto que
pode ser apontado como bom para quatro pessoas.
Quem senta no banco traseiro, se for muito alto,
corre o risco de ficar batendo com a cabeça no teto.

Nível de ruídos — É bastante baixo, mesmo
quando se trafega em ruas de paralelepípedo, mal
conservadas.

Vedação — Muito boa tanto contra a água
como contra a poeira.

ficinas dos revendedores autoriza-
tos, o jeito é recorrer ao chamado-'mecânico de confiança". E um deles

pode ser encontrado na
¦¦¦ Eletromag, na Rua Tu-

bira, 41, no Leblon.
Chama-se Jerônimo
Bento e seu forte é a
regulagem de motores
que ele faz de ouvido,

iâSSS^^H com o. mesma eficiência
dos >•. demos e sofisti-

¦Sb cados equipamentos ele-
irônicos. Jerônimo não
é de muito falar, prefe-

HRI rindo concentrar a sua
atenção no trabalho
que está executando.
Seus serviços são ga-

H^^H| rantidos e os preços
KÜHHH1 bem convidativos.

Para aqueles cujos carros já saíram
da garantia, precisam de reparos
ligeiros mas não querem levar nas

miím

AÜTOMO/EIS

CONDIÇOES EXCEPCIONAIS

ANO COR MARCA ANO COR
1985 verde Fiorino 85/86 branca
1985 cinza Pick-uP N 1986 branca
1986 cinza Escort Ghia 1984 cinza
1985 branca Belina L 1986 cinza
1986 cinza Voyage Plus 1984 cinza
1986 bege PassatLS 1984 azul
85/86 vermelha Opala Comod. compl. 1985 bege
1987 cinza GolGL 87/88 cinza met.

toca TODOS EM PROMOÇÃO
1986 cinza -«
1987 cinza Garantia

VEÍCULO MODELO COR OPC
ESCORT GL VERMELHO 4
ESCORT GL PRETO 5
ESCORT CONV. XR3 AMARELO 6
BELINA GHIA DOURADA 5
BELINA LUXO AZUL 3
BELINA LUXO CINZA 3
DEL REY GL DOURADO 6
DEL REY GL CINZA 6
ESCORT LUXO TÁXI 5
DEL REY LUXO TÁXI 5
PAMPA GL VERDE 3

Completo de fáb.
Completo de fáb.
Completo ar e dir.
6 cil. compl. fáb.
Compl. ar e dir.
U. dono som
Compl. de fáb.
Rodas novo
Ar som
Tudo do GL
C/ar 5 marchas
Polnter ar fáb.
Réplica rriec. Chevette
Ar som
Super novo
5m som
0. Km já emplac.

Plck-Up manga larga
Escort XR3
Monza SLE
Caravan Comodoro
Santana CS
Parati Plus
Monza SLE
Santana CS
Monza SL 4P
Gol CL
Parati LS
Passat GTS
Avallone/MG
Belina L
Gol LS
Chevette Hatch
Yamaha DT 180 Z
Vespa PX 200

2.800.000
2.450.000
2.300.000
2.000.000
1.850.000
1.750.000
1.700.000
1.550.000
1.850.000
1.600.000
1.750.000
1.300.000
1.050.000
1.400.000

850.000
550.000
250.000

MARCA
UnoS
UnoS
UnoS
UnoS
Uno CS
Uno CS
Prêmio S
Prêmio S
Prêmio CS
Prêmio CS
Prêmio CS

i Prêmio CS I.5
I Prêmio CSL c/ar
"Spazio CL
•Rat 147 C'Fiat 147 C ATE 12 MESES FIXOSTEL: DIRETO: /jrSgwgmn593 " 1 396 jAutomôsmn ê~a. /

AV. SUBURBANA, 4.977
MÉIER - TEL.: 269-0644

TODOS EM PROMOÇÃO
Motoristas?

O caminho é anunciar Financiamento
até 18 X fixas

Lkkjii

VEÍCULO ANO MODELO
Belina . 84 L
Belina 87 GLX
Chevette 83 SL
Chevette 86 SL
Chevette 86 L
Chevette 87 SL
Del Rey 87 GLX
Del Rey 87 GL
Del Rey 88 GLX
Del Rey 86 Guia
Escort 86 GL
Gol 82 BX
Gol 83 BX
fiol 87 SL
Parati 86 S
Parati 86 S
Voyage 88 CL
Voyage 85 S
Passat 84 S
Passat 86 1.6
Passat 86 Pointer
Santana 86 CS
Santana 86 CS
Uno 87 S

TODA LINHA

PROMOÇÃO

Ligue já

284-7137

IREMOS ATÉ VOCÊ

W^Roma

4 o Carro & Moto o, sábado, 6/8/88 JORNAL DO BRASIL

CONDIQOES EXCEPCIONAIS

MARCA ANO COR MARCA ANO COR
UnoS 1985 verde Pi011110 85/86 ' branca

' UnoS 1985 cinza Pick-up \ 1986 branca
UnoS 1986 cinza Escort Ghia 1984 cinza
UnoS 1985 branca BelinaL 1986 cinza
UnoCS 1986 cinza Voyage Plus 1984 cinza
UnoCS 1986 bege Passat LS 1984 azul
PremioS 85/86 vermelha Opala Comod. compl. 1985 bege
Pr§mioS 1987 cinza Gol GL 87/88 cinza met.

SSi TODOS EM PROMOQAO
Pernio CS 1986 cinza

i Pernio CS I.5 1987 cinza Wlrdfllfa
I Premio CSLc/ar 87/88 preta B
<SpazioCL 1984 verde PCffflfflOl
i Rat 147 C 1985 branca tLMK IIIIQftUV'Rat 147 C 1984 branca Tel.:direto: /mSnm!

593 -1396 jAutomgvg« «-* j
TODOS EM PROMOQAO



 j
4.100.231,92 ;4.684.331,66 j

4.796.744,65

Quantum GLS 3.232.018,55
4.185.021,53

4.463.510,89 ;;
5.346.004,85 ,

2.075.649,81 |
Savelro QL 2.411.048,49

2.023.849,44 ij
2.906.835,74 |
2.508.543,13
— I 2.480.818,40

. 2,362.382,17 4
2.144.532,83 |I

¦926.124,96 
~ 

;

mm GENERAL MOTORS VeiCUlOS USSdOS ^ 
VOLKSWAGEN |

firm 1987 198n 1985 
~| 1984 1987 

¦ I 1986 1985] 198^ ||
jgj™J I gas alc qas i alc WIIlc" qas AuT Os pregos dos velculos usados desta
ichevette | 1190 mo _iogo—950._73o__76o__j6o._j4Q_ tabela sfio fomecidos, semanalmente, pela ™n?Y/r 

wi¥"i—ser-^—74r"74o~ 
eeoi

Sri S- 
"g "m ~w 

S 3? - equipe da Bolsa de Autom6veis do Rio de S5S?  wwsssiElia
SSSShBL 

-w-tw-w-Ito-^-W-"mzM Janeiro. 
SSo pregos mSdios da praga e

chsvflttflHatchse 1150 1130 960 960 loo 760 730 730 podem apresentar variagdes, de acordo Zaaasici 
"~w 

1640 1100 n4o 1010 950 910 iioi

aSL SS com o estado de conservagao dos veiculos 4
Maiasse e os acossdrios que os equipem. SSfSS "WiMo"io«'~Mr wo em"ijr-ad JMonza L 2310 2140 1470 1470 1310 1140 1040 860 -mto -non 1000 1030 1000 870il
Mnnza SUE MOO""2220"^9§T 1880 1470 1390 ^230^1^ fICL~  ™ 'iS S S S S CT
Monza Hatch L 1^1450" 1200 1250 1100 1150 1000 ^cT S ll" W W W W JMonza Hatch SL/E 1450 1500 1250 1200 1050 1100 950 1000 Pargtl GLS JZgQ. "iTST II™
Monza 4d 2130 2130 1810 1810 1340 1320 1150 1150 H MAhISm JA pflSSat ~ 4jf§- lofs- 

"joTo" ~^20 760 Hi
Monza 4dL 2300 2300 1980 1980 1320 1320 1230 1190 II ||0|l||* flA 2l0fll^l Passat TS/GTS P. JM. JJ|g_ J12Q_ .ML JM. ^20 760 _660_|
Monza SLE 4d 2340 2460 2050 2000 1410 1470 1230 1230 Hi IJCII till Uv NkUI CI Santana CS/CL _ JM. _ljgg_ JjgL. JM- -M. .1350 ——4
Monza Classic "3290~ ~3290~ ~280T 2800 ~ =~ ^^1^ 

r Santgna CG/GL JZ|. JR JM. -1M. -M. JM =J
Monza Classic 4p 3290 3290 2800 2800 =_ w_ OCT51 Santana CD GLS £132. J|gL j™ JM. -ML J|§2 j
Monza S/R 1810 1810 1510 1510 1100 1100 ^^ vOllI Santanq CS/CL 4p J^ J|^ JI^ JM. J|Q2_ _!|32 J H

• Qpala 1100 1150 900 930 800 830 700 730 M MMHft UlAI/lft «|#| Santana CG/GL 4p |M_ JZ22- JZ|L _1|§2 -\\
Qpala L 6c 2460 2460 2300 1640 1640 900 900 930 ^ 1111113 1113 |f:3 fltf] Santana CD/GLS 4p jl|L JQIL JM_ JM. JUL JZ2Q -\\
Comodoro 2200 2200 2100 1600 1600 1200 1200 Q llwWQ llltll VQ IMI Quantum CS/CL li|L _1M_ JZ|2
Comodoro 4c 4p 1800 1800 1600 1600 1200 1200 1000 1000 ElMANAIIftilAiM Quantum CG/GL JQ|2_ JM. J
Comodoro 6c 3040 2960 2300 2300 1640 900 900 900 j*Quantum GLS 12^ ______ZZD

¦ 
aaa* 4S8-4S8-Hai-4g--SS--S8--a!i--8S- General Motors. fesL I
Diplomata 6c 4p 3610 3610 3040 3040 2130 2130 1310 1310 __ _ .
Caravan 2630 2630 1980 1980 1470 1470 1310 1310 MOTOCICLETAO NOVAS I
Caravan 6c L 2780 2780 2300 2300 1640 1640 1000 1000 HnwnA
C- Comodoro  2720 2720 J380. 1640 1640 1640 _j90 990_ "°N°^nrf1, pF^TWl YAMAHA ll
C. Comodoro 6c 2720 2720 1640 1640 1640 900 900 =_ At o^co.'no RD 135 241.283,00'11
C. DiPlomata 2650 2650 1890 1890 1390 1390 860 860 ui <4 RD 135Z 252.304.OOM I I
C. Diplomata 6c 2700 2700 2000 2000 1600 1600 1200 1200 v, 1^7^ DT1B0Z 606.119,00 II I
Veranelo 1600 =_ J400 ^ _L300 ^ 1200 - 1118111 XL 25 Duty 1t02100 RD 350R 1.341.849:00

Chew 500 SL JM__1100 850 800 , 750 700 ^ r-'^^ ^XT 600Z T6n6r6 1.691 WooiL
[chevySOOSE 1250 1160 | 900 850 800 750 -| wE^Z HH I I

|^J XLX 350R 889.270,00
C|AT ^ CB 450DX 1.029.279,00 \
rlAI h I If, CBX 750F 2.730.502,00 •[

BSMESO 1987 1986 1985 1984 ft I AGRALE J !
 GAS | ALC GAS ALC GAS ALC OAS ALC "" | SXT 16.5 415.609.00 pEletant 27.5 711.174,00"1 j

Rat 147 C/L — — 770 M_ Eletant 16.5 428.591,00 Dakar 30.0 748.896,00 I
Soazio CL/GL =^_ — r: M_ SXT 27.5 680.748,00 Explorer 27.5 590.482,00 t 

|

f Uno S 1240 ^—1440 990 ^ W |P VESPA . j
Uno CS 1310 — 1180 — 1030 =_ ' 1 

px 200S 372.628.00 1 PX 200 Elesiart 460.450,001
Uno SX 1340 — 1140 zr. JJ|S '| PX 200 GT 411.927,00l JUno 1.5 1530 . tt* hm ¦¦ hh ¦¦¦ h

™ Pernio 1240 - - 1050 ?90„ =_ VIB ¦ ¦ ^

I jatsa S--88--="&—=-^8—=—=- HilHill'lHIHIIIH MOTOCICLETAS USADAS 1

| BteSs S—1 llaiuvUliiUUllli 
"°"°« has em J ¦

Panorama C Z40 M_ |CG 125 190.000 155.000 130.000 110.000 3jl tPanorama CL 740 zz M_ A ML 125 190.000 180.000 160,000 
~ 

120.000 
"H 

1
Picape City 850 740 65Q ZZ M_ B11 lOB/Hl ¦ AK XLS 125 220.000 190.000 175.000 

~ 
165.000 j' 

^i,rq5D° 
Fi0rlT0| 

~W~ 1900 looo ili 850" UIRlll|l|vl XLX 250R 365.000 
" " 

310.000 260.000 
" 

215^000 ^1 j
% I Alfa Romeo TI-4 - ~ 11400 I 1200 [ 1000 I 1900 850 =_| XLX 350R 350.000 \

comoinsinpsi ¦Bfim cb 450 tr/dx 510.000 450.000 38o.ooo 300.000 u 1
FORD dvlllvllKIIIIKI vUlll CBX 750F 1.200.000 — I j¦ writs . r |

4B159b 1987 1986 1985 I 1984 UIH2 C3IX2 10116 acbai -J I
GAS | ALF GAS I AL^ GAS | ALC l3AS [ ALC AGRALE  1987 1986 1985 1984 HI

IEscort 3d 
- It^A A mJM*a ISXT 16.5 190.000 170.000  ~ V\\ j

Escort L 3o 1700 1700 1360 1360 1060 1060 830 830 ||{|U C l||C| %M Elefant 16.5 220.000 200.000 |
Escort GL 3p 1980 1980 1640 1640 1240 1240 910 910 ¦ ¦ _ ¦ SXT 27.5 220.000 210.000 z; ^

I Escort Ghia3p 1960 1360 1360 580 AAHII^IflAlll^lO I Elefant 27.6 230.000 215.000 z:^ -3
Escort XR-3 2270 1820 1820 1210 —_' ljll|lllal|l|T|||||QH § Dakar 30.0 260.000 240.000  1

i Escort GL 5p 1650 1200 1000 :' Corcel 1140 680 — ^
Corcel GL/LDO 1320 =_JJ40 YAMAHA  1987 1986 1985 1984 || t
Belina GLX/GL 1740 RIodeJaneiTO I RD 125 120.000 100.000 90.000 - j
r! no Phi, Rua Teixeira de Freltas, 31 • 8? andar rdz 125 140.000 120.000 110.000 9Q.0QQ ¦ |
gggS —~ = . i
Del Rev GLX 1820  1360  1210 1210  -» B®IO HOllZOnt© RD135Z 150.000—________ II j
pS&flN.' - ig 

—'-T3S5--j§e§ -\-= CarlosCh.gwf^jda,¦ 40, «g_ 1.0.00.
Del Rev Ghla 4p 2270 2090 — 1390 1390 — —_ Tel.. (031) 337-8400 RD 350R 1.. 450.000— L_ i

' Pampa 1670 1360 — — — — Goifinia
Pamoa GL 1740 .1360 - r_ Av. Republics do Llbano, 2412 - Quadra E-7 - Lote 78  rrrr 1
F—100 2040 1450 — — — Setor Oeste - Edit. Comercial Savasse ,VESPA MZ M§ Ml_ -]| ;
F—1000 2210 1670  IT Tels.: (062) 224-2173 / 224-2074 PX 200 S Ouro 140.000.00 115.000,00 85.000.00 ||
F—1000 Diesel 2780 2420 1820 — — —  PX 200 Elestart 180.000.00 ;|J a

f Vhki%w vvr^^BMiv

 GASOLINA ALCOOL
GQICL 2.051.466,79
Gol QL 2.307.371,33
Gol GTS 1.8 3.586.008,20
Voyage CL 2.316.162,66
Voyage GL 2.672.981,84
Voyage GLS 1.8 3.360.610,19
Paratl CL 2.534.370,22
Parati GL 3.043.027,85
Paratl GLS 1.8 3.791.571.86
Passat GL Vllage 2.536.084,31
Passat GTS Pointer 1.8 3.356.523,48

 GASOLINA AlCOOL Santana CL 3.011.719,49~~~~ 2.359.993,40 
Santana CL 4p 3.081.806,00~~~~~~~~ 2.600.546,20 
Santana 2000 CL 3.801.117,73

^ 2.717.796,00 Santana 2000 CL 4p — I 3.875.585,51

PX 200 Elestart

JORNAL DO BKASJLL sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 5

i

GASOLINA ALCOOL
ChnvBtte SL 1.6 2d 1.657.289.48 1.846.589,95
Chevette SL 1.6 4p 1.725.035,95 LZlSZ53ifi8
Chevette SUE 1.6 2p  1.936.745.41 1.924.963,37
Chevette SL/E 1.6 4p 1.965.111,96 1.963.140,97
Maratt SL 1.6 1.736.008.10 1.724.798.45
Maral6 SUE 1.6 1.972.339,30 1.960.273.01
Monza Hatch SR 2.0 4.253.085,47
Monza SL 1.8 2d 2.762.053.49 2.759.141.13
Monza SL 1.8 4p 2.826.185.49 2.823.221.44
Monza SL 2.0 2p 2.862.347.14 2.943.269.44
Monza SL 2.0 4p 2.930.734.33 3.013.607.13
Monza SL/E 1.8 2p 3.024.738,04 3.017.763,93
Monza SUE 1.8 4p 3.094.795,39 3.087.674.02
Mnnza SUE 2.0 2p 3.146.960,20 3.236.476,06
Monza SUE 2.0 4p 3.221.797.40 ¦ 3.313.457.84
Monza Classic 2.0 2p 4.329.436,35 4.481.817,16
Monza Classic 2.0 4p 4.432.626,23 4.588.660,83"Qpala 

SL 4c 4p 2.412.706.17 2.388.491.26
Qoala SL 6c 4p 2.618.146.00 2.592.403.12
Comodoro 4c 2p 2.759.326.87 2.736.094.83
Comodoro 4c 4d 2.788.493,98  2.765.124,93
Comodoro 6c 2p 3.052.897.07 3.023.824.90
Comodoro 6c 4p 3.080.212,45 3.05Q.981.20
Diplomata 4c 2p 5.124.369,03 5.088.025,47
Diplomata 4c 4p 5.146.741.87 5.109.298.83
Diplomata 6c 2p 5.713.614,79 5.664,981.11
Diplomata 6c 4p 5.736.710.58 5.687.930.60
Caravan SL 4c 2.609.558,54 2,584.145.43
Caravan SL 6c 2.805.244.26 2.775.176.65
Caravan Comodoro 4c 3.038.278,18 3.013.455.27
Caravan Comodoro 6c 3.335.585.33 3.304.599.26
Caravan Diplomata 4c  5.405.794,11 5.366.683.22
Caravan Diplomata 6c 5.838.095,96 5.786.967.14
Chew 500 SL 1.644.084.98 1.693.208.47
Chew 500 SUE 1.880.974.94 1.937.958.08

Tabela de 
preços 

de veículos novos

GENERAL MOTORS
Escort XR-3 2.979.803J0_
Escort Conversivel i± 4.462.042,90—
Del Rev L 2p 2.380.115,30—
Del Rev GL 2p 2-583.582,20
Del Rev GLX 2P 2-762-057'30
Del Rev Ghla 2p 3.056.555,10
Dal Rev L 4p 2'439'518.90
Del Rev Ghla 4p 3.133-146,70—
Belina 4x4 2-613-31^20
Belina 2.464.628,10
Belina GLX 2.809.308,50—
Belina Ghla 3.237.045,00—
Pampa 4x2 1'517-301-20
Pamoa 4x4 1-895.821,20
Pamoa L 4X2 1-979-546-20
Pamua L 4x4 ~ ,' —2-356-008,00—
Pampa GL 4x2 2.142.736,10
Pampa QL 4x4 §§ 2.506.246,20
Pampa Ghla 4x2 2.514.058,00
Mob 2.526.671,50
F.1000 3.628.502,00
F 1000 (dlesel) ~ 4.864.414,30

Santana 2000 GLS 4p
Quantum CL
Quantum GL

Quantum 2000 CL
Quantum 2000 GL
Quantum 2000 GLS
Saveiro CL

Gol Furgão
Kombl Standart
Kombl Plcape
Kombl FurgSo

4.100.231,92
,66

4.185.021,53
4.463.510,89
5.346.004,85
2.075.649,81
2.411.048,49
2.023.849,44
2.906.835,74
2.508.543,13
2.480.818,40

VOLKSWAGEN

FORD

GASOLINA
Escort L
Escort GL 3p
Escort Ghia

ÁLCOOL
2.359.993,40
2.600.546,20
2.717.796,00

V&Sy  GASOLINA ALCOOL
Gol CL 2.051.466,79
Gol QL 2.307.371,33
Gol GTS 1.8 3.586.008,20
Voyage CL 2.316.162,66
Voyage GL 2.672.981,84
Voyage GL8 1.8 3.360.610,19
Paratl CL 2.534.370,22
Paratl GL 3.043.027,85
Paratl GLS 1.8 3-791-571.86
Passat QL Vllage 2.536.084,31
Passat GTS Pointer 1.8 3.356.523,48
Santana CL 3.011.719,49
Santana CL 4p 3.081.806,00
Santana 2000 CL 3.801.117,73
Santana 2000 CL 4p 3.875.585,51

immimM  gasolina Alcool
Uno 1.982.367,30 1.976.542,45
Uno CS 2.172.989,75 2.166.678,88
Uno 1.5 2.705.773,83
Prfimio S 2p 2.091.467,42 2.085.276,64
Pr6mlo CS 1.3 2p 2.159.368,24 2.152.975,69
Prflmlo CS 1.5 2p 2.369.351,14 . 2,362.382,17
Prfimlo S 4p 2.147.467,98 2.144.532,83
PrSmlo CSL 4p 2.774.559,76 2.770.764,71
Elba 2.131.140,61 2.124.835,60
Elba CS 2.508.667,30 2.501.315,47
picape 2.008.810,60 2.033.235,60
Fiorino 1.995.507,22 2.019.220,47
Furqoneta 1.932.293,66 1.926.124,96

Até o fechamento desta edição de Carro & Moto, as
fábricas não haviam fornecido, ainda, a nova tabela de

preços já autorizada, daí estarmos publicando, ainda,
a tabela antiga. No Rio de Janeiro, a quase totalidade

dos revendedores autorizados, decidiu manter por
alguns dias mais, os preços antigos.Foi uma medida

tomada para tentar esvaziar seus estoques de vez que
a crise econômica que o país vem atravessando fez

com que as vendas de carros zero quilômetro sofresse
uma redução bastante significativa.

garj 
GENERAL MOTORS

¦MM 1987 1986 198S 1964
gas Alc gas Alc gas Alc qas Alc

Chevette I 1190' 1110 1080 950 730 760 560 640
Chevette SL 1210 1150 1150 870 760 730 670 620
Chevette SE 1180 1160 970 970 800 760 — —
Chevette Hatch SL 1180 1160 970 970 800 760 690 690
Chevette Hatch SE 1150 1130 960 960 780 760 730 730
Marald 1280 1280 1045 1045 840 840 630 630
Maralb SL 1320 1180 1110 1110 910 910 690 690
Maral6 SE 1200 1100 1060 1060 930 930 740 740
Monza 2310 2140 1470 1470 1310 1140 1040 860
Monza SUE 2300 2220 1980 1880 1470 1390 1230 1120
Monza Hatch L 1400 1450 1200 1250 1100 1150 1000 1050
Monza Hatch SUE 1450 1500 1250 1200 1050 1100 950 1000
Monza 4p 2130 2130 1810 1810 1340 1320 1150 1150
Monza 4p 2300 2300 1980 1980 1320 1320 1230 1190
Monza SLE 4p 2340 2460 2050 2000 1410 1470 1230 1230
Monza Classic 3290 3290 2800 2600 — —
Monza Classic 4p 3290 3290 2800 2800 =_ — —
Monza S/R 1810 1810 1510 1510 1100 1100 — —
Qpala 1100 1150 900 930 800 830 700 730
Qpala L 6c 2460 2460 2300 1640 1640 900 900 930
Comodoro 2200 2200 2100 1600 1600 1200 1200 —
Comodoro 4c 4p 1800 1800 1600 1600 1200 1200 1000 1000
Comodoro 6c 3040 2960 2300 2300 1640 900 900 900
Comodoro 6c 4p 3042 2960 2300 2300 1640 900 900 850
Diplomata 3000 3050 2900 2800 2700 2500 230 2200 jDiplomata 4c 4p 3610 3610 3040 3040 2130 2130 1310 1310
Diplomata 6c 2780 2780 2630 2630 1980 1980 1470 1470
Diplomata 6c 4p 3610 3610 3040 3040 2130 2130 1310 1310
Caravan 2630 2630 1980 1980 1470 1470 1310 1310
Caravan 6c L 2780 2780 2300 2300 1640 1640 1000 1000
C. Comodoro 2720 2720 2380 1640 1640 1640 990 990
C. Comodoro 6c 2720 2720 1640 1640 1640 900 900 —
C. Diplomata 2650 2650 1890 1890 1390 1390 860 860 I
C. Diplomata 6c 2700 2700 2000 2000 1600 1600 1200 1200
Veranelo 1600 1400 1300 — 1200 —
Chew 500 SL 1000 1100 850 800 750 700 — —
Chew 500 SE 1250 1150 900 | 850 800 | 750 — I —

FIAT

BBOEMM 1987 1986 1985 1984
GAS I ALC "GAS ALC "GAS ALC 

~QAS 
ALC

Fiat 147 C/L I 770 — 650 ;r. .. S90
Soazio CUGL =_ 690
Soazio CLS/Top Z40_
QoqI CS 850 — 740
Uno 1240 1440 990 - —
Uno CS 1310 1180 1030' — —
Uno SX 1340 1140 1120 — —
Uno 1.5 1530 =~_
Pernio 1240 1050 — 990 —
Pr6mlo CS 1.3 1290 1120 960 - -
PrSmio CS 1.5 1340 1140 1220 — —
Elba 1140 1070 960 — —
Elba CS 1360 910 1030 — —
Panorama 740 650 650
Panorama CL 860 — 740 690__
Picaoe City 850 740 650 — 480
Furqfio Fiorino 850 740 650 480
Alfa Romeo TI-4 I — 11400 1200 1000 1900 I 850 I —

Veículos usados

Os preços dos veículos usados desta
tabela são fornecidos, semanalmente, pela
equipe da Bolsa de Automóveis do Rio de

Janeiro. São preços médios da praça e

podem apresentar variações, de acordo
com o estado de conservação dos veículos

e os acessórios que os equipem.

VOLKSWAGEN

A partir de agora

Gstaé

a nova marca da

Financiadora

General Motors.

FORD

1987 1986 1985 I 1984
_iM1^ GAS ALC GAS ALC 

~GAS ALC QAS ALC

Escort 3p —
Escort L 3p 1700 1700 1360 1360 1060 1060 830 830
Escort GL 3p 1980 1980 1640 1640 1240 1240 910 910
Escort Ghla 3p 1960 1360 1360 980 — 
Escort XR-3 2270 1820 1820 1210 — —_
Escort GL 5p 1650 1200 1000 — —_
Corcel 1140 680 — —
Corcel GULDO 1320 1140 — —_
Belina 1820 1320 1140 910 910
Belina GLX/GL 1970 1740 - —_Belina Ghla 2270 1820 — —
Del Rev GL 1820 1360 1140 1140 910 910
Del Rev GLX 1820 1360 1210 1210 ~
Del Rev Ghla 2040 1450 1360 1360 — 

'1 —
Del Rev Ghla 4p 2270 2090 1390 1390 - —_Pamoa 1670 1360 —
Pampa GL 1740 .1360 —
F—100 2040 1450 — ~F—1000 2210 1670 — ^
F—1000 Diesel 2780 - 12420 -I 1820 -

Qualquer

semelhança com

uma caixa forte

nãoémera

coincidência.

Rio de Janeiro
Rua Teixeira de Freitas, 31 - 8? andar

Tels.: (021) 217-3322 / 217-3377
Belo Horizonte

Pca. Carlos Chagas, 49 - 4? andar - sala 401
Tel.: (031) 337-8400

Goiânia
Av. República do Líbano, 2412 - Quadra E-7 • Lote 78

Setor Oeste - Edif. Comercial Savasse
Tels.: (062) 224-2173 / 224-2074

1987 1986 1985 1984
GAS ALC GAS ALC~ GAS ALC GAS ALC

Fusca 660 620 460 400 430 450
Gol BX/C 1010 940 900 860 820 740 740 660
Gol S/CL 1100 1010 990 940 900 820 820 660
Gol LS/GL  1180 1110 1070 1010 990 900 900 820
Gal RT/fiTS 1810 1640 1470 1390 1310 1230 1140 1070
Vovaan S/CL 1510 1640 1100 1140 1010 950 910 860
Vnuana IS/GL 1940 1770 1330 1230 1090 1030 1000 960 j
Vnvana Super/GLS 1980 1810 1440 1340 1200 1180 1090 1010 3
VnvariA I S 4d 1230 1140 1050 980 890 860 660 690 'j
Paratl S/CL 1470 1390 1290 1250 1090 1030 1000 870
Parati LS/GL 1510 1510 1330 1180 1120 1090 1030 _
Paratl GLS  1720 1 550 1360 1480 1260 1100 1140 1120 '
Passat LS/GL Village 1510 1400 1260 1230 1120 1030 890 820
Patent Tfi/fiTS P. 1260 1160 1130 1070 1010 920 760 660
Santana CS/CL 1640 1480 1530 1360 1440 1350 -
Santana CG/GL 1720 1640 1600 1490 1510 1440 —
Santana CD/GLS 2130 1980 1770 1640 1640 1560 —
Santana CS/CL 4p 1980 1860 1720 1600 1600 1530 —
Santana CG/GL 4p 2050 1950 1810 1720 1720 1620 —' :
Santana CD/GLS 4p 2130 2010 1880 1770 1770 1720 —
Quantum CS/CL 1980 1880 1810 1720 —;
Quantum CG/GL 2130 2050 2050 1880 —
Quantum GLS  2960 2780 2460 2460
Savelro S/CL  1400 1510 1230 1140 1050 980 890 820'
Savelro LS/GL -1440 1350 1290 1200 1120 1030 920 860' ]

1 Savelro LS/GL 1550 1500 1400 1350 1300 1250 1200 1150! j
iKombl Standard 11480 1390 M 290 11260 1090 1030 1000 960*1 ]

MOTOCICLETAS NOVAS

CG 125 Cargo 285.521,00
CG 125 272.521.00
ML 125 305.106,00
XL 125S 323.415,00
XL 125 Duty 327.021,00
CBX 125 Agro 539.706.00
XLX 250R 729.632,00
XLX 350R 889.270,00
CB 450DX 1.029.279,00
CBX 750F 2.730.502,00

AGRALE
SXT 16.5  415.609.00
Elefant 16.5 428.591,00
SXT 27.5 680.748,00

VESPA
PX 200S 372.628.00
PX 200 GT 411.927,00

MOTOCICLETAS USADAS

VESPA  1987 1986 1985
PX 200 S Ouro 140.000.00 115.000,00 85.000,00 «
PX 200 Elestart 180.000.00 — 

RD 135 241.283,00'
RD 135Z 252.304,00:
DT 180Z 606.119,00
RD350R 1.341.849,00
XT 600Z T6n6r6 1.691.895,00!

Elefant 27.5 71M 74,00 j
Dakar 30.0  748.896,00 !
Explorer 27.5 590.482,00

H0N0A 11987 11986 11985 1984
CG 125 190.000 155.000 130.000 110.000 ¦
ML 125 190.000 180.000 160.000 120.000 ;
XLS 125 220.000 190.000 175.000 165.000
XLX 250R 

" 
365.000 

" 
310-000 260.000 215.000 1

XLX 350R 350.000 - '¦
CB 450 TR/DX 510.000 450-000 380-000 300.000
CBX 750F 1.200.000 I — — — I

j

AGRALE  1987 1986 1985 1984
SXT 16.5  190.000 170.000 —
Elefant 16.5 220.000 

~200.d00 
—

SXT 27.5 220.000 210.000 —
Elefant 27.6 230.000 215.000 — —
Dakar 30.0 260.000 240.000 — — I

YAMAHA  1987 1986 1985 1984
RD 125 120.000 100.000 90.000 —
RDZ 125 140.000 120.000 110.000 90.000
RD 135 130.000 r; — :
RD135Z 150.000 — •
DT 180N 170.000 160.000 130.000 110.000 '
RD 350R 450.000 

~ — — — I

0

IN

f 1

m



c-.   JORNAL DO BftASIL

I ATTTOPilCAS & ACESSORIOS

Para anunciar ligue 585-4160 ou em qualquer loja de classificados do JORNAL DO BRASH, j

¦ 
I 

10 mil 
REVENDEDOR AUTORIZADO • PUMA • LAFER • GURGEL Rfjf»75Rf|~~

AMACIANDO BMJ Ilk IM TUDO O QUE VOCE PRECISA EM PECAS MllJ [\ll W W I
¦¦¦ 11 ^|Nl ORIGINA1S PARA REPOSICAO, ENVIAMOS ^* ¦ ¦ i ¦

Wnldvr Fieueiredo PARA TODO O BRASIL PELO REEMBOLSO /J5s
 

atUY' rt»"c VttA POSTAL, VARIG OU TRANSPORTADORA. AWA jnBQ'-A 1600 PASSAT/GOl/VOYAGE
Na Manoel Acess6rios, da Rua Martjues - •" iitfffiPi poktivos- PUMA I^fer^gli^gel! 1600 PASSAT/GOL/VOYAGE

de ParanS, 279, junto ao Hospital Univer- ETC. • PECAS: PUMA LAFER EGUR- .Vr:», ¦* 1600 PASSAT/GOL/VOYAGE
, sitario Antonio Pedro, em Niterdi, estao GEL • LANTERNAGEM E SERVigos 1800 SAKTANA/G01 GTS
, em promoQao esta semana, a pre^os bem ruaalmirantemariath 340/382 PASSAT/VOYAGE
: Cz$ 2°400 eTSa™ea.vS« para Ef 

^M AUTO MECANICATELNA LTDA (021) 580 7030 / 590 7387 / 58. 7487 3 ST
' marcas e modelos de autom6veis nacio- 1500 KOMBI/SEDAN
' nais, e ate alguns carros importados, por i-»'a ICT'P/'Vaa A, ** iSBSSSH^SI 16M MMBI/SEDAN
1 Cz$ 5.500. E o Manoel Carvalho diz que BL.I- IflVlWMU i\lilEA A A LIIINA A III IA A B^kI 1600 mmm

t^C.*TSWsas. 
pisnwBuiDOR DIREyAO HIDRAUUCA IB7«S| BBS"

[Scc3ondcscmoTespcdafe?MdSs'S Para Carros. Pick Ups, Caminh6es IJ'AjW S sS"
i s6ciosdoclube,queapresentaremacartei- Master, Cral Pega& 6 Servi?OS 1300 SEDAN
Ira de associado com o recibo do mes 2 vezas s/Juroa \ %,VPANTFC Concession£rio ZF do Brasil ™ ^
¦ toTafo m mS065 

° tdef0ne 3 
Rua Tubl^! 4l"u. a1°b- Leblon Rod. Amaral

, • Na Livramento Auto Pe$as, da Rua Fi- Twia- fpgn 274-2Q4B 274-2Q97 I6IS. / l a-dD^/ / / I a-Jaoo
! gueira de Mello, 338, em Sao Cristdvao, Ma—^—/J©1\

estti o maior estoque de fardis do Rio, _

yVBSAHIEIT® I cam^TSTSSSSnT:
; amortecedores Monroe e ainda d6 a coloca- auto PECAS LIMITADA ^^^^^^^^^^^^^^^todososvSculosnac!ona!s^^^^^ Tel: 580-3626 — Rio

Sao gratis. O telefone da casa 6 o (021) 234- 
POSTO AUTORIZADO CIBlB* Esws^^oresl .monza •DELREY . Regulagem eletr6nlca Av. Feliciano Sodr6, 568

, 3012. x sUB^®_v<, T6cn\Cp^ • Limpeza qulmica(SistemaUltra-Som) Tnl* 71Q g/IQQ fclit
I . A Auto Mecanica Telna, da Rua Atari- "MAIOR ESTOQUE DE FAR6lS DO RIO" #SANTANA ,Q0L OT I Tel. 719-5499 - Nit. k

rante Mariath, 340/382, em Sao Crist6vao, , ^ . wurkkJoriCV \ ca. !q^sesotfc^:\ • QUANTUM . Transtorma^ode a? estapio*°m "mecan'c°"

i revendedor autorizado Puma, Lafer Gur- A^rtecedores iWUNKUt* \,Tados.9araJle^s 
\ Ui—mwim—»¦ aceitamqs cartOes de cr6dito. *

gel, informa que tem todo 0 tipo de pe?as 50 /o de desconto colocado \ ,ua\^® oS. |tiV|flJU^31[lru R. Barflo de Mesquita, 484 C"7H| QOH C m '
de reposicao para qualquer modelo dessas p FIGUEIRA DE MELO. 338 \a°5  LUCARBURADORES TIJUCA %J i I "wfc I ITAOCA AUTO PEv-As ,

| marcas. E para facilitar, envia para todo S. CRIST6VA0. Tel. (021) 234-3012  ^

' info^aq6es e^pedidor^ 58CK <^/f SM
7387 e 580-7487. QIA DIPI^ I I DC 8wS^3h> >1\ ^^Sc\5 !'•A Recamovo esti oferecendo motores lllw "™~ lIviV'U fw >1 1^\C

¦, para toda a linha de carros nacionais, na «.,,¦ ¦,, S u ^ «.>rt\M f Sfli ¦nil iV .||C'Te v»nh» conh«c«r ¦ io|a com maior varMad* em
basedetrocaecom pa^amortoan^Crte Tg|i|^^ S

i pHoeacdtaTarto^'de[So.Temprej S vl^^ENTREGA A DOMICILIO GRATUITA S AV ITAOCA,325-B PBX 280-3873
'' iradicional e conceituada no ramo, faz, ',"" ', SmmMBBm AAA ._AA S
f tamtam, adapla^ao de motores e.servi^os IMIHBBH 3 RUA CLARIMUNDO DE MELO, 647 TEL 269-4792 ( j-
' avulsos de retiflca. Telefone para informa- \\x\x\xvsvr\x\x\xvK\x\x\xvc\x\xo>x\x\x\x\»;

Qdes: (021) 234-2082 e 248-5984. filTRMlVMumalbi
;• A Mesbla Motos, da rua-das Marrecas, HMliUdAiwJSA
; no Rio, tem toda a linha de acessdnos / \ blWIWVWUOCICIUKWICO | AV. DEM0CRATIC0S, 1950 3 280-0708 |

tefffflgg©? 
MHOBnaB—p I 

\M 
lfh 

CFNTER10K \ 
6MH0E WOHOtto" 12 X 1.990 g t: ?adas roupas da linha Honda Way, dese- f s WEUS RECAUCHUTADOS GOt-CHBiETfE PE «

;nhadaspara=g^cujjrc«^ I ' > BALANCEAMENTO NA HORA
mos Iangamentos da moda esportiva para automdveis. Transfom«?e«s |Vos modeloscabinedupia. midivanou st.tvan. j I .j. , j-1 KaafiliM^raillTll'itfiriA'il'MMlaSLi ^
motocicletas. Telefone (021) 297-7720. (GM ou FORD). Rnanciamento ai416 meses I. rT» JUL—^ I ABEPTO A PARTIR DAS 7H , tj

Na Kiko Motos, da rua Conde de Bon-  revendedor exclusivo ft Q=-^ / RUA sAo JOto BATISTA, 9M E101 - TEL: fflB-1397 s EEB g^H 
*£££,f 

^fim, 1300, naTijuca, acessdriosparamoto- I^^ temos para PRONTAENtreqa f==RUAPEPRQ AM^RICO,IQflflflB-TELiZS*m=i \ ^.s^^-TSI^opI^O }cicletas Honda estao sendo oferecidos por IfcSaUy rua BARAO DE MESQUITA 424. TEL. 268-8599 ^ * j *
pre;os bastante convidativos. Telefone para ;

Noti'cias para esta coluna deverao ser ^^
encaminhadas para Waldyr Figueiredo, Se-
cao "Amacianao", Avenida Brasil, 500,3° _ _ I 

| andar, sala 320, CEP 20949. Todas as notas ADDI^AC RC A I ITflMllX/PIQIsao publicadas graciosamente. Ninguem ADlllvlwO I^C r\^J I wIVIw V EalV#
/ esta autorizado a cobrar o que quer que j————j
,seja pela publicagao. - - > PRECOS ESPECIAIS

Bm ^ 

PR0M0QA0 I PARA CONDOMINIOSI

FezDmaAssmtura

I I 
iiSSs. f»pi DO JB E RODOO QOIIMTBOS i

W - TESTE DE QUALIDADE COM GARANTIA DE 6 MESES DEGSACANDNCaebao.

~® _08 ABRIGOS — LONDREFLEX carac-
1 Fta™1 complete para Volkswagen, terizam-86 

pela BELEZA, ROBUSTEZ,
modelos a partir 'de 19/Z, por MWWI PiBB « ¦¦¦¦ nilRABILIDADE e GARANTIA. O aue ^

fc^^r-SSK Assimquecomegou 
E sairam de gm?a

utiiitdrios, caminhdes, onibus e lan- seguranqa para sou carro. 
a reegber em casa entre 5 e 10% dos

f.has, a Cz$ 11.000,00 (o maior) e Cz$ TnrnJll Hn Rrfllll nililftmfitrnS HUG
10.000,00 s&o as ofertas promocwnais Economize seu tempo, faga sua compra pelo telefone o jorndi uo Dra^u, quuuincuua que ,
da Eletromag, representante Wapsa, ... DC AI cum qoo OQCQ 4«n nnec 23T1I10U O C-3Tt3.0 QO FOClOll. VCJ3. IIO

fefer„:rJf±^f;ffl2n 273: 
AV. SANTA CRUZ. 226 REALENGO 332-2968—33j Leitor.queda -tabl6ide 

pubUcado
2048. niRFr&n descontos em mais de as 6- feiras

¦ 

HIDAULICA %a° JS^n^t^HnPpSv 200estabelecimentos no Jornal do Brasil

|earning, utiles a pa, em todo o pais, a Usta das locadoras

vo/ s—,uB8BS8i8lMs* la entre os quais as conveniadas, com

SS.nSSS principals locadoras o valor do desconto
^2^66-1883. 

Teiex roan de 
autom6veis. e suas condigoes. E

classicarinho? 

A\^ Esco^eu sequisermaiores

CLASSIDISCADOSn A<? CONSERTOS E REFORMAS
_____ __ V&& TROCAMOS: F&RRO - ZIPER - PRESSAO

• PINTAMOS • REMENDAMOS I
ZJUU JJtL PREQOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES >

anvncjou. vhNDBU ; CAIA DA BORRACHA I
J RUA BUENOS AIRES, 126/128 *221-4105 * 221-4173 — CENTRO

L».t„ EXPO-CAR MAifC^AD iPRiSsol•ax^M Comtrcio e Representaqoes Ltda. NrWutiAR lCwlOrA "

Av. Suburbana, 9956-A/9960 A/B -m « T ™nn O CAHEAO
Tel.: 594-3522 - 594-7097 rla^mcados CARTAODOLEITCR INDISPENSAVEL.

i5*5D556555555S5555655555i (Ace.tamos todos OS cart6es ¦"11 yia?a***v^*2ttg

_ _ wm MMM jdBiK ¦¦¦ Bi 0± ' FINANCIAMENTO PROPRIO.
¦ JH Em^J 

• aceitamos cartAo de CRtDITO.
'3i4r^/^llwHUB 

B nil llvb ^ dJ March!Ybmtft too^SSAo'S !
^71 r^/Tl/tfrJ(StI Hflfl R H H / Vezas s/Juros ^etIfica avulso: c«b^oi«. «i*o, biei«.* ^J7j111 ^£^jC$Jfn*¥bll J/jf MS* [j/UO^gyL- H m H M Mm hKJb H I ¦ n&RANTIA de 1 rosea d« vela, jato da arala.alc. OIREQAO

// 111 ¦ mm HIDRAULICA: Cons.rlo a coloca?lo ' RO- i
¦ V Hi ^20.000 YXtlM OAS OE MAGMisiO: Conserto a pollmanlo |

TECNOLOGIA P/TODA LINHA NACIONAL A BASE DE TROCA X^,, ^ p/m.,m.*K. j

avancada EM MMMMmESSBBMJ
RET1F1CA DE MOTORES.

AV.SUBURBANA.68-BENFICA
PABX 234-2082 248-5984

DISTRIBUIDOR
* Baterlaa:
Heliar, Boach. P^Zxo
Maater, Cral 9*°^

2 vezes a/Ju roa
Ctieck-up gratuito

do o tipo de peçasiuer modelo dessas

BATERIAS DUREX.

ENTREGA À DOMICÍLIO GRATUITA

RUA CLARIMUNDO DE MELO, 647 TEL: 269-4792

Agora com seu novo departamento de vendas, transformações e manuteiv
çâo de pick-up, Inst. de ar cond. e demais acessórios p/pick-up e
automóveis. Transformaçíes p/os modelos cabine dupla, mldlvan ou stitvan.
(GM ou FORD). Financiamento até 16 meses

REVENDEDOR EXCLUSIVO
(rUPTF/ TEMOS PARA PRONTA ENTREGA
llsauy RUA BARÃO DE MESQUITA 424. TEL.: 268-8599

Não morra de frio!
Promoção do Dia dos Pais

• JAQUETAS • MACACÕES
/f V»W • MtóCA/WS £ wfâsDELÂ

/\ I SeSOBteJ ROUPAS P/CfíOSS • ÓCULOS
f \ / Hf&Bb. »ROUPA P.CHUVA yj.

\ / JTOWR • CAPACETES SWm.«a. / jj/r- yB&&. * TRAVA /<00

CONSERTOS E REFORMAS
TROCAMOS: FÔRRO - ZIPER — PRESSÃO

• PINTAMOS a REMENDAMOS
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

CAIA DA BORRACHA
RUA BUENOS AIRES, 126/128 «221-4105 S 221-4173 - CENTRO

ÁJ"c». EXPO-CAR
4* Comércio e Representações Ltda.
m, ESPECIALIZADA EM VW
f PEÇAS EM GERAL FORD - FIAT - GM

A PROMOÇÃO
^^"Sss^ür SilenciosoVW - FUSCA GÁS. (DE MAIO GALLO)ClS 2.000.00 Compl. CiS 3J)00.00
VENHA E COMPROVE NOSSOS PREÇOS

Av. Suburbana, 9956-A/9960 A/B
Tel.: 594-3522 - 594-7097
(Aceitamos todos os cartòesi

NAVEGAR

FINANCIAMENTO PRÓPRIO.
ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO.
Adaptação de motores * Suspensão a Cilia
de Marcha à base da troca ' SERVIÇO DE
3ETÍFICA AVULSO: Cabeçote, eixo. blela,
rosca da vala, jato da areia. etc. DIREÇÃO
HIDRÁULICA: Conserto a colocação * RO-
DAS DE MAGNÉSIO: Conserto a pollmenlo
p/mesma hora.

Vaze» s/Juros
• GARANTIA de
^20.000 kmj

P/TODA LINHA NACIONAL A BASE DE TROCATECNOLOGIA
AVANÇADA EM
RETIFICA DE MOTORES,

MOTORES RECONDICIONADOS M
• À BASE DE TROCA •

REVENDEDOR AUTORIZADO • PUMA • LAFER • GURGEL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA EM PEÇAS
ORIGINAIS PARA REPOSIÇÃO, ENVIAMOS
PARA TODO O BRASIL PELO REEMBOLSO
POSTAL, VARIG OU TRANSPORTADORA.

• COMPRA E VENDA DE AUTOS ES-
PORTTVOS: PUMA, LAFER, GURGEL,
ETC. • PEÇAS: PUMA LAFER E GUR-
GEL • LANTERNAGEM E SERVIÇOS

RUA ALMIRANTE MARIATH, 340/382
(ESQ. RUA BELA • CAMPO DE SÃO CR1STOVÀO-RJ)

GURGEL

(021) 580 7039 / 580 7387 / 580 7487

Tjuanauto

ESPECIALISTAS EM CARBURAD0RES

SIMPATIA PNEUS

BOM ATENÜIMtNrO • AS MELHORES PEÇAS e O MELHOR PREÇO
PNEUS NOVOS CÂMARAS RODAS MAGNÉSIO

Londrefle*

¦ Eng Mec sul resp.
Eduardo J B Campos
CREA 33893METAL LEVE

PREÇOS ESPECIAIS
PARA CONDOMÍNIOS

Farol completo para Volkswagen,
modelos a partir 'de 1972, por
Cs$ 2.000,00 e ventiladores Eltron que
podem ser instalados em automóveis,
Utilitários, caminhões, ônibus e lan-
çhas, a Cz$ 11.000,00 (o maior) e Cz$
10.000,00 são as ofertas promocionais
da Eletromag, representante Wapsa,
jcom loja na rua Tubira, 41, no Leblon.
5Telefone para informações (021) 274-
2048.

a TTTTTÉJÉin A « O 
ACESSORIOS

Para anunciar ligue 585-4160 ou em qualquer loja de classificados do JORNAL DO BRASIL

~6 o Carro & Moto o sábado, 6/8/88 JORNAL DO BRASIL

j, AMACIANPO

Waldyr Figueiredo
_  .

' • Na Manoel Acessórios, da Rua Marquês
( de Paraná, 279, junto ao Hospital Univer-
i sitário Antonio Pedro, em Niterói, estão

em promoção esta semana, a preços bem
abaixo do mercado, a trava ae pedal, a

} Cz$ 2.400 e o alarme-vigia para todas as
marcas e modelos de automóveis nacio-

1 nais, e até alguns carros importados, por
f Cz$ 5.500. E o Manoel Carvalho diz que
: enquanto não esquecer a façanha do seu

cluoe, o Vasco aa Gama, vai continuar.
| comemorando a conquista do campeonato,
\ oferecendo descontos especiais a todos os
\ sócios do clube, que apresentarem a cartei-
j ra de associado com o recibo do mês
[ quitado. Para informações o telefone da

loja é o (021) 718-6416.
, • Na Livramento Auto Peças, da Rua Fi-
| gueira de Mello, 338, em São Cristóvão,
; está o maior estoque de faróis do Rio,
1 segundo a direção da firma. E a Livramen-
' to está oferecendo descontos de 50% para
; amortecedores Monroe e ainda dá a coloca-
¦ çáo grátis. O telefone da casa é o (021) 234-

3012.
f • A Auto Mecânica Telna, da Rua Almi-
, rante Mariath, 340/382, em São Cristóvão,

revendedor autorizado Puma, Lafer Gur-

para facilitar, envia para
f Brasil pelo reembolso postal, Varig ou

Transportadora rodoviária. Telefones para
{informações e pedidos (021) 580-7039,580-
>' 7387 e 580-7487. ••' • A Recamovo está oferecendo motores

para toda a linha de carros nacionais, na
» base de troca e com pagamento em até três
í vezes sem juros. Tem financiamento pró-
J prio e aceita cartões de crédito. A empresa,'' tradicional e conceituada no ramo, faz,
; também, adaptação de motores e serviços
' avulsos de retifica. Telefone para informa-

ções: (021) 234-2082 e 248-5984.
j • A Mesbla Motos, da rua- das Marrecas,
ino Rio, tem toda a linha de acessórios e
| peças originais para motocicletas Honda de
i todos os modelos. Há na butique as avan-
j çadas roupas da linha Honda Way, dese-
j nhadas para quem gosta de curtir os últi-
I mos lançamentos da moda esportiva para

motocicletas. Telefone (021) 297-7720.
• Na Kiko Motos, da rua Conde de Bon-
fim, 1300, na Tijuca, acessórios para moto-
cicletas Honda estão sendo oferecidos por
preços bastante convidativos. Telefone para
informações (021) 288-3045.'* 

Notícias pára esta coluna deverão ser
| encaminhadas para Waldyr Figueiredo, Se-
, ção "Amacianao", Avenida Brasil, 500,3o
\ andar, sala 320, CEP 20949. Todas as notas
jsão publicadas graciosamente. Ninguém
^ está autorizado a cobrar o que quer que
, seja pela publicação.

ABRIGOS DE AUTOMÓVEIS

f| 
PROMOÇÃO

DE: Cz$ 60.000,00
ÀVISTA: CZ$ 36.000,00

OU Cz$ 14.000,00
Atenção: Coluna e
mão-francesa dupla

ENTREGA IMEDIATA

TESTE DE QUALIDADE COM GARANTIA DE 6 MESES

 08 ABRIGOS — LONDREFLEX carac-
terizam-se pela BELEZA, ROBUSTEZ,
DURABILIDADE e GARANTIA, o que
proporciona a melhor PROTEÇÃO e

SEGURANÇA para seu carro.
V

Economize seu tempo, faça sua compra pelo telefone

AV. SANTA CRUZ. 226 REALENGO 332-2968 — 332-0066

Fezümaâssmtüra

DoIBE Rodoo Quilômetros

De &ACA Num Carrâo.

IWAPSAl

Rua Tubira, 41 l|s A e B — Leblon
¦ rgjg^2ilUZíU28âUZâã288£H

SWBSABfliNT®
AUTO P E Ç A S LIMITADA

POSTO AUTORIZADO ClBlB*
"MAIOR ESTOQUE DE FARÓIS DO RIO"

Amortecedores ?MONROEF com
50% de desconto colocado
R. FIGUEIRA DE MELO, 338

S. CRISTÓVÃO. Tel. (021) 234-3012

IRIO - PICK-UPS

Para Carros, Pick Ups, Caminhões
Peças e Serviços

PANTEC Concessionário ZF do Brasil
Rod. Amaral Peixoto 3736 Sta Bárbara Niterói

Tels: 719-3627 / 719-3965

eteulos MONZA • DEL REY
SANTANA • QOL "GT"

•QUANTUM

EsWs lutadores i
suer0 Tècn*c0^espeo^nalàbri-, uaína ?tnamenW.?equipa so«s»»ojetanWt^cados nosdeudadenua l\\ÇOSft05

TODOS OS VEÍCULOS NACIONAIS
Regulagem eletrônicaLimpeza química (Sistema Ultra-Som)Transformação (Gol 2.0, Santana 2.0)Mecânica, eletricidade, motor e caixaTransformação de 2? estágio à "vácuoi" em "mecânico
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO.

CARBURADORES
R. Barão de Mesquita, 484

TIJUCA 571-9215

M silenciósoserachactores ¦!

lmmcENTERm
6HJONCIOWM-HIWDOnEG- AiKOmÊCEDORH.«ksmHA»-UECAMCAÉ" aERtt |

ABERTO A PARTIR 0AS7H
RUA SAO JOÃO BATISTA, 99A E101 ¦ TEL: 206-1397

KtlJA PEDRO AMÉRICO. 196/188 - TEL.: 2254^74 ¦

Campo de São Cristóvão, 87 '
Tel: 580-3626 — Rio

Av. Feiiciano Sodré, 568
Tel: 719-5499 — Nit.

ITAOCA AUTO PEÇAS

E vsnha conhecer ¦ loja com maior variedade em
peças QM. Peças originais e mercado paralelo. Acel-
tamos todos os cartões de crédito.

AV ITAOCA,325-B PBX 280-3873

DIREÇÃO
HIDAUIICA

PI caminhões, utilitários e pas-seios. Instalado e conserto pI o
mesmo dia. Financiamos. Ouro
Card tem a nossa preferência.MONT MOR VEIC., Rod. Pres.
Dutra, 5.897. Km. 8.5. PABX.:
766-5122^56-1883. Tele* (021)32225.

CLASSICARINHO?

DC

UM ALÔ,

MEU BEM.
CLASSmSCADOSm

580-5522
anunciou, vendeu |

LINHA AR, COM CARCAÇA NOVA ¦

AV. DEMOCRÁTICOS, 1950 8 280-0708

GRANDE PROMOÇÃO
PNEUS RECAUCHUTADOS

BALANCEAMENTO NA HORA

OT aro»
Cirdí

UUWUI < CHIlilll
nwn

iídwiis atmcAXD tri-shop itau

600 PASSAT/GOl/VOYAGE
600 PASSAT/GOl/VOYAGE
600 PASSAT/GOl/VOYAGE
800 SAKTANA/GOl GTS
500 PASSAT/VOYAGE
500 PASSAT/VOYAGE
600 KOMBI/SEDAN
600 KOMBI/SEDAN
600 KOMBI/SEDAN
600 KOMBI/SEDAN
500 KOMBI/SEDAN
600 BRASlUA
600 VARIANT
300 SEDAN
300 SEDAN
600 GOL
600 GOL .

ÁGUA/GASOL.
ÍGUWGASOL
ÁGUA/ÁLCOOL
ÂGUA/ÂLCOOL
ÁGUA/GASOL.
ÁGUA/ÁLCOOL
AR/GASOLINA
AR/ÁLCOOL
AR/ÁLCOOL
AR/ÁLCOOL
AR/GASOUNA
AR/GASOLINA
AR/GASOUNA
AR/GASOUNA
AR/ÁLCOOL
AR/GASOLINA
AR/ÁLCOOL

3*92.825,
3*87.351;
3x95.610,

3*105.171,
3 * 85.959;
3*88.632,
3x67.720,
3x93.383;
3*84.910,
3 * 83.829;
3*67.779/
3*68.121,'
3* 72.130,:
3*62.761/
3 * 77.944,'
3xJ2.300„
3*82.991,

Assim que começou
a receber em casa
o Jornal do Brasil,

ganhou o Cartão do
Leitor, que dá
descontos em mais de
200 estabelecimentos
em todo o país,
entre os quais as

principais locadoras
de automóveis.
Foi a uma destas.
Escolheu
o carro que quis.

E saíram de graça
entre 5 e 10% dos

quilômetros que
rodou. Veja no
-tablóide 

publicado
às 6- feiras
no Jornal do Brasil
a lista das locadoras
conveniadas, com
o valor do desconto
e suas condições. E
ügue para 585-4183,
se quiser maiores
informações.

mmm

é
CakeaoDoLeitcr

o cartão
INDISPENSÁVEL.

LI

EZI

CAl

I



sdbado, 6/8/88 o Carro & Moto o >7
t. . JORNAL DO BRASIL ——
Bf h ¦ ,

—- n
¦ f " ;.v" '(¦?*.$• ,fe. '

TRAGA HOJE O SEU I

USADO E SAIA COM UM
••v

0 KM* *'"• IPIl 
' ttWkmWm

VEM QUE DA
' -• 

=$§p>: l r^;VV

l? 
GOL 86 CZ$ 730.000,00 GOL 0 KM ||

: GOL 87 

CZ$ 485.000,00 GOL 

0 KM ,. M 
\

VOYAGE 86 CZ$ 870.000,00 VOYAGE 0 KM 41

\'v j |

VOYAGE 87 •:«- 
'+• CZ$ 

610.000,00 = VOYAGE 0 KM ^ j-  
' 

" - ' '' •  " ' I ?

SANTANA 86 CZ$ 1.160.000,00 SANTANA 0 KM A 
J

SANTANA 87 CZ$ 890.000,00 SANTANA 0 KM '31

PARATI86 CZ$ 890.000,00 PARATI0 KM 
j

PARATI87 CZ$ 740.000,00 PARATI 0 KM 
||

GOL GTS 86 CZ$ 1.290.000,00 GOL GTS 0 KM 
'

GOL GTS 87 CZ$ 790.000,00 GOL GTS 0 KM f 
\

PASSAT GTS 86 CZ$ 1.610.000,00 = PASSAT GTS 0 KM
. . .- ¦¦ •¦•.-• '¦¦•" ¦••••¦ • - ¦'¦•• -.01

PASSAT GTS 87 CZ$ 1.300.000,00 = PASSAT GTS 0 KM
' ;_ ^____1———mm—¦—¦— i mmmmmm— p—i ' 1 1 " 1 1 \»X

VOYAGE GLS 86 CZ$ 1.280.000,00 VOYAGE GLS 0 KM <

VOYAGE GLS 87 CZ$ 810.000,00 VOYAGE GLS 0 KM

SAVEIRO 86 CZ$ 780.000,00 = SAVEIRO 0 KM

SAVEIRO 87 CZ$ 490.000,00 = SAVEIRO 0 KM

FINANCIAMEIMTO EM ATE 24 MESES

r J, ^ ¦ Ml, «

l ' ' ' ¦' " r' * ¦ ; •; ,  . . • «•- '* ; , 
' : /.. • ^ . • - . v ' " • ''' ": • ":" , _  •. -  t '

• ' f
< k

Rua Bento Lisboa 100 a 106 PABX: 205-3912 i

* SEDE PR6PRIA 
*
' —M
t

sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o >7
JORNAL DO BRASIL

TRAGA HOJE

USADO E SAIA

¦iffií®?

CZ$ 730.000,00

GOL 0 KM

VOYAGE0 KM

VOYAGE0 KM

SANTANA 0 KM

SANTANA 0 KM

PARATI 0 KM

PARATI 0 KM

GOL GTS 0 KM

GOL GTS 0 KM

PASSAT GTS 0 KM

PASSAT GTS 0 KM

VOYAGE GLS 0 KM

VOYAGE GLS 0 KM

SAVEIRO 0 KM

SAVEIRO 0 KM

VOYAGE 86

VOYAGE 87

SANTANA 86

SANTANA 87

PARATI 86

PARATI 87

PASSAT GTS 86 +

PASSAT GTS 87 +

VOYAGE GLS 86 +

VOYAGE GLS 87 +

SAVEIRO 86

SAVEIRO 87

FINANCIAMENTO EM ATE 24 MESES

Rua Bento Lisboa 100 à 106 PABX: 205-3912

* SEDE PRÓPRIA 
*

"<

?
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50% de Entrada 

- 
6 Iguais sem 

juros

^ ^ 

-• 
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' 
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S^By

^ Bl^l

H- f^Jl

fr~ "*~~~~~ 
TT—r^j CARAVAN 

I

^1_~ 
NAO ACREDITE S,

|22^ 
REVISAO I 6 ou ? a juros |

REVISAO PERIODICA EA II EC I Flik^UiLM

:"s"sseuf"th' PIVI rCIKAw I 

—

AV. DAS AMERICAS, 10.605 BARRA ¦¦ ¦ W ¦ ¦¦ ¦ B
Tels: 325-4433 325-3087 11 — I

Or"! 
Venha na Galea© IL

ALFA ROMEU 83 GIULIETA GHIA B¦»b — Italians 4 p. jmpostos pa- tPMO^ D MFNHR HC"0os. Liberada.'Unica no Bra- ' £MUb MtNU H   iglfc _
T tff2£^i£T NAO COMPRE SEM 1 V A ^ A A I I Kl U V

pa°gsamco°snsoultmaer I IQUA J\ ¦ LINMA rvKU Id cz$ 450 mil. lhor preco ¦ m A m m HH ¦ ¦ * ¦ ¦ m m ¦
OC. Rua Baslleu da Costa, 24. j^q gg(j ySADO £
"• 

ALFA-ROMEO 

|^|j|j I
exc barra mam ¦ RHI I

2.200 mil. Ver R. Joaquim a v. alvorada, 2.541 HlB m^. M M m ¦
293- 325-7779 AN 

I 1^7^/ | ~AUTOS— 
dF^'hS. 
®?f!S"a I

Av. Cescirio de Melo, | distribuidor I °1r9autom. IR. PEREIRA NUNtb, 3561
2232 PBX-394-1536. IDAJJV 0nfl.7fl471

t— ¦ so mm DEPTOVENDAS: ¦ ^A^van moms I"WA lw , 1¦ BEUNA L 84 - Alcool. azul. ¦ mpnmn ~ 86
; ZiSFAigZ 

6 
RFI INI All ¦ m 9l09fl Rua Reoublica Arabe da Siria 383 - J. Guanabara ¦ llha | "SSiSP SST.'.fS.;

|«a»SB«S n 
"V a 

VORrCm (em frente a 1" Casas Sendas) I IMl.l S)jWtf-IT

LUXO 2240mil a cnon DA II UA VEfCULOS AV. Cel. Luiz Oliveira Sampaio 73 - CaCuia - llha ¦ |WJ 1 ,
! beunaldo83-Novissima glx 2890mif U 

"UnU UM ILnM. ( em frente a quadra da Uniao da Una ¦ I^DSSSHSi• AlcoolTr.Fin. Bartolomeu Mi- GHIA 3190mil > t ;—i—> Russia Clements 206
ia88S«~-- 

S0UE™ ™E ATE Uma empresa do /<**»/tlU/Q/0/ TELS: 393-4964 - 396-3660 
|BhJ

J ABAIXO DA TABELA _¦ CARAVAN DIPLOMATA 86
CARROCAR — Complota ar diregSo

lilSRh'l'Ilf Lll'll Conde de Bonflm, 838
¦¦¦¦¦¦iAhAIhIbI Tel ' 288-1462 ________________ troco financio T. 260-3844.

O /ion mil ^.^ItELTk&d w®1;4^ tfTFVTm^ BEUNA 82 — S6rie especial. BUOQY BABY 87 - Mac CAMARO 68—Incrivelmente CARAVAN COMODORO - ^-^7t.4(iU ml 4 6t-AUTlDHAN:S R. Vac.(ie ¦; jl ^IllH Igual a OKm. vdos verdes. 1600 76 motor recond. d orig p/colec. exc. mec/pint/ PRETA 86 — A ma!s ^ ?^1 0 QQO mi BEUNA L 88 — Unico dono, Carabalfls RFi T. 266-5162. rwmhricA HAnmriAA TaI* 261- Hummv Buaov-Bamb R lat etc. Uroento 850 mil. Ac. . n ¦ * » ¦ PLOMATA 87 — utimo esta*GLX- 2.890mil BEUNAscalassouro- VTMn|pfffl ^a 3 63 BaffiiSPKsW troca* nactonal!ei: 552^)208. "nnn KM ^ fi^fril^ A° d° IrOC/ ,inan' Av Armand0nu|A I? TRfl mil R Figueiredo MagalhSes, Rranca comDlela un dono ^V*T*VIH il I'i   —-  6000 KM OU 60 dlas. AO Lombardi. 940 — Barra —
nlv>i'nnaie'o Proto 820/1003. T: 256^953. Mo- trc/ fin. R, Real Grandeza 32. BLAJLJBililM BRASlUA 78 " Ga, baoa BUOQY EMI8 MOD. 88 - CA^?J*7^?t^00?f 1° p/2385000 OU fac 15 399-0310.
Opcionais e Frete _[!£i T: 266^)091/ 246-1968 RE- rA am/fm eTc a S C2$ 380 mil. R. Igarapava. 50 ~.mg^4° P'n,ura 100/o x tco Marlz e Barros ———

InclUSOS BELINA GL 84 - Azul ^AN.  Azu, samoa/ kar VEIC. Tel: 2&0035/ procurar Luiz' —- 1083. 264-2597/ 2M- C*^mA^s,™ da°°H
nnn <4/-n met. vldro ray ban rolo- BELINA 87 GLX _ Azul a „ 264-5393. BUORE BABY 88 - Motor CARAVAN 86 — Verde 9444. ISABELLE VEI- c.l .autom. Preta excel .est.
OSJSI-'t 1DU glo digital trc/ fin R. metil.AlcoolExcel.es- 4 " ° , u * brasIua ls bo — Branca 1.300. exc. estado. Tr. Tel. met. 4 cc 5a m un. dono CULOS. lagoinha aut. chevro-
QQQ.A1A^ Awunsfio 401 Botafofl tado de conservacio. 1.545 mil + 6as6lina, utimo estado. Ci$ 294^994. c/22.000 km Igual a «,— N,emever 770 T:

Jaa HIHJ  288-9822 COTA. C/ rtdlo, rodas e.pe- prests. 44.483. h700"-(^rn?^.be^' BUORE87mec. 1600-Ga- km bom pre9o Ac. Tea S I S'.lp 322<K)81
'BEUNA SCALA M  C/ar Ciais 6 Vidros verdes. i'?c2f a solina, estado de 0 km, Cr6d 18 mS. R. Perelra tras. t. Iitas. virios opc. Tel
. fabr nova tr. fin. Bartolomeu BELINA DEL BEY Preco Cz$ 2.320 mil. ATCITn TDHPA T-  pneus Dunny. 2 capotas. On. Nunes, 356 PABX 208- 399-8578.
. Mitre 1014T: 274-0698/259- R7 AceltamOS troca flnan- ACEITO TROCA BRAS UA 79 - Bom estado dono troco Bar8o do Mesqui- 7847 TRADIQAO.
, 9599 c*""6"*- J7„cva clamosem3vezessam T|L 263.9342 ^bran" ,a' —
BEUNA L 5M — Cinza jnet. com qarantla Juros OU em at6 24 mo- fcOO ——   CARAVAN COMODORO

a y-^lyna ses. RASUCK DISTRI- I 85CompletedeWbrica.
I L°J "*1 BUIDOR AUTORIZADO 1SBBBBBB0 ~atarc/Car«nffos 

27M749 Tel: 294-8990/ 391-
B ok&mb *| VOLKSWAGEN. Tel. b.m.w — 2000/08 - Perf ate 13 — ———— 1971 Super nova.

756-3929 Sr. Alberto  I CADILLAC FLEETWOOD I I
fKaiWiii VamMl Rodovla Presidents Du- 209 - Barra acesso polo col BRASILIA 80/81 — Branca, a 1955 — PretO V. rayban CARAVAN C°M°D0R0 81
Rua Sao Clemente. 206 tra 3961 C J ao do Anglo Americano dafronte ao ileool om bom estado Rua el6tricOS Tel.: 580-5632 MsrSm S? M^524Tel- 266-3200 « u. free-way Tel 2" F: 291-3993/ Corroia Dutra 37 Cz$ A oiTrt r de 2* felra 585(F'1AcCr ""3191 ^"0 Merltl. 131 — Sorra 350 00000 — A partir 08 t IBira. Av Paulo Frontin. 730/309.

VEÍCULOS

AUTOMÓVEIS

DISTRIBUIDOR

Azul novacom garantia

Caminhões

CARAVAN DIPLOMATA
6 cil 86 prata met.

completisslma T: 322-
0999/ 322-1192 CEN-
TER AUTOM.

fCARAVAN COMODORO
86completa 6 cilindroscom garantia

Üp53
Rua Séo Clemente, 206

jajpaa
CARAVAN DIPLOMATA 86Completa ar direção hi-
dráulica som etc. ót. preçotroco financio T. 260-3844.

NÃO ACREDITE

EM FEIRÃO

Venha na Galeão

TODA A LINHA FORD

À

PREÇO ANTIGO

SO
mesmo

a
Galeão

0 FORD DA ILHA.

Uma empresa do

VEÍCULOS

S23DZGQ

DEPTO VENDAS:

Rua República Árabe da Siria 383 - J. Guanabara - Ilha

( em frente à 1* Casas Sendas)
Av. Cel. Luiz Oliveira Sampaio 73 - Caóuia - Ilha

( em frente à quadra da União da Ilha )

TELS: 393-4964 - 396-3660

t BEUNA SCALA 84 — Novls-: sima equip. Troco fin. Barto-lomeu Mitre. 1014 T: 274-
;» 0698/'259-9599. CARRERA.
í BEUNA LDO 83—Novíssima
\ álcool Tr. Fin. Bartolomeu Mi-

tre 1014. T: 274-0698/ 259-' 9599. CARRERA.

BELINA 0 KM

BELINA L

88 0 KM

CARAVAN
0 KM

COMODORO
OU

DIPLOMATA
4 OU 6 CIL.
ÁLCOOL OU GAS.
MELHOR PREÇO.

iELF CA*

IR.UaltMrtQFtrraln 
177Lsblon InMBHflTMW l

CARAVAN COMODORO 87— 6 dl. c/ ar direção, vidrai
retrov. elétr. auper novo.
Ot. pço. Av du Américas
2650. T. 325-3434.

CittGÕ* CA^GO* CA=?<id* CA^GÒ8 CARGÔ* CA^OÕ CARGÕ CARGO CARGO* CARGO CARGO* CARGO" CARGO* CARGO* CARGO CARGO" CARGO

ALFA ROMEO 81TI-4 — Ar edir, ót est, cinza champagne,3 Cz$ 450 mil. T: 372-2759.OC Rua Basileu da Costa, 24.>-Pavuna.
° 

• ALFA-ROMEO

fr* M
r Prata, exc estado. Cz$

2.200 mil. Ver R. Joaquim
Palhares, 669. T: 293-

,4945.

AUTOS
COMPRO
Batidos ou podres

pago mais
269-5786

BEUNA L 84 — Álcool, azul.novíssima, único dono. 5marchas. Tel: 447-1944.

CARAVAN SL 88
Apenas 2800km 4 cilindros'

1700 entrada e 37x45mil ;

Rua São Clemente, 20Ô
Tel: 266-3200 ' '

CARAVAN -
SILVERSTAR 83

Novíssima com garantia

Rua São Clemente, 206
Tel: 266-3200 »

CARAVAN/OPALA
OKM

COMOD. EDIPLOM.
Preço antigo <
Últimas unidades
Melhor avaliação ,

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356
PABX- 208-7847

CARAVAN 85 COMOD.' —
Completa d ar e dir de fáb.
tco e fac. até 18 ms T: 234-
1747/ 234-8598.

JORNAL DO BRASIL

Rua São Clemente. 206
Tel: 266-3200

CARAVAN COMODORO 844 cil d rayban 5° m. finijl5x créd. aut. NORCAR. 286-7248. Real Grandeza 38.!'
CARAVAN COMODORO j86Completa fin 15 x crédaut. NORCAR. 286-7248.Real Grandeza 38. ,,

CARAVAN DIPLO 88 — è cc .est. de zero. pouco rod.compl. de fábr.. ar. vdos eretr. elót. rayb. degr.. t. ftas..bloqueio, rodas. etc. Tr/facil.*
Av. Prado Júnior 238-B. T295-2499.

CHEVETTE 82 — Prata gas.ót. preço AUTOHANS-; R.Vise. de Caravelas. 55 T. 266-5162.
CHEVETTE SL MOD. 82j—Gas.. branco, vidr. verdes,

mec e lat. exc. est Só34 000 Km. Cz$ 600 000285-6475 em Laranj.
CHEVETTE SE 87 — Cor-h»

ge. gasolina, único donor Só$ 1 480 mil. DUPIN VElCU-
LOS PBX 266-4041

,. 8 o Carro & Moto o sábado, 6/8/88

CARAVAN
COMODORO

CARAVAN
DIPLOMATA

0 km—poucas unidades
6 ou 4 S/ JUROS

CONCESSIONÁRIA CHEVROLET
A MAIOR REVENDEDORA
DE AUTOMÓVEIS DO RIO

SERVIÇO. DE GENTE
AV. CÉSAR 10 DE MELO
2.176 CAMPO GRANDE
PBX 394-2955

CARAVAN DIPLO-
MATA 88 — Comple-
ta. Verde Amaz. LIZA
AUTO. 264-3040.

CARAVAN COMODORO 86— Verde met compl ot. esta-
do. R. Vise. de Caravelas 55
T 266-5162 AUTOHANS.

CARAVAN — Diplomata
87, único dono, prata, 6
clls., completa, ar cond.
dir. hidr., rayban, pou-
ca uso, troco. Av. Pra-
do Júnior, 237 Tel. 295-
6699"KORVETTE CEN-
TER-CAR" Aberto até
20 hs.

CARAVAN COMODORO 86— Preto 6 c. ar dir comple-
tlssimo. DUPIN VEÍCULOS.
PBX 266-4041

CARAVAN COMOD. 85 E Dl-PLOMATA 87 — Ótimo esta-do troc/ finan. Av. Armando
Lombardi, 940 — Barra —
399-0310.

CARAVAN 85 COMODORO— Completlssima de fábr. 6cil. autom. Preta excel. est.
LAGOINHA AUT. CHEVRO-LET Av. Niemeyer 770 T:
322-0081.

CARAVAN 88 COMODOROSLE — Azul Safira complmenos ar usado Ôt. preçoLAGOINHA AUT CHEVRO-
LET. Av. Niemeyer 770. T:
322-0081.

CARAVAN — Corcel ou Che-vette — usados ou "Zero".
Anuncie nos Classificados do
JORNAL DO BRASIL. Na Ti-
juca: Rua General Roca. 801
Lj. B quase na Praça S. Pena
254-9184.

CARAVAN DIPLOMATA —
AUTOMATIC 87 — Comple-tíssima, estado de O km. Cz$3.600 mil. Tel. 399-460?.

LER!!

e sem correção.

Você compra agora FORD Cargo ou Linha 
"F"

e paga até FEVEREIRO de 89. Iguave

Rodovia Presidente Dutra, 15.380/Km 15.5 
- 

N. Iguaçu MIUüftCC

TELS:767-3232/767-5971 /768-1798/768-2061. TELEX: 021-32336

2.420 mil
GLX 2.890 mil
GHIA 3.380 mil

Opcionais e Frete
Inclusos

399-4160
399-4143

BEUNA SCALA 83 — C/ar• fabr. nova tr. fin. Bartolomeu
Mitre 1014T: 274-0698/259-' 9599 CARRERA.' BELINA L SM — Cinza met' super nova. Troc. fine. TOM
CAR. R. Cde Bonfim 616 T:

, 208-2598.

BEUNA 88
0 KM

BELINA L 88 — Único dono.vermelho Phenix. novíssima.R. Figueiredo Magalhães,820/1003. T: 256-6938. Mo-raes.

CAMARO 88—Incrivelmenteorig pI colec, exc. mecI pint/lat. etc. Urgente. 850 mil. Ac.
troca nacional. T: 552-0208.

CAMARO 74—COMPLETOS— mecânica e pintura 100%.
Tel: 294*994.

CARAVAN 86 — Verde
met. 4 cc 5a m ún. dono
c/22.000 km Igual a 0
km bom preço Ac. Tca
Créd 18 ms. R. Pereira
Nunes, 356 PABX 208-
7847 TRADIÇÃO.

CARAVAN COMODORO
85 Completa de fébrlca.
Tel: 294-8990/ 391-
1971 Super nova.

CARAVAN COMODORO 81— Gas cinza met exc est part685000. Ac. troca 293-0524Av Paulo Frontm. 730/309.

CARAVAN COMODORO
PRETA 86 — A mais
nova do RJ gar TT de
6000 KM ou 60 dias. Ao
1° p/ 2385000 ou fac 15
x tco Marlz e Barros
1083. 264-2597/ 248-
9444. ISABELLE VEÍ-
CULOS.

CARAVAN COMOD. 82 —
Hidram. dir. hidr. ar. limp
tras. t. fitas, vários opc. Tel.
399-8578.

CARAVAN COMODORO
85 — Ale. marrom met.,
ar, dir. hld., v. elét., tro-
co e flnanc. R. Hadock
Lobo, 386. Tel: 248-
5500 AMIGAO VEÍC.

CLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a6Meira de 8 às 19 horas

BELINA
L
GLX
GHIA
TEMOS O MENOR
PREÇO
NÀO COMPRE SEM
NOS CONSULTAR
PAGAMOS O ME-
LHOR PREÇO
NO SEU USADO

õStwíúiõõ".
BARRA

AV. ALVORADA, 2.541
325-7779

LUXO 2240 mil
GLX 2890 mií
GHIA 3190 mil

SOMENTE HOJE ATÉ
1.000.000

ABAIXO DA TABELA
CARROCAR

R. Conde de Bonfim, 838
Tel.: 288-1462 BUQQY BABV 87 — Mec.

1600 76 motor recond. c/
Dummv Buggy-Bamb. R.
Bamblna 180. Tel: 286-6715.

BUQQY EMIS MOD. 85 —
CzS 380 mil. R. Igarapava. 50
procurar Luiz.

BUQRE BABY 88 — Motor
1.300, exc. estado. Tr. Tel.
294-4994,

BUQRE 87 MEC. 1800 — Ga-solina, estado de 0 km,
pneus Dunny. 2 capotas, ún.
dono troco Barão de Mesqui-
ta, 131. Tel: 248-1882.

CADILLAC FLEETWOOD
1955 —Preto v. rayban
elétricos Tel.: 580-5632
_ A partir de 2* feira.

BEUNA L 83 — Prata, ale.todo original, rádio AM-FM,tampa do bagageiro, bi-iodo.Base CzS 800 mil. Tr. 264-6471.

BEUNA L 88 — Azul met. 4 X
4 ót. AUTOHANS R. Vise. de
Carabelfls BR T: 266-5162.

BEUNA SCALA 83 OURO —
Branca completa ún. donotre/ fin. R. Real Grandeza 32.T: 266-4091/ 246-1968 RE-GRAN.

BEUNA 87 GLX — Azul
metél. Álcool Excel, es-
tado de conservação.
Cl rédlo, rodas espe-
ciais e vidros verdes.
Preço Cz$ 2.320 mil.
Aceitamos troca finan-
ciamos em 3 vezes sem
Juros ou em até 24 me-
ses. RASUCK DISTRI-
BUIDOR AUTORIZADO
VOLKSWAGEN. Tel.
756-3929 Sr. Alberto
Rodovia Presidente Du-
tra 3.961 S. João de
Merlti.

BEUNA 82 — Série especial,iguel a OKm. vdos verdes,
parabrísa degradee. Tel: 261-
3648.

BRA8ÍUA 78 — Gas begeradio AM/FM exc est. ORA-KAR VEIC. Tel: 264-0035/264-5393.
BRASlUA LS 80 — Branca,
gasolina, ótimo estado. CzS447 mil. Av. Sernambetiba.3.100 casa 85. Tel: 399-6158.

BRASlUA 79 — Bom estadoc/rádio e toca-fitas. Cor bran-ca. Tel: 235-1912.
BRASlUA 81 — Bege. gasoli-na. excelet estado, 430 milTratar cI Carlinhos. 275-7749até 13 h.
BRASÍLIA 80/81 — Branca, aálcool em bom estado RuaCorreia Dutra 37 CzS350.000.00.

BELINA GL 84 - Azul
met. vidro ray ban relo-
glo digitai tre/ fin R.
Assunção 401 Botafog
288-9822 COTA.

REVISÃO
FIAT

REVISÃO PERIÓDICA — 11.990,00
MANUTENÇÃO DO SEU FIAT 147
SÓ PAGA AS PEÇAS

AV. DAS AMÉRICAS, 10.605 BARRA
Tels: 325-4433 325-3087

BELINA GLX 88 —
Dir. Hid. toca fitas a
vista C z $
2.590.000,00 troco e
financio ag. Campo
Grande Distr. Ford.
Av. Cesário de Melo,
2232 PBX-394-1536.

B.M.W — 2000/08 — Perfestado ver R. Joathur Bueno.209 — Barra acesso polo colAnglo Americano dofronte ao
free-way Tel. 21 F: 291-3993/131 — Serra.

ALFA ROMEU 83 GIULIETA-»b — Italiana 4 p. jmpostos pa-fít'-0os. Liberada.'Única no Bra-— sil. Vdo. ac. troca. Av. Prado
Júnior, 288 Lj-A 542-1946.

Azul samoa,
equipado.
1.545 mil +
prests. 44.483.

ACEITO TROCA
TEL 263-9342

R1

MlmESI

NAO ACREDITE

EM FEIRAO

Venha na Galeao

TODA A LINHA FORD

A

PREQO ANTIGO

A DEPTOVENDAS:
Rua Republica Arabe da Siria 383 - J. Guanabara - llha
( em frente a 1* Casas Sendas)

.. .. 1 » VEfCULOS Av. Cel. Luiz Oliveira Sampaio 73 - Cabuia - llha
0 FORD DA ILHA. ( em frente a quadra da Uniao da llha )

Uma empresa do /&**>!L/U/D/Oj TELS: 393-4964 - 396-3660

—————^B
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l^Somente 

Hoje 
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M- 

QSGffiL.^

Super 
¦ 
Hiper Avaliacdo no seu Usade

H EST. MARCA A A VISTA £NTR. + PREST. ' h ^* [EST. MARCA I A| AVISTA ENTR. + PREST- |

§* 4563 UnoSX 85 1.200.000, 600.000, 18 48.713,68 .. 4550 Fiat 147 GL 80 250.000, AVISTA I

4564 MonzaSLE 84 1.550.000, 775.000, 12x 82.265,92 EST. MARCA A A VISTA ENTR. + PREST. 4552 Premio 86 1.200.000, 600.000, 18 x 48.713,681

4565 
UnoCS 86 1.350.000, 675.000, 18x 54.802,18 4525 Elba CS 88 2.100.000,1.050.000,18 x 85.244,68 4555 Chevette 84 800.000, 400.000,12x42.463,421

4501, UnoCS 87 1.450.000, 725.000, 18 58.861,18 4528 Fiat 147 83 340.000, 170.000, 12 x 18.051,22 4556 Pernio 86 1.200.000, 600.000, 18 x 48.713,681
4570 Elba 86 1.300.000, 650.000, 18 52.773,00 4535 prgmio 86 1.100.000, 550.000, 18x44.654,68 4558 Pr§mio 86 1.200.000, 600.000, 18 x 48.713,681

4504 
Premio CS 87 1.500.000, 750.000, 18 60.890,68 4577 yno 86 1.400.000, 700.000, 18x56.832,00 4560 Un0 CS 86 1-400.000, 700.000, 18 x 56.831,681

If 4513 MonzaSLE 87 2.550.000, 1.275.000, 18x 103.510,18 4572 UnoCS 86 1.550.000, 775.000, 18x62.920,00 4561 EscortXR3 85 1.500.000, 750.000,18x60.890,681

j| 4514 Pick-UP 86 900.000, 450.000, 18 36.536,68 4537 Uno CS 86 1.100.000, 550.000, 18 x 44.654,68 4562 Uno 1,5 R 87 2.300.000, 1.150.000, 18 x 93.362,68 B
4576 Premio 86 1.300.000, 650.000, 18 57.773,00 4533 UnoCS 86 1.200.000, 600.000, 18x48.713^68 4579 Prgmio CS 86 1.500.000, 750.000, 18 x 60.891,001

4519 
UnoS 86 1.200.000, 600.000, 18 48.713,68 4542 Chevette 86 1.100.000, 550.000, 18x44.654,68 4408 Uno 85. 1.000.000, . 500.000. 18 x 40.596.00 B

14571 | UnoCS 86 1.300.000, 650.000,118 52.773,00| 4.R7R Caravan Pnm 83 850.000, 425.000,12x45.117,00 I
4545 Premio 86 1.250.000, 625.000,18x50.743,18 1

4547 Fiorino 86 600.000, 300.000, 18x24.359,68 1 I

I ACEITAM0S T0DAS AS CARTAS Jol&CBt REVISAO JOLECAR ¦ SUPERPROMOOAO I

DE CREDITO AV. VICENTE CARVALHO, 1500 11.990,00 I
¦f PABX 391-6720 - SAB. ATE 17 h.  |

V 111 ¦¦¦ —¦ im——— BODO FINANCEIRA & A. # N 0 LOCAL - DE 1 A 24 MESES SEMPRE A MENOR TAX A DO MERCADO.bi^^hm^^^^hhimmJI
CHEVETTE SE 87 — Onico '////sr INVESTP.AR Cl,EVfrTl/B'°lood°^ ——————CHEVETT SL 83 1.6 — 5m. CHEVETTE SLE 88 — CHEVETT 85 E 83 — Excelen- CHEVETTE SE PRETO 87

j dono. c/5 m. pneus radiais. ona nun Bco alto. Pr. Botafogo 428 — AUElfCTTC gas. btlmoest. vendo720 mil Azul atlintis c/ 13 000 te estado tr e fin. TOM CAR _ Corrmlotisaimo da'• 
^rP^8n2.°5.r,l33esls,po- 399'0310 , - - CHEVETTJE ™ T- 208.

: CKE,M MARAJO CHEVETTE 
SL 83 — Gas. eVa^r Hasaawa OKM CHEVETTE 

„2 
' 

Gasolina 248-9444/ 264-2597
VE|. limmm J _- va,o, . antigo ^a*2cm«bhafW .sabelleVEICULQS.

rHFVV <?l Rnn nif _ 0145/571-8844. • Ultimas unidades CHEVETTE SL 88 — Cinza 7597. H. Humaita 68 LUCAR. CHEVETTE SL 87 — No- CHEVETTE VERMELHO STD
Tenho p/entregar hoja chevette85-Otimoes.a- • Melhor avalia5a_o RttGTCftfiS chevette_Ve^met. voequip Trocobt.pro-

!k 

1755000 JA emplaca- do. r^'° AM/FM. t. fitas, TDAnirAn LeSo, 56, lone 294-6696 J. 206 B T- 286-9091/4689 ®0' P'Ud. MoraeS ,
do no sAii Z « branco. _Jeis: 294-7966/239- TRADIQAO Botanico. 206 B T. 286-9091/4689. 237. T. 247-0847. ONLY CHEVETTE SL 86 — Ra-
opcs? Acf Tea fac?15 R, PEREIRA NljNES, 356 CHEVETTE SLi.6,a-5m. SrLa: AUTOM6VEIS. rldada * Ahmk B -m p
Maris e Barroa 1083 OS 780 mil. PABX- 208-7847 .^cool branco desemb trazel- pneus novos. CzS 330 mil. Tr. CHEVETTE SE 87 - Dourado [oda?,°- S6 1.099 mli
264-2597 248-9444 ISA- Z£SL Snc 284^361/264^37 Sr Luiz. Rua Pefo.ra da Silva, tco fin. 571-9787/268- I
BELLE VElCULOS. OUEUETTE A -4437. I 414. Tel. 265-9352. I aic, vidros verdes 6timo es- I 9847. jWnEVEIlEO*! CHEVETTE SE — Grafite CHEVETTE fl7 SLE —. tado- COMPETI AUTOM0- CHEVETTE HATCH SL 83- SIUATCM . Mod. 87 - 3CXOOO Km, como Aviil ctinnr anulp 19Kn CHEVETTE LUXO 84 — VEIS. 325*127/325-9303. CHEVETTE 88 — SI 1.6 S
quer prova, 6t p?/?o! T?/ fa- 5 JalVd^Lo i" a- "X 

BS 3«2 
"jtt 18 

Jj?n CHEVETTE LUXO 84 - 1.6
CLR. Uruguai. 283.C. 288- 

^R. Min. Vivai'os da XT 594-7794 FREE Zado^^S
CHEVETTE 84-Pra,o.5m. 541-5347/275-3638 CHEVETTE 86 - Alcool,5m, ONLY AUTOMbVEIS. 2550. T. 325-3434. .

die., On. dono, 6timo estado  cinza som, alarms, 27 mil km CHEVETTE SL 88 CI ar rucurrrc HATCH Si R1 CHEVETTE SL 0 KM — Ver- J. COMPRO CARROS -5 ....  .troco/facilito. R. BarSo Mas- CHEVETTE 84 1.6 — Alcool On. dono 1.100 mil Tr. 259- cond. ttbnca Pouco rodado CHEVETTE HATCH SL 81— me|ho mandarim. Tab. antiga CAAti 5 quita, 965. Tel: 288-8648. vermelho 0. dono pneus ra- 5220 — 255-1083 Dr. Luiz. Unico dno Trat. R. 5 Julho '|? 235 j'j est.;8a: LAGOINHA AUT. CHEVRO- 590-5446 CORCEL 85 — Prata i
nurij. diais desemb. 6timo estado 00 04. QlQR/5flR.4fl4Q/26R.fl?Q'^/ LET — Av. Niomoyor 770 T: PinnNAMHRA lll^TH VAI0R P6r novo troco flnsn
?esSu8"n,ToEMCAR CzS 700 mil Tel: 245-6654. CHEVETTE SL 85 C/AR 27!^^^^ 322-°°B'- T? 594-7794 FR
259a°d' B°n,lm 616 T' 208* Ci,wiFrl||Ea8'i70 K«1' diais etc. Muito novo c/35 mil CHEVETTE 80 L8 — Gasoli- # 1958 —'BOnIuCESSO'C°S' ¦ UNCE'259B- 1.750 mil. Acaita-setro- Km Troco e Facilito R. Major na. excel, est. rodas magne- lAlVUl^Sffll * CORCEL II L 79 — Gasol

CHEVETTE 84 — Llndo ait ca. Urgente motivo Avila 260 A Tel.: 234-9906 sio Tel: 261-3648. branco, comprove. Tel.: 2
ver el.var. ROMA S.A.Tro- compra de im6vel. Tel.: BRAZAO VElC.  LiI'lCHEVETTE L85 — Prata met BSntrVVnfllH 3829,«/(.cil. at* 12 m. 284-7137 756-3612. bt. est. Vale a pena ver. r! fif3*\%UM5&| C0M0D0R0 83 - S m, .rRua S»° Franciico Xavlar PUnfCTTF OO SSo Clements 206 BT: 286- cond, dir. h|dr., r.yban, t.897 Maracanl. LntVrllr nfl £ 9091/4689. (Ita, v. Mrmleo. ROMA S.A.
CHEVFTrnptFei—BrahCO. eauma- Troea/facll. at* 12 m. 284-

n VU J oon -I . CHEVETTE HATCH 88-Pre- 7137 Rua Slo Franciaco Xa-
R S rIJmt nna U KM do. 920 mil + to 5 M, novlssimo. Apenas vlar, 697 Maracank.R_ C°d. Boifin 616 T. 208- PAGO NA HORA W ,,,n n«cte or /icq CzS 1.090.Trc/fin. 15Xbrtd. .2598' MELHOR PRECO preStS. 35.458. aut. NORCAR. 286-7248. ^TlA^CNuD^nCV C£5,S6?fl°

CHEVETE 88 ALCOOL-1.6, LmmmH SL ...1.790 mil CHEVETTE 86- .Ot. est. Tco ^ 
"n/ 

T ror ^Sestado de novo pouco uso HQBD^BuDBH SLE ..,.1.940 mil ACEITO TROCA fin. Rua Maxweil 235, Tel.: 31X66.779 + 2.550.000 Car-~rubuptti: SI n KM tT "n'c° aonotroco financio Ba- ^YLfM Somente hoie at6 288-9196/ 288-4849/ 268- AtV>^e WM4 ta 3.787.774 ac. tr. part. urg.
J- nhcXfrios, prata, pretoTbran: * "a MaSqU"a 131" H|||B3IIIII 600.000 AbaixO da tabela TBI 963.93d2 "°3/ 278-1439 ASEMAR. Tel. 392-0666.

CO bege. Todosc/ garant de CHEVETTE 83 - Vendo CARROCAR l». rm CHEVETTE HATCH 82 - Al- AvglffiwHW  «Cun=i oj-a.mpiesmantefibr. P?o abaixo tabela. Ac. pneus radiais, aro magn^sio. CHEVETTE 83/84 — Cinza Qoncje Bonfim, 838  c°o1' bran00' N5° Bxiste DO — Compro s6 UniSo. Re- novo. V. degradAe, p. novos,

rtroca/ 
tinanc. R. BarSo de Prego CzS 550 mil. Tratar novo. Prego CzS700 mil.Tel. T -aa ..R0 igual. MecSnica a todas pro- solvo no mesmo dia. Tel: uma i6ia«rara. 795 mil Ac ofMosquita. 

Tr./ 

facil. 288-9666.

WitlfaBinlMtotmm :

' 'vi l} Elecalibrapneu,confereaaguadabateria,checaoniveldooleoeateretiraaquelapdeirinhainc6modadopara-bn5adoseucam

CHEVETTE
COMPRO

Prixl Moraes
23 7 A T 74/ 0847

ONLY

CHEVETTE SL/E 88
AZUL ATLANTIS

Troco e financio AV. ARMANDO
LOMBAROI 940

CHEVETTE 85 — Ótimo esta-do, rádio AM/FM, t. fitas,branco. Tels: 294-7966/239-8579. Rua Pacheco LeSo704, casa 6 — J. Botânico.Cz$ 780 mil.

CHEVETTE 84— Preto, 5 m.,álc„ ún. dono. ótimo estado,troco/facilito. R. Barão Mes-quita, 965. Tel: 288-8648.
CHEVETTE 84 1.6 — Álcoolvermelho ú. dono pneus ra-
diais desemb. ótimo estado
Cz$ 700 mil Tel: 245-6654.

CHEVETTE 88 — 0 Km $
1.750 mil. Aceita-se tro-
ca. Urgente motivo
compra de imóvel. Tel.:
756-3612.

CHEVETTE 84 — Lindo «at.,ver a lavar. ROMA S.A. Tro-ca/facil. até 12 m. 284-7137Rua Sto Franclaco Xavlar897 Maracant.
CHEVETT 85 E 83—Excelen-te estado tr e fin. TOM CARR. Cod. Bonfin 616 T. 208-2598.
CHEVETE 85 ÁLCOOL — 1.6.estado de novo pouco usoúnico dono troco financio Ba-rio de Mesquita 131.
CHEVETTE 83 — Vendo
pneus radiais, aro magnésio.Preço CzS 550 mil, TratarTel.: 346-5550

PAGO NA HORA
MELHOR PREÇO

CHEVETTE 83/84 — Cinzanovo. Preço CzS 700 mil. Tel.295-0693.

lü 1

' - v:>

Para contornar aqueles pequenos aborrecimentos do dia-a-dia, conte com a simpatia e o bom humor do frentista do Posto Petrobràs.
Ele calibra pneu, confere a água da bateria, checa o nível do óleo e até retira aquela poeirinha incômoda do pára-brisa do seu carro.
Posto Petrobràs. Um atendimento com letras maiúsculas. <

LJ PETROBRÀS,

Em toda

alinha

FIAT.

EST. MARCA A A VISTA ENTR. + PREST.

4563 Uno SX 85 1.200.000, 600.000, 18 x 48.713,68
4564 Monza SLE 84 1.550.000, 775.000, 12 x 82.265,92
4565 Uno CS 86 1.350.000, 675.000, 18 x 54.802,18
4501, UnoCS 87 1.450.000, 725.000, 18x 58.861,18
4570 Elba 86 1.300.000, 650.000, 18 x 52.773,00
4504 Premio CS 87 1.500.000, 750.000, 18 x 60.890,68
4513 MonzaSLE 87 2.550.000, 1.275.000, 18x 103.510,18
4514 Pick-UP 86 900.000, 450.000, 18 x 36.536,68
4576 Premio 86 1.300.000, 650.000, 18 x 57.773,00
4519 UnoS 86 1.200.000, 600.000, 18x 48.713,68
4571 UnoCS 86 1.300.000, 650.000, 18 x 52.773,00

h-V EST. MARCA A A VISTA ENTR. + PRESlT"

——j  4550 Fiat 147 GL 80 250.000, A VISTA
EST. MARCA A A VISTA ENTR. + PREST. 4552 Premio 86 1.200.000, 600.000,18x48.713,68

4525 Elba CS 8.8 2.100.000, 1.050.000, 18 x 85.244,68 4555 Chevette 84 800.000, 400.000,12x42.463,42

4528 Fiat 147 C 83 340.000, 170.000, 12 x 18.051,22 4556 Pl?mio 86 1.200.000, 600.000,18x48.713,68

4535 Premio 86 1.100.000, 550.000, 18x44.654,68 4558 Pr§mio 86 1.200.000, 600.000,18x48.713,68

4577 Uno 86 1.400.000, 700.000, 18 x 56.832]oO 4560 Un0 CS 86 1.400.000, 700.000,18x56.831,68

4572 UnoCS 86 1.550.000, 775.000, 18x62.920,00 4561 EscortXR3 85 1.500.000, 750.000,18x60.890,68

4537 UnoCS 86 1.100.000, 550.000, 18x44.654,68 4562 Uno1-5R 87 2.300.000,1.150.000,18x93.362,68

4538 UnoCS 86 1.200.000, 600.000, 18x48.713,68 4579 Prgmio CS 86 1.500.000, 750.000,18x60.891,00

4542 Chevette 86 1.100.000, 550.000, 18x44.654,68 I4408! Uno |85J 1.000.000,1. 500.000jl8 x 40.596.00l

4578 Caravan Com. 83 850.000, 425.000,12x45.117,00 >;
4545 Premio 86 1.250.000, 625.000, 18x50.743,18

,4547 Fiorino 86 600.000, 300.000, 18x24.359,68

ACEITAMOS TODAS AS CARTAS

DE CRÉDITO

Jolecar
concessionária onna

AV. VICENTE CARVALHO, 1500
PABX 391-6720 - SAB. ATÉ 17 h.

REVISÃO JOLECAR - SUPERPRONIOCÃO

11.990,00

BOBO FINANCEIRA S.A.(f NO LOCAL - DE 1 A 24 MESES SEMPRE A MENOR TAXA DO MERCADO.i
^-CHEVETTE SE 87 —- Único
Idono. 

c/5 m. pneus radiais,vdos rayban, excel. est. s/po-
i dres. part. 245-1433.
Ç .CHEVETTESL0KM — Gaso-
£ „ *lina pronta entrega valor
| £_,1.980 mil T: 281-4348. R. 24I LMaio 2"5 BARNARD VEl-
l ÓCULOS.

CHEVETTEir- /. ;' ¦ ;;; • .¦
0 KM SL E SL/E

Poucas unidades
1.6 OU 4 S/Juros

M

CONCESSIONÁRIA CHEVROLET" A MAIOR REVENDEDORA~ DE AUTOMÓVEIS DO RIO -
J3ERVIÇO DE GENTE,

AV. CESARK) 0E MELO2.176 CAMPO GRANDE
PBX 394-2955

,J CHEVETTE 82 HATCH —
^'Grafite metal. pns. riov. óti-mo estado R. Bies Fortes 27ap. 302 BonsucessoT: 590-0426.

aCHEVETTE SL 0 KM — Te-
nho vários, prata, preto, bran-
co, bege. Todos d garant. de
fábr. Pço abaixo tabela. Ac.

i troca/ financ. R. Barão de
Mesquita. 120. T" 284-1821.

INVESTCAR
399-0310

CHEVY SL 500 OK —
Tenho p/entregar hoje
à 1755000 Já emplaca-

, do no seu . nome. 6
opes. Ac. Tca fac. 15 X
Maris e Barros 1083
264-2597 248-9444 ISA-
BELLE VEÍCULOS.

CHEVETTE HATCH SL 83 —
Gas. excel. est. geral. Qual-
quer prova, ót. preço. Tr/ fa-cil. R. Uruguai, 283-C. 288-9666.

CHEVETT 85 E 83 — Excelen-te estado tr e fin. TOM CARR. Cod. Bonfim 616 T. 208-2598.

CHEVETTE/ 79 — B. estado/Bco alto. Pr. Botafogo 428 —
Port.

CHEVETTE — Luxo Ano/85,álcool, bege metálico únicodono, c/cinco PNEUS Novos,Rádio AM/FM Pouco rodado,conservadlssimo — Valor-/combinar Tel.: 278-0145/571-8844.

CHEVETTE 84
SL HATCH

5 marchas dourado impe-cável R. Min. Viveiros deCastro 41 — Copa541-5347/275-3638

CHEVETTE
MARAJÓ

0 KM
Preço antigo
Últimas unidades
Melhor avaliação

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356
PABX- 208-7847

CHEVETTE SE — GrafiteMod. 87 - 30.000 Km. comonovo. Tratar c/júlio - Benja-mim Batista 34/302. J Botâ-nico.
CHEVETTE 86 — Álcool, 5m,cinza som, alarme, 27 mil km

ún. dono 1.100 mil Tr. 259-
5220 — 255-1083 Pr. Luiz.

CHEVETTE SL 85 C/ARCOND. — Som + pneus ra-diais etc. Muito novo c/35 milKm Troco e Facilito R. MajorÁvila 260 A Tel.: 234-9906BRAZAO VElC.

SL 1.790 mil
SLE 1.940 mil
Somente hoje até
600.000 Abaixo da tabela

CARROCAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel: 288-1462

CHEVETT SL 83 1.6 — 5m.
gas. ótimo est. vendo 720 mil236-7534 Costa.

CHEVETTE HATCH SL 81 —
Gasolina, cinza metálico,bom estado, rodas magnô-sio, AM/FM. T: 274-7473/227-2031.

CHEVETTE SL 88 — Cinzamet. álcool, pouco uso. tr. oufin. s<58.000 km. R. PachecoLeflo, 56, fone 294-6696 J.Botânico.
CHEVETTE SL 1.6 86 — 5 m.álcool branco desemb. trazei-ro vidros verdes ac. troc. fi-nane. 284-7361/264-4437.
CHEVETTE 87 SUE —

Azul super equlp. 1250
mil Tr. Fac. em at.e 18
X T. 594-7794 FREE
LANCE.

CHEVETTE SL 88 — C/ arcond. fábrica Pouco rodadoÚnico dno Trat. R. 5 Julho300/ 404.

CHEVETTE SE

88 0 KM

Branco, equipa-
do. 920 mil +
prests. 35.458.

ACEITO TROCA

TEL 263-9342

CHEVETTE SLE 88 —
Azul atlântls c/ 13.000
km completíssimo No-
vísslmo. Só 1.600 mil.
Tal. 287-9892.

CHEVETTE 82 — GasolinaBranco escel. estado. T. 286-7597. R. Humaitá 68 LUCAR.
CHEVETTE 84 — Verde met.ótimo estado São Clemente206 B T: 286-9091/4689.
CHEVETTE 1979 SL — Bege,bancos altos reclináveis.
pneus novos. Cz$ 330 mil. Tr.Sr Luiz, Rua Pereira da Silva.414. Tel. 265-9352.

CHEVETTE LUXO 84 —
1.6 5* m. Novo troco-
/fin. R. Prudente de
Moraes 237 T. 247-0847
ONLY AUTOMÓVEIS.

CHEVETTE HATCH SL 81 —
Troco financ — Ót. est. R.Maxwell 235 Tel.: 288-9196/288-4849/268-8293/278-1439 ASEMAR.

CHEVETTE 60 LS — Gasoli-na. excel. est. rodas magne-sio Tel: 261-3648.
CHEVETTE L 85 — Prata met.ót. est. Vale a pena ver. R.São Clemente 206 B T: 286-9091/4689.
CHEVETTE HATCH 66 — Pre-to 5 M, novíssimo. ApenasCzS 1.090. Trc/fin. 15Xcrôd.aut. NORCAR. 286-7248.
CHEVETTE 86 — .Ot. est. Tcofin. Rua Maxwell 235, Tel.:288-9196/ 288-4849/ 268-8293/ 278-1439 ASEMAR.
CHEVETTE HATCH 82 — Al-cool, branco. NSo existeigual. Mecânica a todas pro-va. Tel: 261-3648. =

CHEVETT 85 E 83 — Excelen-te estado tr e fin. TOM CARR. Cod. Bonfin 616 T. 208-2598. 
CHEVETTE SL 83 — Gas. eálc.. 5 m. pneus radial, som.s. novos. Rua Uruguai 397A/B. 208-5498 HAF AUTOM.
CHEVETTE SL 87 — No-

vo equlp. Troco ót. pre-
ço. R. Prud. Moraes
237. T. 247-0847. ONLY
AUTOMÓVEIS.

CHEVETTE SE 87 — Douradomet. único dono, 5 march,"álc, vidros verdes, ótimo es-tado. COMPETI AUTOMÚ-VEIS. 325-0127/325-9303.
CHEVETTE LUXO 84 — 1.6cor metálica, em ótimo n-tado. Av. dat América*2550. T. 325-3434.
CHEVETTE SL 0 KM — Ver-melho mandarim. Tab. antigaLAGOINHA AUT. CHEVRO-LET — Av. Niemeyer 770 T:322-0081.

CHEVETTE SE PRETO 87— Completíssimo de
fábrica, 14000 KM ao 1°
p / 1499000 fac 15 x tco
Mariz e Barros 1083.
248-9444/ 264-2597
ISABELLE VEÍCULOS.

CHEVETTE VERMELHO STD85 — Estado de novo. CzS950 mil. Ester. T: 275-2358.
CHEVETTE SL 86 — Ra-
ridada ú. dono. 5 m p.rodado. Só 1.099 mil
tco fin. 571-9787/268-
9847.

CHEVETTE 88 — SI 1.6 Sbranço, 200 km rodados 5acess. som rod espec. em-
placado 581-9222 Luiz.

COMPRO CARROS !
590-5446 ¦

PAGO NA HORA. JUSTO VALOR ¦VISITE-NOS ANTES DE VEN-
DER AV. DEMOCRÁTICOS,

¦
s
^1958 — BONSUCESSO

COMODORO 83 — 5 m, arcond, dlr. hldr., rayban, t.fita, v. térmico. ROMA S.A.Troea/facil. até 12 m. 284-7137 Rua Sio Franciaco Xa-vlar, 697 Maracant.
CONSÓRCIO CONTEMPLA-DO — Monza SLE 0KM op-
çêo p/ 2.0 cor escolher31X66.779 + 2.550.000 Car-ta 3.787.774 ac. tr. part. urg.Tel. 392-0658.

CONSÓRCIO NAO 80RTEA-DO — Compro só União. Re-solvo • no mesmo dia. Tel:255-5644/255-6827

COMPRO CARROS
581-1968
FERREIRA

Mesmo Podre/divida Pg.em dinheiro—Vou ao local
CONVERSÍVEL CORCEL 84— 5 marchas, ótimo asta-do, uma graça. Av daaAméricas 2550. T. 325-3434.
CORCEL II 80 — Muito

novo. S/nada à fazer.
Ao 1° 465.000 Mariz e
Barros 1083 Maracanã.

CORCEL II L 84—5 m.. motorCHT, azul, p. novos. Excelen-te est. Particular vende. Tel:286-2459.
CORCEL 75 — Batido vendomelhor oferta Rua MarechalJofre 154/ 302 Grajaú.
CORCEL 85 — Prata su-

per novo troco financio
T. 594-7794 FREE
LANCE.

CORCEL II L 79 — Gasolina,branco, comprove. Tel.: 273-3829.
CORCEL II 83 — A ale., corazul metal., DUT pago. noestado. Preço CzS 550 mil.Tel: 270-7039 a partir de 2a.feira.

DEL REY 84 — Verde met. 4pts impecável R. Vise. deCaravelas. 55 AUTOHANS T266-5162.
DEL REY 83 — Simplesmentenovo. V. degradôe, p. novos,uma jóia*ara. 795 mil. Ac. of.Tr./ fácil. 288-9666.

DEL REY
E BELINA i

0KM ti
Todos modelos^

ABAIXO TABELA j

rrr1
-T-T—
L-.*

18 ANOSj^r
Real Grandeza,: 3
286-7241

DEL REY GLX 86 — A pa,de 1300 quem vende miStotem preço melhor. R. Baftode Mesquita 205 Tel: 2§4-0944 JOCELYN.
DEL REYGHIA DE LUXO>5/86 — Carro de mulher, cAar,vdro eletr. pneus novos. Tel:325-1209 h/ com.
DEL REY GHIA 88 OKM! —
Cinza nimbus. álc., dir. hibr..som etc. 1 milhão abaixo databela. Entrego hoje CLIPVEÍCULOS Rua Barão deMesquita 424 Tel. 268-8599.

DEL REY GL OKM —
Preço final Cz$
2.500.000,00 troco e
financio Ag. Campo
Grande Distr. Ford.
Av. Cesario de Melo,
2232 PBX394-1536.

DEL REY 88 GL —
Branco, c/ 1.500 Km
rodados. T: 270-4637
h. com.

sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 9.»>JORNAL DO BRASIL

Imelhorprec^
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Branco, equipa-
do. 920 mil +
prests. 35.458.

ACEITO TROCA

TEL. 263-9342
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0 Consorcio Uniplan adquiriu

know-how durante quinze anos. Forara

anos de experiencia e mais de

vinte mil bens duraveis entregues riiir.^x;,•¦¦¦''

,y\.' para dar a voce tudo o que se ^;;

espera de um consorcio: a

seguranga. Venha para a Uniplan. v 
«.. .

•Jf "lodas 
as marcas e modelos na solidez ' .

de urn consorcio de tradigao.
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U Uniplan

i ADMINISTRAQAO E CONS0RCIOS LTDA.

i DEPARTAMENTODEVENDAS

RUA MENA BARRETO, 11
¦ :t?v;!i^^e^«#f^i ¦¦¦¦•'.-'.¦

I 'I
I ADMIN ISTRAQAO

RUA SOROCABA, 316

ill TEL:286-9122 ;
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0 Consórcio Uniplan adquiriu

know-how durante quinze anos. Foram

anos de experiência e mais de

vinte mil bens duráveis entregues

para dar a você tudo o que se

espera de um consórcio: a

segurança. Venha para a Uniplan.
"Iodas 

as marcas e modelos na solidez

de um consórcio de tradição.

Í?#i
»v

DEPARTAMENTO DE VENDAS

RUA MENA BARRETO, 11

ADMINISTRAÇÃO

SEDE PRÓPhIA

? '

J

I

¦ |I

0
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T8000E A MEtCEDES DOS SEUS SONHOS
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Se a Mercedes dos seus sonhos anda

fora da realidade dirija-se à Pólux.

E entre num Monza

Você vai sentar na tecnologia mais avançada do

país. Encontrar condições de pagamento super

facilitadas. E um preço pé no chão.

Chevrolet na Pólux. Pode não ser nenhuma

Mercedes. Mas também tem a maior estrela

ílCamel

Rerrt a car
ALUGUE SEMPRE UM CARRO NOVO

TEL: 284.0144
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Fam 6M

TEMOS 0 MENOR

PREÇO DO RIO.

NÃO COMPRE ANTES

DE NOS CONSULTAR.

RUA MARIZ E BARROS, 821 - TIJUCA
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§jl||^|VOCE MERECE UM

HONESTIDADE E BOM ATENDIMENTO

PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS \
EM 5 VEZES í

Fom
¦

m
Veículos novos
Estrada Velha da Pavuna 177 — Del Castilho (TELEX 32676)
PABX 270-0202 — 260-1701 — 260-8698 — Peças 290-4198
Veículos Usados financiadora
Av. Suburbana 3196 — Del Castilho — Tel. 201-7795 — 281-7349 general motors

Çhevroiét 
*

A SUA MELHOR MARCA-

LÍDER de vendas

PROMOÇÃO MESMO

VEÍCULOS NOVOS E USADOS

NÃO ACREDITAMOS QIJE ALGUÉM TENHA

MAIS BARATO — VENHA CONFERIR

CHEVETTES — MONZAS — OPALAS — CARAVANS

E

TODA LINHA CHEVROLET.

ACEITAMOS USADOS COM SUPER-AVALIAÇÃO

SUPER-PROMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, AMORTECEDORES, BATERIAS,
E PEÇAS ORIGINAIS U, C/ 

"PREÇOS 
VÁLIDOS ATÉ 5/8/88

Ar condicionado (Climauto) lnst„p/Monza/Opaia/Caravan/Chevette  Cz$ 280.000,00
AntenaSuperautomáticaOiimpus(lnstaiada)  Cz$ 18.000,00
Amortecedores dianteiros (Par) p/Chevette/Mara]ó  Cz$ 6.000,00
Amortecedores traseiros (Par) p/Chevette/MaraJó  Cz$ 6.000,00
Amortecedores dianteiros (Par) p/Monza SEM AR COND  Cz$ 10.000,00
Amortecedores dianteiros (Par) p/Monza COM AR COND  Cz$ 16.000,00
Amortecedorestraselros(Par)p/MonzaouOpala  Cz$ 10.000,00
Bateria DELCOp/Chevette/Volkswagen—7 placas  Cz$ 8.500,00
Bateria DELCO p/Monza à álcool—9 placas  Cz$ 11.000,00
Bateria DELCO p/Monza C/AR—11 placas  Cz$ 12.500,00
RÁDIO BOSCH SAN FRANCISCO C/FM-STÉREO (Instalado)  Cz$ 22.000,00
RÁDIO BOSCHC/TOCA-FITASMIAMI-111 STÉREO (Instalado)  Cz$ 60.000,00
RÁDIO BOSCH C/TOCA-FITAS RIO DE JANEIRO PPL mod. novo  Cz$ 120.000,00
RÁDIO C/TOCA-FITAS ALBATROZ  Cz$ 90.000,00

NB. Descontos Especiais p/Revendedores, Frotlstas, nas vendas de Atacado, e paraClientes
Particulares nas Revisões em nossa Oficina

J

C0NS0RCI0

ACEITAMOS CARTAS
DE CREDITO PARA
NOVOS E USADOS.

(Hão aceitamos intermediários)

FINANCIAMOS A COMPRA DE SEU

NOVO OU USADO EM ATÉ 24 MESES

SUPERCARRO SIMCAUTO. PREÇO DE CUSTO

MARCA MOPELO . I AHQ I COB A VISTA PLACA HARCA MODELO ANQ COB AVISTA PLACA

Chevette SL ale. 87 Azul 1.398.998,00 XF-8009 Escort XR3 ComersJCompl. 88 Azul 4.298.000,00 FQ-7900

Chevette SE ale. 87 Bege Met. 1.298.998,00 VJ-9136 Santana CS ale. . 88 Branco 2.698.998,00 XI-3078

Monza SLE 84 Verde Met. 1.498.998,00 UM-4662 Quantum GLS Autom. Compl. ale. 88 Preta 4.498.000,00 ZA-5975

Monza SLE compl, ale. 87 Verde Met. 2.798.000,00 VI-9301 Gol 84 . Preto 769.998,00 XU-6692

Opala Esp. C/Ar 81 Dourado 598.000,00 YV-8107 Gol CTS Compl. ale. 88 Vermelho 3.298.000,00 XD-5050

Del-Rey.GL C/ Ar 85 Branco 1.498.998,00 US-3446 Fiat Premio CS 86 Marram 1.198.998,00 UY-0767

VEÍCULOS NO ESTADO — ACEITAMOS TROCA COM SUPER-AVALIZAÇAO

AVENIDA SUBURBANA N° 3196 ¦ DEL CASTILHO TEL.: 201-7795/281-7349

DEL REY 88 — Prata 4 pts ar
dir estado 0 km AUTOHANS
R. Vise de Caravelas, 55 T:
266-5162.

DEL REY GLX OKM
— Completo menos
ar preço final Cz$
2.800.000,00 troco e
financio Ag. Campo
Grande Distr. Ford.
Av. Cesario de Melo,
2232 PBX-394-1536.

DEL REY
L
GL
GLX
GHIA

VÁRIAS CORES
MELHOR PREÇO

NÃO COMPRE SEM
NOS CONSULTAR

S. CRISTÓVÃO
AV. BRASIL, 2.520
580-8485 / 580-2113

DEL REY 83 — Bege. baixa
quilometragem, excel. est.
rád. AM/ FM, V. degradee.Part. Vende. T: 247-5545.

DEL REY GHIA
87 NOVO

VERDE METÁLICO
COMPLETO C/AR E DIR,
HID. DE FÁBRICA—ÓTI
MO PREÇO

ENTREGA HOJE
CARROCAR

Rua Conde de Bonfim, 838
Tel: 288-1462

DEL REY GUIA St — Cl ar
cond e demais opes ac. tca
fin 15 m créd autom. R. Sou-
za Franco. 121 próx. ao Bou-
lovard T: 208-7196 BUICK.

DEL REY GHIA 87 —Uni
co dono, prata ar Cz$
1.900.000. 220-4137/
259-3458 particular.

D. REY O KM

2.170 mil
GL 2.530 mil
GLX 3.080 mil
GHIA 2.980 mil
Opcionais e Frete

Inclusos
399-4160 399-4143

DEL REY E
BELINA OKM

L — GL — GHIA
Preço antigo
Últimas unidades
Melhor avaliação

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356
PABX- 208-7847

DEL REY GHIA 8B — Álcool,ouro, ótimo estado. TIANA
AUTOMÓVEIS. Av. 28 de Se-
tembro 86. Tel: 264-8000.

DEL REY GLX — Vendo ano
86, Mod. 87, ótimo estado.
Branco, Tel: 590-6045.

DEL REY 84— Prata marron 4
poetas Bom estado tel. 239-
1143.

DEL REY 88
0 KM

Luxo 2.240 mil
GL 2.390 mil
GLX 2.890 mil
GHIA 3.190 mil
Somente hoje. Até
1.000.000. Abaixo da ta-
bela

CARROCAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel: 288-1462

DEL REY GL
CZ$ 1.300.000,00 ENT.
+12 X CZ$ 137.982,00

CREDITO AUTOMÁTICO

3tMSTmamooo fond

Agência
Campo Grande
A«. C«^r Io d* Maio. 2232

<~» 394-1536

DEL REY GHIA 87 — Novo.
marron, 4 portas, completo,
com todos acessórios. Cz$
2.200 mil. Tr. na R. Aldo Bo-
nadei 47 c/Nilson.

USADOS 
QUE

IVOAM ALTOl

I

TlPO COR ANO PREgO
PREMIO VERDE 86 1.100.000,00
PICK-UP CITY VERMELHA 85 950.000,00
UNO CS AZUL 85 1.000.000,00
147 VERMELHA 86 850.000,00
DELREYGLX MARROM 86 1.850.000,00
DEL REYGL C/AR CINZA 86 1.850.000,00
ESCORT GHIA C/AR CINZA 87 2.500.000,00
ESCORT GL VERDE 87 2.300.000,00
ESCORT GL DOURADO 87 2.100.000,00
ESCORT AZUL 85 1.600.000,00
ESCORT AZUL 85 1.600.000,00
ESCORT GL PRATA 87 2.300.000,00
ESCORT MARROM 86 1.700.000,00
ESCORT AZUL 85 1.600.000,00
ESCORT PRETO 85 1.600.000,00
ESCORT XR 3 C/AR PRETO 86 1.950.000,00
ESCORT L MARROM 87 2.200.000,00
DEL REY PRATA 83 980.000,00
DEL REYGL AZUL 86 1.900.000,00
ESCORT L BRANCO 87 2.200.000,00
DEL REY GUIA DOURADO 87 2.450.000,00
BELINA DEL REY AZUL MET. 87 2.100.000,00
DIPLOMATA COUPE PRATA 87 2.700.000,00

TIPO
DEL REY GLX
DEL REY GL
ESC0RT GHIA
CHEVETTE
MONZA SLE1.8
MONZA SLE 1.8
DIPLOMATA (GAS.)
SANTANA CD C/AR
SANTANA CG
F-1000 S C/D.HID.
BELINA
ESCORT XR 3 C/AR
ESC0RTL
ESCORT L
DEL REY GHIA
MARAJÓ SL (GAS.)
CHEVETTE HATCH SL GAS.
VOYAGE LS
PARATI
ESCORT XR3
DEL REY GLX
MARAJÓ SE

COR ANO PREQO
AZUL MET. 86 1.950.000,00
AZUL MET. 86 1.900.000,00
PRETO 85 1.700.000,00
PRETO 85 950.000,00
BRANCO 86 1.980.000,00
AZUL 84 1.450.000,00
DOURADO 80 950.000,00
DOURADO 85 1.800.000,00
AZUL MET. 85 1.700.000,00
PRETA 86 3.700.000,00
PRATA 83 900.000,00
PRETO 86 1.950.000,00
OURO 84 1,300.000,00
BRANCO 87 2.200.000,00
VERMELHO 86 1.950.000,00
CINZA 86 1.300.000,00
BEGE 83 800.000,00
AZUL 85 1.500.000,00
VERDE 86 2.100.000,00
VERMELHO 84 1.450.000,00
PRATA 86 1.950.000,00
PRATA 87 1.750.000,00

DEL REY OURO 84 — Cinzamet'al. Álcool 2 pts. 5 m.
rayban som etc. ún. dono.
Novíssimo. Tel.: 327-8358.

DEL REY 84 GL — Cinza
met. Equip., v. verdes,
5 m, rádio, tranca elet.
649.000 + presta.
28.506. Ac. troca. Tal.
263-9342.

O FORD DA ILHA

Uma empresa do

VEÍCULOS

E52BQEE1

DISTRIBUIDOR DEPT0 VENDAS.

Rua República Árabe da Siria 383 - J. Guanabara • Ilha

( em frente à 1a Casas Sendas)
Av. Cel. Luiz Oliveira Sampaio 73 - Cacuia - Ilha

( em frente à quadra da União da Ilha )
TELS: 393-4964 - 396-3660

DEL REY 83 — Verde
metálico carro novo
troco financio T. 594-
7794 FREE LANCE.

DEL REY 86 — Super
novo revis. troco facll.
em até 18X T. 594-7794
FREE LANCE.

DEL REY OURO 84 — 4 p . 2odono. d 28.000 Km reais,raridade. 1.300 mil. Tel. 594-7408 particular.
DEL REY — Diplomata ouDodge — venda seu carroanunciando nos Classificadosdo JORNAL DO BRASIL. EmCopacabana: Av. N. S. Copa-cabana, 610 Lj. C 235-5539.

DEL REY GHIA 88 — Verm#-lho magenta, 4 portaa, •»-tado do 0 Km, ar/ dlr., com-
pleto da fábrica, bom pra-ço. Ra Haddock Lobo, 382.Tel. 264-0802. SULAM.

DEL REY 83 — ótimo estadodir. prop. 4 p. 730 mil. Tel:226-7834.

DEL REY GHIA 88 —
Dourado, completo, o
mais novo do Rio. Só
Cz$ 2.900 milh. À vista
ou financ. LYON AUTO-
MÓVEIS R. Teixeira de
Melo, 31 Lja. I. Ipanema
Tels: 267-3692/ 227-
3580.

DEL REY ANO 84 — C/arcondicionado, ótimo estado.
Telefonar 2a. Feira: 252-
4235.

DEL REY — Prata, zinza. arrefrigerado, rádio, 5 marchas,ótimo estado. Único dono.Ver dom. R. Prof. Artur Ra-mos, 151/102. Leblon.

DEL REY 85 GL — Cinza
met., ótimo estado.
Mec. 100%. 260 mil +
prest. 61.790. Ac. troca.
T. 263-9342.

DEL REY L 87 — 2 pts. c/5" m.
fin. 15x. crôd. aut. NORCAR
286-7248. Real Grandeza. 38.

DIPLOMATA 4p.
E

COMODORO 4p.
0 KM — Poucas unidades

6 ou 4 S/JUROS

CONCESSIONÁRIA CHEVROLETA MAIOR REVENDED0RA
DE AUTOMÓVEIS DO RIO

SERVIÇO. DE GENTE
AV. CESARIO DE MELO2.176 CAMPO GRANOE
PBX 394-2955

DIPLOMATA 87 — Compl. defáb. 6 cil. quem vende muito
tem preço melhor. R. Barão
de Mesquita 205 Tel: 284-
0944 JOCELYN.

DIPLOMATA 84 — Gasolina.4 p, bege met. ún dono, su-
per novo. Troco/financ. R.
Humaitá 149. T: 286-2499.
ITALCAR AUTOM.

DIPLOMATA — 4p 0 Km
completo, automatic.
Pronta entrega. 7.259
mil. Ftnanclo. Tel: 295-
8887/295-8295.

DIPLOMATA — * p.completo O km. Pronta
entrega. 5.700 mil. Fl-
nanclo. Tel: 295-8887/
295-8295.

DIPLOMATA
E CARAVAN

88 OKM
Ótimos preços. Entrega
imediata. Financiamento,18
meses.

Cl Crédito automático
CARROCAR

R. Conde de Bonfim, 838
Tel: 288-1462.

DIPLOMATA 84 —Única
dona, bege, 4 pts. 4 cil,
álcool, 5 marchas, com'
pleto, ar cond. dlr. hidr.
rayban, troco.Av. Pra-
do Júnior, 237 Tel: 295-
6699 KORVETTE CEN
TER-CAR. Aberto até
20 h.

DIPLOMATA 4100/86 —
Cinza urftnio, 4 pts. ál
cool, mec., 6 cils., com
pleto ar cond., dir. hid.,
rayban, som etc. Troco
Av. Prado Júnior, 237
Tel: 295-6699 "KOR-
VETTE CENTER-CAR'
Aberto até 20hs.

DIPLOMATA 82— Excel. »s-tado. 4p., gas.. toca fitas, ar.
dir. CzS 750mil. Tel: 325-
5543.

DOQDE QRAN SEDAN 74'—
80.000 km reais. Jamais en-
guiça. T: 322-3726. ^

E

ELBA CS 88 — O Km. ges.seguro total, alarme, topa-fitas, emplacada. Tratar 2§2-
2450 Josó Carlos. í

ELBA CS 1.500 — Gas §7.azul. completa, roda ' ecomputador. Tr. ou Fin. ,*R.Pacheco Leão. 56. Força:
294-6696. J. Botânico. ,

ELBA S 88 — Opcionais CS.
exc estado, baixa km. álc* 5
m, CZS 1.300 mil. Tr Tel:
325-1139.

ELBA 1600 C8 88 — Aiul
met. completlssima ót. prd"çoAUTOHANS R. Vise. de Cara-
velas. 55 T. 266-5162.

ESCORT XR 3 87 — Cinzacromo ar cond. teto tape
compl. de fábrica bom preço.Av. Prado Júnior, 238 Lj ArT.
542-1946.

TAXI
ESCORT L \

DEL REYGHIÀ

BELINA L l

Cliper
DistribuidorAutorizado

Rua 24 de Mata 1047-Mêer
201-2353

ESCORT L 84 — Marron me-
tático, radio, Cz 1.100. Tel:
274-2072 — José Eduardo.

ESCORT XR S 88 — Cor vèr-
melho magenta, 6000 km.
completo, s/ ar. CzS 3.500
mil. Tel: 273-2442. Sr. Art.

ESCORT OKM:
DEL REY OKM
BELINA OKM

Todos os tipos
Preços muito abaixo

da tabela
ASEMAR

R. Maxwell 235 •
Tel 288-4849/288-9196"

278-1439/268-8293
ESCORT L 85 — Álcool cinza
prata toca-fitas 5 pneus no-
vos. ótimo estado. Part.'X
part. Tel: 258-7692.

F ÓÉR

Estaéafómnia

MULA SEC

' * iM ft? /-M f I w8%

RETA

na Areza.

Areza
Concessionária

Cobrimos qualquer oferta pelo seu usado. Não perdemos negócio. Venha e comprove

AV. DAS AMÉRICAS
10605- BARRA

•325-4433
•325-3087
•325-3121

CARRO ANOCOR ENTRADAFlat 147 83 Bege 270.000,Flat 147 S2 B6 Branco 430.000,Florlno 05 Branco 340.000.Uno 86 Vorde 575.OOO,Uno 87 Branco 800.000,Uno CS 87 Branco 925.OOO,Prfimlo 85 Verde 650.000,Prdmlo 86 Bege 02P.OOO,Premio 86 Branco 700.000,PrSmlo CS 86 Marrom 750.OOO,Elba 86 Verde 675.OOO,Elba CS 86 Bege 750.000,Paratl LS 83 Azul 480.000,Opala Comodoro 81 Clnza 375.OOO,

FiatOI



Cz$ 4.804.147
Cz$ 3.807.000

por: CZ$2.664.000 8ELINA GHIA
_. , A ESCORT GL CINZA CROMO (309)

R&JATOE S 
"PAR 

ABRIS A' BEL 
IN A VERDE ATLANTIS (332) TOCA-FITAS AM/FM. PARAB. r;

CINZA CROMO (295) DOURADO MIRAGE (349) LAV. V. TRAS.. V,CLIM„ PAR. LAMINADO, DIR. HID., ESP
«ANO. TOOT. MOTOR.PINTURA RADIO AM/FM ESTtREO, P. PARAB. LAMINADO, V. CLIM., LAM., BAND. PROT. MOTOR, "fl*-, ELETR-< PINTURA
METALICA. METALICA. PINTURA METALICA. PINTURA METALICA. METALICA.

PRE£0 FINAL PREgO FINAL PRE^O FINAL PREgO FINAL PREgO FINAL

 DE: CzS 4.847218 DE: Cz$ 3.216.744 DE: Cz$ 3.148.320 DE: Cz$ 3.331.514 DE. Cz$ 4.395.968

i ; POR: Cz$ 3.120.000 POR: CzS 3.880.000 por: CZ$2.570.000 por: CzS2.458.000 por. CzS 2.627.000 *>r. Cz$ 3.451.000
"/?< a . 1'

E VOCE AINDA GANHA:

GARANTIA DE FABRICA DURANTE 30 MESESESAI COM TANQUECHEIO. |
E tern mais: entrega imediata, financiamento em ate 24 meses e credito aprovado na hora.
—_ ' ii'-os
IV MM- fl • 1E1L1 "JHF' ' ' ' - ' ' <8^*1."" jbbki • ** « '

nniai ay

%ai nj Hi

Avenida Geremario Dantas, 940 - Freguesia -

Jacarepagua 
- Teis.: 392-9393 - 392-3520.

uw distribuidorautorizado FORD pode dara tranquilidade que vocSmerece. Fora dele o risco 6 sea."
% i

*• . ¦..._ • ... .....

1? FESTIVAL DE OFERTAS EM

DISTRIBUIDOR

iÔtlNAL DO BRASIL sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 13

1? FESTIVAL DE OFERTAS BA

TODA UNHA FORD 0KM.

PREÇOS ABAIXO DA TABELA ANTIGA.

ESCORT XR3
PRETO DAKAR (336)

AR COND., TRAVA ELETR. DAS
PORTAS, COM. ELETR. DOS
VIDROS, TOCA-FITAS AM/FM,
TETO SOLAR, RODAS DE AL.,
PARAB. LAMINADO, LUZES DE
ALERTA, BAND. PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: Cz$ 4.804.147
por: CzS 3.807.000

DELREYGL
PRATA STRATO (347)

DESEMB. V. TRAS., PARABRISA
LAMINADO, TRAVA ELET. DAS
PORTAS, V. CLIM., R. AM/FM
ESTÉREO, P. METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE Cz$ 3.332.315
POR: Cz$ 2.665.000

DEL REY L
AZUL SAMOA (317)

PARAB. LAMINADO, V. CLIM.,
PINTURA METÁLICA.

preço final

DE: Ci$ 2 978.839
por: CzS 2.378.000

ESCORT XR3
AMARELO CITRINO (262)

AR COND., TRAVA ELETR. DAS
, PORTAS, COM. ELETR. DOS

VIDROS, TOCA-FITAS AM/FM,
TETO SOLAR, ROOAS DE AL.,* PARAB. LAM., LUZES DE ALER-
BAND. PROT. DO MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 4.804.147
por: CzS 3.795.000

ESCORT GHIA
VERM. MAGENTA (356)

TRAVA ELETR. DAS PORTAS,
COMANDO ELETR. VIDROS, V.
CLIM., PARABRISA LAMINADO,
TOCA-FITAS AM/FM, LUZES DE
ALERTA, BAND. PROT. MOTOR,
PINTURA PEROLIZADA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.918.378
POR: CzS 3.120.000

CONVERSÍVEL
BRANCO ANDINO (354)

AR COND., TOCA-FITAS AM/FM,
RODAS DE ALUMÍNIO, TRAVA
ELETR. DAS PORTAS, COM.
ELETR. DOS VIDROS, PARA8.
LAMINADO, LUZESDE ALERTA,
BAND. PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 6.403.599
POR: CzS 5.083.000

BELINA GLX
CINZA CROMO (361)

RADIO AM/FM EST. DESEMB.
V. TRAS., DIR. HID., T. ELETR.
DAS PORTAS. PARAB. LAM.,
PINTURA METÁLICA.

ív PREÇO FINAL-

DE: CzS 3.710.727
POR: CzS 2.898.000

DEL REYGL
AZUL SAMOA (360)

DESEMB. V. TRAS., PARAB.
LAMINADO, T. ELETR. DAS
PORTAS, V. CLIM., R. AM/FM
ESTÉREO, P. METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.332.315
POR: CzS 2.660.000

DEL REYGHIA
VERM. MAGENTA (345)

AR. CON D., TOCA-FITAS AM/FM,
PARAB. LAMINADO, DIR. HID.,
PORTA-MALAS ABERT. ELETR.,
ESPELHO RETR. C/ ELETR.,
PINTURA PEROLIZADA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 4553.078
por: CzS 3.648.000

ESCORT XR3
PRATA STRATO (340)

AR COND., T. ELETR. PORTAS,
COM. ELETR. DOS VIDROS,
T.-FITAS AM/FM, TETO SOLAR,
RODAS DE ALUM.. PARABRISA,
LAMINADO, LUZES DE ALERTA,
«AND. PROT. MOTOR. PINTURA
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 4.847218
por: CzS 3.880.000

DEL REY L
DOURADO MIRAGE (346)

PARAB. LAMINADO, V. CLIM.,
PINTURA METALICA..

PREÇO FINAL

DE: CzS 2.978.839
por. CzS 2.378.000

DELREYGL
CINZA CROMO (154)

PARAB. LAMINADO. V. CLIM.,
RADIO AM/FM ESTÉREO. P.
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.300.466
POR: CzS 2.638.000

DEL REY GLX
CINZA CROMO (350)

RADIO AM/FM ESTÉREO, DES.
V. TRAS.. DIR. HID., T. ELETR.
DAS PORTAS. PARAB. LAM.,
PINTURA METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.634.765
POR: CzS 2.908.000

ESCORT GL
PRATA STRATO (335)

V. CLIM., PARAB. LAMINADO,
BAND. PROT. DO MOTOR, P.
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3297.107
POR: CzS 2.599.000

ESCORT GL
BRANCO DIAMANTE (363)

RADIO AM/FM ESTÉREO, LAV.
V. TRAS., V. CLIM., PARAB.
LAM., BAND. PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.404.318
POR: CzS 2.685.000

DEL REY GL
CINZA CROMO (295)

RADIO AM/FM ESTÉREO, P.
METÁLICA.

PREÇO FINAL

de: CzS 3.216.744
por: CzS 2.570.000

BELINA L
VERDE ATLANTIS (344)

PARAB. LAMINADO, V. CLIM.,
PINTURA METÁLICA.

preço final

DE.' CzS 3.148.320
por: CzS 2.460.000

ESCORT GL
PRETO DAKAR (303)

LAV. VIDRO TRAS., V. CLIM.,
PARABRISA LAMINADO, BAND.
PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.280.864
POR: CzS 2.590.000

ESCORT GL
DOURADO MIRAGE (355)

RADIO AM/FM ESTÉREO, LAV.
V. TRAS., V. CLIM, PARAB.
LAM., BAND. PROT. MOTOR,
PINTURA METALICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.447.381
POR: CzS 2.720.000

BELINA L
VERDE ATLANTIS (352)

PARAB. LAMINADO, V. CLIM.,
PINTURA METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.148.322
por: CzS 2.455.000

DEL REY GL
CINZA CROMO (256)

DESEMB. V. TRAS., PARAB.
LAMINADO, TRAV ELETR. DAS
PORTAS, V. CLIM., R. AM/FM
ESTÉREO, P. METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.332.315
por: CzS 2.664.000

BELINA L
DOURADO MIRAGE (349)

PARAB. LAMINADO, V. CLIM.,
PINTURA METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.148.320
POR: Cz$2.458.000

DEL REY GLX
AZUL SAMOA (353)

RADIO AM/FM ESTÉREO, DES.
V. TRAS., DIR. HID., T. ELETR.
DAS PORTAS, P. LAMINADO,
PINTURA METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.634.765
por. CzS 2.908.000

ESCORT XR3
PRETO DAKAR (329)

AR COND., T. ELETR. DAS POR.,
COMANDO ELETR. DOS VIDROS,
T.-FITAS AM/FM, TETO SOLAR,
RODAS DE ALUMÍNIO, PARAB.
LAMINADO, LUZES DE ALERTA.
BAND. PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 4.804.147
POR: CzS 3.817.000

ESCORT L
CINZA CROMO (364)

RADIO AM/FM ESTÉREO, DES.
V. TRAS., V. CLIM., PARAB.
LAMINADO, VENTIL., ACEND.
CIGAR., ESP. INT. DIA/NOITE,
CONTR. REMOTO ESP. ESQ..
TAMPA COMP. BAG., BAND.
PROT. MOTOR, ENC. CABEÇA
AJUST., PINT. METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.185.426
POR: Cz$ 2.530.000

ESCORT XR3
PRETO DAKAR (337)

AR COND., TRAVA ELETR. DAS
PORTAS. COM. ELETR. DOS V.,
T.-FITAS AM/FM, TETO SOLAR,
RODAS DE ALUMÍNIO, PARAB.
LAMINADO, LUZES DE ALERTA,
BAND. PROT. MOTOR.

PREÇO FINAL

DE: CzS 4.804.147
POR: CzS 3.807.000

ESCORT GL
VERDE ATLANTIS (332)

LAV. V. TRAS.. V.tCLIM., PAR.
LAM., BAND. PROT. MOTOR,
PINTURA METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.331.514
POR. CzS 2.627.000

ESCORT XR3
VERM. ROSSO (343)

AR COND., T. ELETR. DAS
PORTAS, COM AN. ELETR. DOS
VIDROS, TOCA-FITAS AM/FM,
TETO SOLAR, RODAS DE AL.,
PARAB. LAMINADO, LUZES DE
ALERTA. BANDEJA PROT. DO
MOTOR.

PREÇO FINAL

de: CzS 4.804.147
por*. CzS3.846.000

ESCORT L
DOURADO MIRAGE (359)

RADIO AM/FM ESTÉREO, VENT.,
ACEND. CIGARROS, ESP. INT.
DIA/NOITE, CONTR. REMOTO
ESP. ESQUERDO, TAMPA COMP.
BAG., BAND. PROT. MOTOR.
ENC. CABEÇA AJUST. PINTURA
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE: CzS 3.082.159
por: CzS 2.447.000

DELREY L
DOURADO MIRAGE (293)

R. AM/FM ESTÉREO, PARAB.
LAMINADO, V. CLIM. PINTURA
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE. CzS 3.094.550
POR. CzS 2.470.000

DELREYL
DOURADO MIRAGE (308)

PINTURA METÁLICA.
PREÇO FINAL

DE. CzS 2.896.114
POR: CzS 2.312.000

SELINA GHIA
CINZA CROMO (309)

TOCA-FITAS AM/FM, PARAB.
LAMINADO, DIR. HID., ESP.
RETR. Cl ELETR., PINTURA
METÁLICA.

PREÇO FINAL

DE. Cz$ 4.395.968
por. Cz$ 3.451.000

E VOCÊ AINDA GANHA:

GARANTIA DE FÁBRICA DURANTE 30 MESES E SAI COM TANQUE CHEIO

E tem mais: entrega imediata, financiamento em ate 24 meses e crédito aprovado na hora.

Avenida Geremârio Dantas, 940 - Freguesia -

Jacarepaguâ 
- Tels.: 392-9393 - 392-3520.

~Só 
um distribuidor autorizado FORD pode dar a tranqüilidade que você merece. Fora dele o risco ó seu.'.

m
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ESCORT L

88 0 KM

Verde atlantis,
equipado.
1.340 mil +
prests. 72 mil.
ACEITO TROCA.
TEL. 263-9342.

ESCORT XR3 86 — Prato, arcond., tato solar, tom,completo d» fábrica, únicodono, ótimo «stado, bom
preço. Rua Haddock Lobo,
382. Tal.: 264-0802.
SULAM.

ESCORT 0 KM

2.320 mil
GL 2.490 mil
GHIA 3.020 mil
XR-3 3.800 mil
Convers.. 4.970 mil

Opcionais e Frete
Inclusos

399-4160 399-4143

ESCORT XR3 87 — Vermelho
d ar teto som fábr. Único
dono. DUPIN VEÍCULOS.
PBX 266-4041.

ESCORT XR3 — Consórcio.Faltam 3 de $ 136.000 mil.
Tel: 273-2065.

ESCORT XR3 — Con-
ver#., 87, vermelho
compl., ún. dono, na
garantia da fáb., igual a
OKm, ac. tca., cród. au-
tom. 18ms. R. Pereira
Nunea, 356. PABX: 208-
7847 TRADIÇÃO.

ESCORT XR3 86 — Pretocompl. fábr. raridade DUPIN
VEÍCULOS PBX 266-4041.

ESCORT L 85 — Metal, rodas
XR3 novo tr. fin. Bartolomeu
Mitre, 1014 T: 274-0698/
259-9599 CARRERA.

I
1
hsi-r •;

Preto, equipado.
1930 mil +
prests. 27.690.
ACEITO TROCA.
TEL. 263-9342.

ESCORT XR 3 87 — Ain-
da na garantia da fébri-
ca. 16000 km, comple-
tlsslmo, cinza mércuri.
2780000 ao 1° fac 15 x
tco Marli • Barro*
1083. 248-8444/ 248-
3662. ISABELLE VEÍ-
CULOS.

ESCORT XR-3/86 —
CONVERSÍVEL —
Azul mineral. LIZA
AUTO. 2643040.
ESCORT GL 86 — Prato,
completo de fábrica.
1475000 ao 1° fac 15 x
tco Mariz e Barro*
1083. 264-2597/ 248-
3662. ISABELLE VEf-
CULOS.

ESCORT OKM
Todos modelos

ABAIXO TABELA

Real Grandeza, 38
286-7248

ESCORT XR3 86 —
Comp. ar teto som aó
1299 mil ent. prest. 49
mil ac. tca 571-
9787/268-9847.

ESCORT QL 84 — Branco arnovíssimo. AUTOHANS R.Vise de Caravelas, 55 T: 266-5162.
ESCORT GL OKM
Preço final Cz$
2.480.000,00 troco e
financio Ag. Campo
Grande Distr. Ford.
Av. Cesario de Melo,
2232 PBX394-1536.

ESCORT XR3 87
Completo novíssimo

Com garantia

Rua São Clemente,;
Tel: 266-3200

ESCORT XR3 87 — Branco,
ar cond., tato aolar, aom,
complato da fábrica, alta-
do da O km, bom preço.Rua Haddock Lobo, 382.
Tal.: 264-0802. SULAM.

ESCORT GHIA 85 — U
dono completo de fíb
1485000 ao 1° fac 15 x
tco Mariz e Barro*
1083. 248-9444/ 248
3662. ISABELLE VEf-
CULOS.

ESCORT 85 GHIA —Pra
ta c/v. elét., roda XR3,
som, ún. dono, super
novo, ac. tca., créd. au-
tom. 18 ms. R. Pereira
Nunes, 356. PABX: 208
7847. TRADIÇÃO.

ESCORT GL
88 OKM

Cinza cromo,
equipado. 685
mil + prests.
94.265.
ACEITO TROCA
TEL. 263-9342

IMPACTO HA ECONOMIA.

CONHEÇA O

REVOUKKMURIO PLANO

DE FIHANOAMENTO ¦

EHI6 VEZES.

' í;.- '

Só vendo para acreditar.

Consulte a Disnave ou a Comvepé

para conhecer o novo plano econô-

mico de financiamento da linha

Volkswagen em 6 vezes.

De entrada, se você preferir, aceita-

mos seu carro usado, de qualquer

marca, modelo ou ano e fazemos a

melhor avaliação (pode comparar).

Sábado, temos plantão até as 18h, e
nos dias úteis, até 19h30min.

Mas corra, porque o estoque é limi-

tado.

Vamos repetir. O estoque é limitado.

ESCORT XR 3/ 87 — Particu-lar, novo, 22 km, completo,branco Cz$ 2.300.000 sinal+ 11 de 48 mil. Tel: 254-9630.
ESCORT L 86 — Met0., Rod.mag„ p. novos. 5 m., segr.anti-furto, exc. est. Troc. efinanc. R. Real Grandeza,317. Tels. 266-4565/266-2760. NAVAJO.

ESCORT XR3
88 OKM
COMPLETO

MELHOR PREÇO •
DO RIO

Av. Olegarlo Maciel, 482
Barra

Fones: 399-6793 e 399-7872

ESCORT L 0 KM —
Preço final CzS
2.200.000,00 troco e
financio aç|. Campo
Grande Distr. Ford.
Av. Cesario de Melo,
2232 PBX394-1536.
ESCORT GL OKM — Pratametàkco, na revenda, abaixo

da tabela. CzS 1.800 mil + 4
prestações. Tel: 220-9326
Srta. Cristina.

ESCORT 84 GHIA — Cl ar.
som. novíssimo. Troco/facili-
to. R. Barão de Mesquita.
965. Tel: 258-9784.

ESCORT LUXO OKM
Vermelho e cinza preçoliquidação R. Ministro vi-veiros de Castro, 41 —
CopaS41-I5347/ 275-3638

ESCORT XR3 88 — 0 kmabaixo tabela metálico todosos opcionais 1450 mil à vista
+ 7 x 330 mil. 272-4355.

ESCORT XR-3 85 — Álcoolcompleto menos ar novlssi-mo apenas 28000 Km trocofinancio 260-3844.

ESCORT 88
0 KM

LUXO 2290 mil
GL 2440 mil
GHIA 2890 mil
XR3 3190 mil
CONVERS 4790 mil
Somente hoje até 1.500.000

Abaixo da Tabela
CARROCAR

Rua Conde de Bonfim, 838Tel: 288-1462.

( ESCORT 88 )
0 KM

VSrios modelos, prego bem
abaixo da tabela.

wmm
p/cde. Bonflm 616

[ 208-2598 J
ESCORT LUXO 88 —
C/Rádio pintura met.
já implacado preço fi-
nal Cz$ 1.980.000,00
troco e financio Ag.
Campo Grande Distr.
Ford. Av. Cesario de
Melo, 2232 PBX-394-
1536.

rsco" sTokmH

B 
Abaixo da tabela crédito auto- _mático ¦R. Voluntários dl Pátria. 374 ¦

- 286-6105/ 286-5874 _
MKO Automóveis f|

ESCORT XR3 88 OKM —
Só 3.800 mil. Abaixa da
tabela antiga, ar cond
compl. de fábrica. Tel:
521-3744/ 385-2747.

ESCORT XR3 87—Bran
co compl un. dono pcorod tr/fln. R. Bambina
88 T: 266-7059 RALLYE,

ESCORT LUXO 87 — Álcool,1.6, 5a m., novo. Apenas 11mil Km. c/todos opc. Ún. do-no. Tco/Fin. Barão de Mes-
quita. 131 248-1882

Comvepe Disnave

Rua Uruguai, 319 — Tel.: 208-3498/288-8442
Tijuca

Av. dos Democráticos, 2.047 — Tel.:
Bonsucesso

290-2212

ESCORT 88
OKM

L-GL-XR3
Convers

Preço antigo
Últimas unidadesMelhor avaliação

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356
PABX-208-7847

ESCORT 87 E 86 GL XR 3 86— C/ar de fáb. tr. e fac. etó18 ms T. 234-1747/234-8598.
ESCORT XR3 88 — Ver-
melho, compl. de fáb.,
super novo, tco. e fin.
R. Hadock Lobo, 388.
Tel: 248-5500 AMIGAO
VEÍC.

ESCORT XR3 86 — Brancooutro vermelho completo no-vos troco fin. Bartolomeu Mi-tre, 1014 T: 274-0698/ 259-9599 CARRERA.
ESCORT

COMPRO
PAGO NA HORA I
MELHOR PREÇO

R Prud Moraes
237 A T 247 0847

ONLY
ESCORT XR3 MOD. 87— Todo original, cinza
mercury, completo de
fábrica ar cond., tato
solar, vidros rayban
elétricos, som, rodas,
c/ 21.000 kms. Ac. tro-
cas,. Av. Prado Júnior,
237 Tel: 295-8689"KORVETTE CENTER-
CAR" Aberto até 20 hs.

ESCORT XR3 86—Preto d arcond t solar exc. estado actca fin 15 m cród autom. R.Souza Franco 121 prôx. aoBoulevard T: 208-7196.BUICK.

ESCORT
Cz$ 1.200.000,00 ENT. +

12 X Cz$ 127.368,00
CREDJT0

AUTOMATICO

^AUWICO^PtSTRttUIOOti FORD

Agfincia
Campo Grande
Av. CMário d* Melo. 2232

<«» 394-1536 _
*EEGQE3£B^
ESCORT XR3 MOD. 87— Novo e original
c/salu da fábrica. Ape-
nas 3.700 kms autènti-
cos. Preto, completo,
ar cond., teto. Só serve
p/comprador muito
exigente. Av. Prado Jú-
nior, 237. Tel. 295-6699.
KORVETTE CENTER-
CAR. Aberto até 20h.

r ESCORT XR3
Fechado e conversível, 0 Km88. Diversas cores, prontaentrega. Troco/fin. MOTOR-CARB — Av. Rodolfo Amoe-do. 105 — Barra
T: 399-4344/4396/5548

ESCORT QL 86 — Prata, arcond. da fábrica, ray-ban,toca-fltaa, ótimo astado,excelente praco. Rua Had-dock Lobo, 382. Tal. 264-0802. SULAM.
ESCORT QL 88 — Ale. ún.dono metálico. R. Bambina180. Tel: 286-6715.

ESCORT
CONVERSÍVEL

88 NOVO
COMPLETO C/AR

4.490 MIL
ENTREGA HOJE

CARROCAR
Rua Conda de Bonfim, 838

Tel: 288-1462

9 VEZES IGUAIS

OU 6 VEZES SEM JUROS

ANO UNO IPREMO ELBA GOL 
[VOYAGE 

IPARATI ICHEVETTEIESCORT IMOHZAl ISANTANA

87 1.700, 1.750, 1.750, 1.800, 2.100, 2.2001 1.600, 2.100, 2.700, 3.400,

86 1.450, 1.500, 1.500, 1.550, 1.700, 1.900,1 1.250, 1.700, 2.400,1 2.400,
~85~ 

1.300,1 1.350, 1.300, 1.400, 1400,' 1.100, 1.400, 1.800, 1.800,

84 - - 1.000, 1.100, 1.200, 1.000,, 1.100, 1.300, 1.400,
Versão luxo — perfeito estado de conservação

' PROMOÇÃO BRILHAUTO
PLANTÃO ATÉ 2Q HORAS

CONHEÇA A NOSSA OFICINA
Garanta o seu carro, que é seu patrimônio,com quem tem responsabilidade.
com profissionais treinados na*fábrica. AV. SUBURBANA,4.977-MÉIER-PBX:269-0644

BWMltPCONCESSIONÁRIO
UMA EMPRESA BRASILEIRA, PARA PESSOAS INTELIGENTES

AS MELHORES

OFERTAS

EM CARROS

USADOS

ESTÃO

AQUI

MARCA
Chevette Hatch
Chevette STD
Marajó SL
Chevette STD
Chevette
Chevy 500 SL
Chevette SL
Monza Hatch STD
Monza Hatch SL/E
Monza SL/E 4 p. Completo
Monza SL/E 4 p. c/dir. hid.
Monza SL/E 4 p. Completo
Monza SL/E Hatch Gas.
Monza SL 1.8 Álc.
Monza SL/E 2.0 2 p. c/ar
Monza SL/E 2 p.
Diplomata 2 p. 4 cil. Completo
Gol BX Álc.
Diplomata 4 p. 4 cil. Álc.
Caravan 6 cil. Diplomata
Opala 2 p. gas c/ar
Prêmio CS Ale.

!

ANO COR
83 Dourado
86 Prata
88 Vermelha
85 Preto
84 Verde
88 Vermelha
88 Branco
83 Azul
84 Marrom
85 Prata
86 Dourado
86 Prata
83 Branco
88 Verde
87 Cinza
86 Cinza
88 Cinza
85 Bege
85 Prata
87 Verde
83 Prata

Azul

780.000,00 I
1.120.000,00 ¦
2.050.000,00

890.000,00
870.000,00

1.680.000,00
1.670.000,00

930.000,00
1.280.000,00 |
1.875.000,00 I
2.080.000,00 "
2.480.000,00
1.030.000,00
2.650.000,00
2.980.000,00
2.050.000,00
3.850.000,00

890.000,00
1.875.000,00
3.650.000,00

780.000,00
1.890.000,0088

ATfe 18 MESES PARA PAGA"R I

Senado, 329£#(esquina Mem de Sá)
Telc.. 224-2000-252-4825 e 232-5744

E8CORT L 84 — 2° semestre,brenco, ero XR3, pneus re-
diais, t. fitas Rodstar, tetosolar, vidros rayban, em óti-mo estado de conserv. CzS1.200 mil. Tel: 239-0374.

ESCORT JPS — Cinze metdl.ún. dono faróis escapoteé-veis. Completo. CzS 2 milh.Ac. of. Tel: 355-3125.
ESCORT XR3 — Compl. de

fabr, ar. t-fitas, alarme, segre-
do. Tx 88 Pg, serie 85, igual
zero Km. CzS 1.480 mil. Part.
593-6268. Meier. Pr. Nilton.

ESCORT XR 3/ 88/0
KM — Azul samoa
Completo de fábrica.
CzS 3.800 mil. Abaixo
da tabela. 267-0678.

INVESTCAR
399-0310

ESCORT «1311-11Um zero completo « outro poucorodado. Troc/finan. Av. ARMANDOL0MBARDI 940

ESCORT L O KM — Pratastrato, tém 9 opcion, garantde fáb. Pço abaixo tabela. Ac.troca/ financ. R. Barão deMesquita, 120. Tel: 284-1821.
ESCORT XR3 — 87 preto,completlssimo 21.000 km,

pço. 2.500.000 troco p/ carroconversível T: 235-7633 —
gUrgente.

ESCORT QL 86 —¦ Super no-vo. único dono. CzS 1.500mil. Tratar 2. feira.h/ com.Tel: 264-1570. Rua Barão deMesquite, 181.
ESCORT QHIA 86 — Álcool,ezul metal, ar cond, vidroselétricos, toca fitas, excel.est. TIANA AUTOMÓVEIS.Av. 28 de setembro 86. Tel:264-8000.

ESCORT
88 OKM
2190 Mil
Só hoje

ESCORT L 86 MARROM —
Met ale exc est som part1390000. Ac. troca 293-0524. Av. Paulo Frontin,730/309.

ESCORT GHIA 85 —
Completo super novo
tr. facilito em até 18
vezes T. 594-7794 FREE
LANCE.

ESCORT GL87 — C/Raybsn,toca-fitas, dnamb. tras.•te. citado O km. Av. dasAméricas, 2550. T. 325-3434.
ESCORT 86 GL — Prata

met. Equip. Excel, esta-
do. Mec. 100%. Financ.
800 mil + 9 x 106.608.
Ac. troca. 263-9342.

ESCORT L 88 — Transforma-do p/XR3 c/rodas ligaleve, fin.15x. créd. aut. NORCAR 286-7248. Real Grandeza. 38.
ESCORT 86 XR3 — Con-
versivel. Prata. Ótimo
estado. Equip. Excel,
estado. 1.535 mil +
prests. 32.335. Ac. tro-
ca. Tel. 263-9342.

ESCORT QHIA 87 — Verdemet, ar teto. vidros, som, úndono. Trc/fin. R. Real Grande-za 32. T: 266-4091/246-1968.REGRAN.
ESCORT L 86 — Branco, equi-

pado, revisado. CZS 1.350mil. R. Visconde de SantaIsabel 72. T: 288-9496/238-1311 (dom.)
ESCORT XR3 86 — C/tetosolar. fin. 15x. créd. aut.NORCAR 286-7248. RealGrandeza, 38.
ESCORT XR-3/ 87—Branco,ún. dono, c/ todos opc!o-nals da fábrica, 17.000 kmrodados, astado de novo.266-6463.
ESCORT XR3 88 — Cornara,super novo equipado tr ta-dl em até 18 X T 884-7794FREE LANCE.
ESCORT XR 3 OKM — Pretocompleto. CzS 1.950 mil64.000 p/ mês. aceito troce,estudo proposta. Tel: 267-4366 Particular.
ESCORT XR-3 87—Comple-to c/ar a tato, vermelho,super novo. Av. das Améri-cas 2660. T. 326-3414.

FARUS CABRIOLET — Mo-tor Monza c/ apenas 800km, todo equipado. Venhaver. Av das Américas 2660.T. 326-3434.
FIAT CS 86—Vermelha, bancos espec., pneus radiais no-
vos, pint. toda orig, ún. dono,exc. est. Ac. troca/ financ. R
Barão de Mesquita, 120. Tel:
284-1821.

FIAT C/84 — P/rodado, mecâ-nica e lataria excelentes,
pneus novos, t/equipado.
Vendo c/30% entr. crédito na
hora NOVA TEXAS R. Frei
Caneca, 55 — tel. 224-
8922/224-9843.

FIAT

ZERO KM

2.800,
2.750
1.980,
1.45a

Troco e Financio
Opcional* «frete
incluídos. E maii a
garantia Gaitai

Uno 1.5R ar
Prêmio cs I"Elbas-
Fiorino-

I ffpoa .———-—" 7
\GASTAL SA. /

Rua VoJ. Pátria, 48
Junto ao metrô
Tel. 286-4322

FIAT FIORINO 86 — Cor be-
ge, único dono. Tratar Tel.
372-0010, horário comercial.

HAT PICK-UP/88 — Cinzametálico, c/apenas 3.900 KM
originais, t/equipado. Vendo
c/30% entr. crédito na hora
NOVA TEXAS R. Frei Caneca,
55 Tel. 224-8922/224-9843.

FIAT PRÊMIO S 86 MOD 86— Álc.. todas revisOes. ún.
prop, átimo estado. Bege.
711-8498 sáb/dom, 220-2766
d. úteis.

FIAT JBPAZIO 83 — CzS 450
mil. Ótimo estado, pneus no-
vos. Tel. 288-9076.

FIAT 8PAZIO '/ — Creme,
pouco rodado, bancos reeli-
náveis. roda de magnézio. 5
marchas, ótimo estado. CzS
480 mil Tratar 227-1356.

FIAT UNO 86 8 — Vermelho.
CzS 1 milhão. Tel. 273-1939
horário de 15/16 hs. e 294-
8368apartir21 hs.Tr. Carlos
Eduardo.

FIAT UNO SX 88 — Único
dono. Alguns opcionais de
fábrica. Cinza metálico Pço
1.400 mil Tr. tal: 287-9834.

FIAT UNO S 86 — Branco,
excel. estado, part. CzS 950
mil. Ver garagem Ataulfo de
Paiva, 80. Leblon Sr. Adelino.

FIAT 147 C 83 — Álcool, bran-
co, rádio AM/FM. Tr. CELSO
Tels: 281-1480 ou 261-5022.

FIAT 147C/84 — Ótimo esta-
do, pouco rodado, preço de
ocasião. Tel: 284-5702.

FIAT 147 C 83 — Branca,
em perf. est. de con-
serv. À vista ou financ.
LYON AUTOMÓVEIS.
R. Teixeira de Melo, 31,
L|a I. Ipanema. Tel: 287-
3692/ 227-3580.

FIAT 81 QL—Vdo ót. estado.Ver hoje R. D. Mariana, 100,c/ Sr. João na portaria ou 2a.f. Tel: 285-2648 D. Flora.
FIAT 84 — Álcool, bege, bomestado, só 420 mil. Troco/fi-

nancio. R. Humaité 149. T:
286-2499. ITALCAR AUTOM.

FIAT 83 — Bege ótimo esta-do. AUTOHANS R. Vise. deCaravelas, 55 T: 266-5162.
RAT 84 BEQE — Vendo. 480mil. Sábado e domingo demanha. Tel: 254-4752.
FIORINO 84 — Em axcal.•st., revisado. ROMA S.A.Trocs/fsdl. até 12 m. 284-
7137 Rua Sto Francisco Xs-
vier 897 Marscsni.

FIURINO 86 — Bege,
super conservada,
tratar Tel: 372-0010.
fusca Álcool 83 — cz$
450.000 Rua Adalgisa 181 ca-
sa 3 Tel: 249-1776 Sônia.

FUSCA FAFA 82/83 PRATA— Álcool bom estado motor
100% 4 pneus bateria novos
CzS 380.000.00 T 289-3319.

FUSCA 0 KM ÚLTIMA SÉRIE— Interior luxo, azul metal, v.verdes, desemb. tras. Rua
Uruguai 397 A/B. 208-5498HAF AUT.

FUSCA 73 — ot est. doe okver hoje Estrada de Jacarepa-
guá 7.300 bl. 5 Freguesiac/Fernando.

FUSCA 83 —Cinza claro
ót. est. Tr. e fin. R. As-
sunçào, 401. Botafogo
— COTA — 286-9822.

FUSCA 82-1.300 — Gasolina430 mil. Bege ótimo estado.Pneus de Escort. Tr. Tels:
396-3473/393-0898.

FUSCA 80 — Branco, gas.. ót.
est., c/rádio AM-FM, t. fitas,
CzS 500 mil. Tr. 295-0431.
Das 10 às 17hs.

FUSCA 86 — Verde álamo,est. geral muito bom. Pint.
boa. Vdo. barato. Ao. troca/
financ, R. Barão de Mesquita,
120. Tel: 284-1821.

FUSCA 76 — branco gasolinapneus e bateria novos. Preço
de ocasião. Tel. 295-2156.

FUSCA 78/1.300 L — Ótimoestado, gasolina. O mais bo-
nito do Rio. Tel: 261-3648.

FÕRDF. 14000

RADIAIS CZ$ 3.000.000,00
ENI.+ 12 X CZ$ 318.420,00

*DtSTOTBUIOOti FORD

Agfincia
Campo Grande I
A* Caaàrlo de Maio. 2232

i"» 394-1536 ¦

FORD F. 4000
MWM

COMPLETA
A VISTA

.CZ$ 4.980.000,00.

lXSTIHBUIDOft FOftO

I Aofinda I
Campo Grande |Ak Caairto de Melo. 2232
¦ ms* 394-1536 ¦
masMmsam

qol bx Álcool 1884 —Prata ót estado pneus bonsseguro total $ 900.000. Tr.Marcelo. 225-6091.
GOL BX 85 — Branca. CzS900 mil. Álcool, tratar Tel:325-8184.
QOL BX 84 — Cinza, únicodono, ótimo estado, vendobarato. Tel: 322-3912.
QOL C.l Champanhe met.88 0 km. abaixo da tabelatroc fin, TON CAR R. CdeBonfin 616 T. 208-2598.

QOL CL 87 — Verde metálicoestado novo Tel: 399-6793/
399-7872 DESIGN AUTOM.

QOL CL 88 0 KM — Prata ,1faturar pronta entrega. DU-PIN VEÍCULOS PBX 266-4041.
GOL CL 88 OKM —Abai-

xo tab. vários opclo-
nais entrego ho]e. Só
2.449 mil tco fin. 571-
9787/268-9847.

GOL CL 87 —Ale., bran-
co, super novo, tco. a
financ. R. Hadock Lobo,
386. Tel: 248-5500.
AMIGAO VEÍC.

QOL CL 88 — Preto garantiada fábrica AUTOHANS R.Vise de Caravelas, 55 T: 266-
5162.

GOL CL 88
3.000 KMS ,VERDE METÁL.

3ELr CÀ3
R. MaUnrto Firreira 177 Lablon274-8MM74-4M4

QOL CL 88—OKm verde met.
preço antigo AUTOHANS R.Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162.

QOL CL 87 — Prato, vidrosvsrdss, astado da O km,entrada 1.260.000,00 + 17x 38.000,00. Crédito ime-disto, pronta entrega. RuaHaddock Lobo, 382. Tel.284-0802. SULAM.

Gol 88 OKM
CL —GL —GTS
e Prego antigo
a Últimas unidades
e Melhor avaliação

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356
PABX- 208-7847

GOL CL 88 —Verde es-
meralda vidro rayban e
elétrico roda magnósio
tre/ fin R.Assunçio 401
Botafogo 286-9822
COTA.

QOL CL 88 — Álcool. branco,
garantia de fábrica, excel.est. TIANÁ AUTOMÓVEIS,Av. 28 de Setembro 86 Tel:264-8000.

GOL GL 88 —Várias co-
res baixa Km 5m, som
v. térmico gar. f.abr.
Tr./Fin. R. Bambina 86
T: 266-7059 RALLYE.

. GOL/VOYAGE/PARATI
88 OKm

Abaixo da tabela crédito auto-máticoR. Voluntários da Pátria, 374

^286-6105/286-5874
MKO Automóveis

QOL GL 88 — 0 km brancoemplacado carro na conces-sionária CZS 2.300.000,00Particular Tel. 208-5551.
GOL GTS 88 0 KM —
Completo pronta en-
traga aceito troca Tel:
286-9822.

GOL GTS 1.8 87 — Verm
compl ún dono poucorod tr/fin. R. Bambina
86 T: 266-7059 RALLYE.

QOL QTS 88 0 KM — S 88 —Vermelho e verde esmeraldatroc/ finan. Av. ArmandoLombardi, 940 — Barra —
399-0310.

GOL
COMPRO
PAGO NA HORAMELHOR PREÇO

R. Prud. Moraes237-A 247-0847
ONLY

QOL QTS ESPECIAL —"C/
24.000 Km, ano 86, verme-
lho, o/ TV. t. fitas digital, am-
plif, antena, porta e farol au-tomático. CzS 2.200 mil. Tel:290-7689.

QOL GTS 0 KM — Preto onlxcompleto de fábrica c/arcond. travamento contraídas
portas, espelho retrov c/co-mando elet. rodas de ligaleve. 3.850 mil. COMPETIAUTOMÓVEIS. 325-9303/325-0127.

GOL GT 1.8 86 — C/ ar.
O mais novo do Rio.
Preço antigo. T. 227-
3580/ 267-3692 LYON
AUTOMÓVEIS R. Tei-
xeira de Mello 31 Lj I.

GOL GT 84 — Bom estado,cinza prata, com som, vidros
verdes. Tratar com André.
Tel: 294-6085.

GOL LS 86 — Cinza plus novt-
nho tr. fin. Bartolomeu Mitre.
1014. T: 274-0698 259-9599CARRERA.

QOL LS 63 — Gas.. verde,rádio, raridade. Exc. estado.850 mil. Tel. 325-2260 (sáb.edom). 233-0865 (Seg). -
QOL LS 81 VERDE — Vendoem bom estado 480 mil Tra-tar sab. e dom. partic. Tel.249-4738.
GOL LS 86 C/motor novo.fin. 15x. créd. aut. NORCAR286-7248. Real Grandeza, 38.
GOL L 80 — Vermelho,
gasolina, no estado aò
Io p/399.000 Mariz e
Barras 1083.

GOL OKM GL/ CL—To-
das as coras abaixo da
tabela tre/ fin. R. Bam-
bina, 86. T: 266-7059.
RALLYE.

GOL PLUS 88 — Bege metéli-co. est novo. todo equip. CzS1.500 mil. Ac. oferta. Tr: 393-5931.
GOL 8/83 — Branco, exçe-lente estado, p/ rodado, t/equipado. Vendo c1 30%entr, crédito na hora — NO-VA TEXAS — R. Frei Caneca.55 — Tel: 224-8922 — 224-9843.
GOL 8/83 — Verde, otimoestado, p/ rodado. Vendo porapenas CzS 635 mil, financiod 30% entr. crédito na horaNOVA TEXAS— R. FreiCaneca. 55 — Tel: 224-8922224-9843.
QOL S 82 — Verde., gas.Taxas pagas. Bom estado.CzS 520 mil. Tr: 399-2026.
GOL S 84 — Branco est.

Ok, rádio Bosh FM
pneus novos. Carro de
mulher. 865.000 Fac. 15
X Tco Mariz e Barras.
1083 248-3662 264-
2597 ISABELLE VEf-
CULOS.

GOL 8 88 — Vermelho fomrayban novo tr. fin. Bartolo-meu Mitre. 1014 T: 274-0698/ 259-9599 CARRERA.
GOL S 83 — Azul. álcool.AM/FM. rod. mag, pneus no-vos. exc. est. Ac. troc e fi-nane. R. Real Grandeza. 317Tels: 266-4565/266-2760.NAVAJO VElC.

v

Hi

Preto, equipado.
1930 mil +
prests. 27.690.
ACEITO TROCA.
TEL. 263-9342.
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3® AO COMPRARSEUCARRONA CADILLAC, PELOMELHOR: ,?^s;.# 
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^ PRECO DO MERCADO, GANHE NA HORA DUAS PASSA- '••V::-.;.

^: \ GENSAEREASRIO-ORLANDO-RIO, PARA VOCEEACOM- . 
"-•:::.;...

PANHANTE. PROMOQAO VALIDA ATE TERMINAR :M:.:V:::J

F 
ESTOQUE. •"'•• :*;Vj

ESCORT CONVER 87CINZA MET. AR COND COMPLETO 3.900 SUM GLS 87VERM. FENIX COMPLETO WIT. 3.600 1

ESCORT XR-3 86AZUL IN. TETO UNDO 2.200 SUA GLS 87VERM. FENIZ COMPLETO 3.500

ESCORT 87CINZA SOL NOVISSli 2.200 « GL 87VERM. FENIX COMPLETO 3.40026b >t AAA H

ESCORT GHIA 86BRANCO 5 MARCHAS 1. 2.030 
5^ ^ 87PRHTA AR COND; 2.600 j

: BELINAL 83BEGE MET. 1.100 PASSAT P0I 87VERMELHO AR COND. SUPER NOVO 2.650

i 
MONZA 

CIAS. 2.0 87PRETO 4 P. COf LETISS10 3.850 VOYAGE GL 87VERDE MET. 5 MARCHAS UNDO 2.250

i MONZA 

|E 

2.0 87 DORADO 2.800 GOlGT 86C1NZA MET. TETO AR COND. 2.100

1:1 I SIF SI :87VERDE"MET. 5 MARCHAS 1.700 PARATY LS |CiM 5 MARCHAS 
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.37 i AO COMPRAR SEU CARRO NA CADILLAC, PELO MELHOR:

PREÇO DO MERCADO, GANHE NA HORA DUAS PASSA¦

GENS AÉREASRIO-ORLANDO;RIO, PARA VOCEEACOM-

PANHANTE. PROMOÇÃO VALIDA ATE TERMINAR O

ESTOQUE.  

,obo>í<eoib'\.òika

APOIO

SÁBADO ATÉ

ÀS 20 HORAS

MASTER
ADMINISTRAÇÃO e serviços ltda.

negócioPABX: 286-4340«?££*

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 449viagens

£H£
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' Voce tern o caminhao certo para o seu transporte. Equipados com 1 3I_carroceria, bad e basculante. E mais: Furglaines e Ibizas equipados com JH'
*\ . direigao hidr^ulica, ar, som, frigobar e capacidade para 10 passageiros. ^Hj

_ ________ I Alugue pelo tempo necessdrio, com ou sem motorista. J H

Iguave LOCADORA Rodovia Pres. Dutra Km 15/15.380 • Nova Iguagu. Tel.767-4898
Tem Km — : '-' > ''^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^

rodados, motor Voya- ;
ge, rodas liga lave, AM/FM, cel. est. TIANA AUT0M6- ^ ^ ^ ^„  ¦ iji "J ¦¦ ¦ 1
pneus radiais, est. Tro- VEIS. Av. 28 do Setembro ¦ ¦til ¦¦¦ k mw ™ J
co/ f Inane. Barflo de Mes- Tel: 264-8000. ¦%¦ ft Mm BkM ¦¦ ¦¦ ftf »
quita' 120. Tel: 254-182!. f |W MDVLIVHW M SHKSIHHHKRio. Ver • comprar. ROMA ^

G0PAPAT|GE ^SSSS? I HH^k. Mffr MM& If T 
• MERC.300 E0KM

' PARATI  Mf ¦I |tMERC300SEL

I 88 0 KM L ¦ H « MM ¦ I»MERC2OOOKM
da tabela m* I I • MERC300SEL

^ADnnrADtjC0 — ¦ I a^r I • MERC2SOE
; • CARROCAR HidramAtico | ,lrnA-..

de 838 10 zsi-236-3081-  ¦ I If I * MERC 200
Jel. 288-1462 LTD 82/ 83 /Super no- ¦ I I I MERC500 SEC

295-3544. ¦ I • MERC280SE0KM 85
 ^^K/ ¦ I t MERC280SL0KM

¦ ¦¦ B I • MERC230EHIDR
MARAJ6 SL 86 — U. ^I 'I '

8'° 
I ^1 ¦wm. I • MERC230CE

2M%K97/ ¦ :.:<; 
mm ¦

MAHAJO SL 82 - Verde. tt I • MERC190EHIDR 83

||devcflraveiI°BrTS26R6: ¦ I— ElfPIVllllOS ¦ I. • MERC280SL 82
MARAJ6 SL SB _ Mar. I  

" 
rHI PR flKM I 

' ®C500SLC 81

r.r.^rs: ¦ 
-7^77^ 

rT^rM^ooT^Tcz$ so.ss^GOLgij^—¦ ¦ h I.»« «
Tr/Fin. R. Bambina, 86. | GOL LS 8b ZlTZZ^T-UnVkKt 

RR OKM ¦¦ I • MERC 280 81

l"8"'1 h^GLBf I^r^OOOo^A X CZ$ STJSa^^WfflgEH^-l I ,M230E II"<t5S°-",.»vSir„i: _VCWGEGL87 7T^T93W6^SANTANA88OKMl I 
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BM#ttWS«» r CAMTANA Gi 87 + Cz$ 1 *60.00.0. Cz! ,9:i: 
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;^ ," JT I .M250 nJulb ou Hebrique. At6 as 22 I oAN IAIN A VJL. UI •'? -h _ _3 O A MTAN A ftfl OKM ¦ H I ' mcn"':,u ''

Jl1-^  ¦ —-7—~7q77^mrTii i P.4 X CzS 93.046. - SANIANAQBuivm H ¦ 1 • MEFIC260C 79
autohans'R6"™ H I QUANTUMGL t1,cc[le - QANTANA88OKM I I ™ !• • HERC450SL Tfl55,:'" 

¦ 
•' ou 24 X Cz$ 115_506_.j:JANIANA»__^b I . MERC450SLC 71

"Sac","T«;r/." 
-— riT777r^77cSs80.212. = PARATI 88 OKk^J /¦ I I « MERCSSL 771

WRSar"* ¦'" I BEUNA87 ¦ -¦ I I .CORVETTE 141

MARA Hi RR I 
mottoeumodeM^^ 

,|MARAJU oo ¦ L| I • T0Y0TA1.8 80 1

I (3%) ¦ 1.790 mil ... H
SLE  1.940 mil • Orerlas validas para modelos basicos em estoque. HffnRRBIITVIRRn
Somente hoje. at6 600 mil • Valores caltulaaos para veiculos usados em peneito estado. BOOS SerVICOS. BonS N©gOCIOS. H||lUJBUjiy|fl

AtCA0RRd0CARla 
9L Av. Suburbana, 7570-Tels.: 269-0552 e269-8445 M

R' C°M:d2e88-<lS' 838 Temosvonadoestoque em rnodelose cores. Plontao: 
de 2? a Sdbadq de«h<. ns 90 k. M

nm l^R^^nSLR88|Cr„9liT!i); "1L"U ?c*S^ .M T.?ranco MONZA CLASSIC 87 2.0 MONZA AUTOM. 86 MONZA HATCH SL 83 MONZASLESS-Completo.
Tcc^ ^9196^28^4^ \^J|>N perola. 15.000 km. Cz$ 4 mi- —2 ptS Igual 0 km tCO Rranrn An ar VinhoAfc«>l,c/ ar,.ex5- est- unico dono. ar. dir. vidro e1W» %OEj> 9KR ,/no \TAj Ihftes. Ac. troca outro carro. & pmd Morass — BranCO, 4 p, ar rtdio AM/FM tco. (in. T. 264- tampa eletr. Est. 0 Km. etc.

V°1MV aIeMAR > Mlj/ Tel: 399-8854 c/Fana. ^ T 24^0847 ONLY COnd, dir. hidraul, Vi- 0035/ 264-5393 ORAKAR R, Nascimonto Silva. 254.

C«t#t*3 maraj6.8e 87 — Azui bu- VW  autom6veis. dro rayban, controle monza auin,- Prey 4
||i O \ Jl **• «:«'8S° todos VV^ 5Q  eletrfinico, unico do- nolo! SS bs t 26fr
mi lm | ;5dK=12T S Pmra o^Ranit414-R°" ^°277- liJlllirliUlmJl AUTOMAT1CO 2 el 4 gerio Rangel. 317 Teis: 266^565/ 266- monzasl/efaseiissebs

MARAJ6 SL 84 Alcool. % HHPBVWMbMNillfl P® ® 0®8, VariBS CO- 2760. NAVAJO VElC. 4 PORT — Otimo estado
M «im M. vermelha super nova, On Q~ ItlUadtiyillJ W OS melhores carros MONZA SLE 86 — Fase 1. u*t»»u •« STT troc/financ. Av. Armando
¦H ^ III dono. Trc/fin. R. Real Grande- H|B9R|'KU|H do Rio. TcO Fin. 18 ms. "J^r^TSLrMS^ ^'di'940 •Ba™ •39s-

Mil ¦ za32T:266^091/246-1968. Ci3XSS12ALfiliJ R. Pare ra Nunw, 356. super novo. Troco. fin. R. $6?docLveJS55T26& 
¦ REGRAN'  ^ &5 PABX 208-7847 TRA- ltfTnh2KA3<U- 5^62 MONZA SLE 87 - a 21MAVERICK 78 COUPE — UJ 2 0 4 DOftSS DI?AO.  MONZA HATCH 8) — Azul opcionais de fSbrica. ar, dir.

fllllk I; ;rH£r3? «aeto& ¦Mms teeisa %$&$&&&™ ¦11^ to Tr. R. Urupuaj, 283-C. rfftft M4t>f\ MONZA CLASSIC — 2p, 7597. B. T: 286-9091/4689 sana. 2a. a 6a. F.

¥L 

MERCEDES phenix 87 MWjOU 0 Km. complrto. Pronta ——————  nrrrr, ——:  - Mn.,7, r. .Kau. ,-—-Convers 2 caootas 4 000 km aaa > Antraai S Ififl mil Fi« MONZA 8LH 87 — Proto bu- MONZA L 86 — Alcool, 4 m, MONZA CLASSIC 2.0 — 87
comXta tro^fihan Av A?- ^V]V 7~< 399-4143 T-l. i« 2 0 comP|- Au" P™to. supar novo, troco automat, compl. (in 15 x
mando Lombard 940-Baf- SJ. nanelo. Te!: 295- TOHANS R. Vise, de Carave- financio. R. Humaitd 149. T: crdd. aut. NORCAR. 286-
S — 39»33ia I 8887/295-8295. las, 55 T: 266-5162. 286-2499. ITALCAR AUTOM. 7248. Real Grandeza 38. M

MERCEDES 350 8LC 75 —
Novlssima, com todos osequipamentos ac. troca porautos e lancha. Tr. Jo3o Car- MTlos Tel: 239-6728/ 325-3434. ^

NAVEGAR 
E PRECISO.

MERCEDES 280S 88- Toda MIURA787 2 0 OKM IV II «orig. branca dire^o hid. iillUm/0/£.U UWW
camb. em baixo ar ref. 1100 MIURASAGA2.0 OKM¦:^.300E. 1986 ^Silvanoaipanemac/; MHJRASPIDEffa.L.OKM

MERcii90E 1986 MERCEDES 280 SL [l]!^^RGA2-0 0KM
:KSdEC - Phoenix 88. con- [J|URAX8f 88

: meKsEL 1985 35iS-4o1'o. 
capotas' MIURA787..._ 87 M 

Lanchas, veleiros, caiaques,
MERC.190E 1985 —————-r-r- MIURASAGA..J.  87 ¦ oranchas e eauioamentosMERC. 250 1984 MERCEDES 280 S 73 - MIURASAGA 86 x. I ^ OV-)Ulf-'VJmei 

1IU!>
 • MERc.28os 1983 Modaio 80 compieta. y^xK? ~™ nduticos. Para comprar ou vender

& K 
,: S:I2Il S £?»«""» 5£:z:" • tudo Isto. Ndutiii 6 a secip ideal.

Kffi PHOENix 88 
'; 

IggSSLi s TSS-arar'S: &XH ^^fwA ;. Em 
Ndutica, a mare estd

CONVERSlVEL — • merc.28os 1981 245-4325. Mr3\. ' i-.. '''/X \i semDre hon ;;
capotas, Tel. 391- • MERC.450SLC 1979 mercury cougar 69 ffiKffi  M/M> N. .. „\#;6254 MERC.280C 1978 Hidramdtico. 8 cil, ar cond. MIURATARGA  83 \V \ • /J m\ %MERC.450SL 1977 dire?3o hidr., excel, estado. Mil IRA BARRIO RA I // ^4^ \ m •
KOMBI FURGAO- Branca. * MERC.280S 1977 Tel. 552^636 e 55L7829 J 

^AKABRIO  
84

inteirona. ano 82, motor Die- • MERC.280S 1976 MO —»T.D. 52, 6timo Mta* WIlUnM  0^ « Z' \ ¦sel,* 6timo estado. pouco ro- • MERC.280C 1975 do. Original, brtneo, •§!©• MIURA. * 81 ^^———~ I VI
rP/sK ^^Ve7. : mfpo 35oIl jst iW^ H«y* bo <T ^ \£XANDRE.  • PORSCHE928 1979 MIURASAQA88 — Comphv KITBUGGALGO........... 88 Ifl
...... • CAMAROHIROC 1987 J*®7 •'•«dln^. eompu- JORNADA  86 // //I A \\^ $TKOMBI PICK UP  ZSiFJSS'JSl* —^ ^//\\\v

88 o km mTWJM 28bot-32s^434. [T5^™^ r 
u \PRONTA ENTREGA B ^ H MIURA 2.0 — Todos ,.,uW

S6 2.320 mil os modelos. £ com 1^ x-: |CARROCAR »radU|i*iwelSM FRACALANZA "Pio- s. i—y^SKgl^SjSlRil
R Crae288Br462 838 neira n° Mund°"- JBfiHHHHBP®"!Tel. 288-1462. ffffllliiilMrIHflWilBi PBX 286-8196. ' 1,1 ¦ ¦ 41 ¦

CWSSIDISCADOSJB- 680-5522 O'.tfcTOifiI|3Il|Ufllij CLASSIDISCADOS JB - MM522 S,! ,00 Q9MAnuncie por telefone de 2a p!i^h!ilyT^ 11'^Anuncie por telefone de 2a 1*'^*/ ___CMeira do 8 &s 19 horas |^B^BTTTWH^|^HH 6a-felra de 8 as 19 horar. BSnBBHBBBSBBI sabado das 8 as 13 horas. BHHBiUMiMiflSSaB sabado das 8 as 13 horas. ^BBK3aMi^aKSSaBHBBB9aBHHmBBHHMBanHnaBBBHMB9BBmM

'w*+*4

NAABOLIÇ

s\\\W«WWl Iijfi

A SOLUÇÃO QUE

CHEGOU NA FRENTE

GOL S 88 — Tem 33.000 Km'rodados, preto, motor Voya-
ge, rodas liga leve, AM/ FM,
pneus radiais, exc. est. Tro-
co/ flnanc. R. Barão de Mes-
quita', 120. Tel: 284-1821.

GOL yOYAGE
1 PARATI

| 88 0 KM
Abaixo da tabela c/
crédito automático
| • CARROCAR

R' Conde de Bonfim, 838
fiel. 288-1462

GOL OKM CL—5a m metálicoÍ.200 à vista e 86 e 85 refr. aáguô 'tr e fac ató 18 ms T:234-1747/ 8598.
GOL 1987 Pint Met Vid Verde5 M lindíssimo Sacopa 711
326-1056 Preço 1.750.000

GOL 81 — Vendo. Bom esta-do. Pneus novos. Amplifica-
dor. Preço a combinar. Av.
Osvaldo Cruz 101, Flamengo.Sr. Nivaldo.

GpL 82 LS — Verde
met., equlp., rádio, ro-
das mag. Carro novo.
Financio. 350 mil + 9 x
40,078. Ac. troca. Tel.
263-9342.

gol 83 Álcool—Azul. oni-có dono. bom estado, som.Tratar Fone: 225-7045.
GOL 83 — Branco ale exc estot: preço tco (in DRAKARVEIO Tel: 264-0035/ 264-5393.
GOL 83 — Gasolina branco

novo Tr. fin. Bartolomeu Ml-tre, 1014 T: 274-06981 259-9599 CARRERA.
GOL 83 — Álcool, cinza, ex-ceL est., revisado, c/aararvtia. TIANÁ AUTOMÓVEIS.Av. 28 de Setembro 86. Tel:264-8000
GOL 83 1.8 — Álcool exc est.ótimo preço ac tr. financ.284-7361/ 284-4437.
GbL 83/ 84 S — Ale. particu-lar azul met. ig-elet. bcos.altos pneus novos. Ótimo es-tado Tel. 295-3459 Silvia.
GpL 84 — Álcool super novometálico tre/ fin. R. RealGrandeza 32. T: 266-4091/
^1968 REGRAN.

GOL 86—Super novo p.
ftovos bco alto poucoròd. só 869 mil tco fin.
671-9787/ 268-9847.-J

CjOL 86 — Bege, carro
{ie 1 único dono Rarida-

Se. 

Só Cz$ 950 mil Fi-
ancio LYON AUTO-
1ÓVEIS R. Teixeira de
leio, 31 Lja. I. Ipanema

Tela: 267-3692/ 227-
3580.

IMPALA 70 — Rigorosamenteorig., dir. hidr., exc. mec./pin-t/lat.. etc. p/colec. Ac. troca.Urgente. Só 450 mil. T: 552-0208.
IMPORTADO — Chevrolet51 CoupA FLEETL1NE, mod.raro. Un. dona. Guardadohé 30 anoa. 53.000 km, pln-tura 70% original. Incrlval-manta novo. Vanha varlAo. troca. Ba»»: U8$ 7.000."ri- 571-6900.
IfllPOTADO RENAULT

JEGO — GTS 81— C/
modelo esportivo,

(uper equipado Tel:'42-1946.

JÊÉP RENO — Sensacional,6apota sanfonada, só puxar,^odâo. Mod. 84 Ver hoje. Av.
Delfim Moreira, 1.222 c/port.
Tr. 2a f. Tel.: 294-9938/259-
0396. hor. comerc.

J|EEP SAFARI — Restaura-do/original Mec. e Lat. 0 KM
[eta>Rlgido Removível Tel.:239-2439 — Marcos.

JEEP 52 — Capota nova. ro-tlOes, dut 88. s/ podres, ót.est. 25p mil Tel; 772-1547 R
Cal V/enâncio Flores 302 CaMas *6. 25 de Agosto.

Kl? PHOENIX 88
CONVERSÍVEL — 2
capotas» Tel. 391-
6224.
KOMBI FURGÃO — Branca,inteirona. ano 82, motor Díe-sei,* ótimo estado, pouco ro-dada. super conservada. 17Km p/ litro. 274-1453 ALE-XANDRE.

KOMBI PICK UP
88 0 KM

PRONTA ENTREGA
Só 2.320 mil
CARROCAR

R. Conde de Bonfim, 838
Tel: 288-1462.

CLAS8IDISCAD0S JB - 580-5522Anuncie por.telefone de 2a _Ga-feira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas

Iguave LOCADORA

Você tem o caminhão certo para o seu transporte. Equipados com
carroceria, baú e basculante. E mais: Furglaines e Ibizas equipados com
direção hidráulica, ar, som, frigobar e capacidade para 10 passageiros.
Alugue pelo tempo necessária, com ou sem motorista.

Rodovia Pres. Dutra Km 15/15.380«Nova Iguaçu. Tel.767-4898
KOMBI STD 88 — Álcool, cin-za, revisado c/ garantia, ex*cel. est. TIANA AUTOMÔ-VEIS. Av. 28 de Setembro86. Tel: 264-8000.
KOMBI 88—A mala nova doRio. Ver a comprar. ROMAS.A. Troca/faclí. até 12 m.284-7137 Rua S<o Franda-co Xavior, 697 MaracanA.

LTD 78 — Excel, estado. Me-cânico. único dono. Tel. 258-0978.
LTD 80 — Hidramático perfei-to. Tel: 236-3081.
LTD 82/ 83 / Super no-
vo, nada a fazer, poucorodado. T: 295-3544.
Carlos.

MARAJÓ SL 86 — Ú.
dono, marron metál.,
ar cond. ray-ban, 2 es-
pelhos. 1465000 ao 1°
fac 15 x tco Mariz e
Barros 1083. 264-2597/
248-3662. ISABELLE
VEÍCULOS.

MARAJÓ SL 82 — Verde,impecável AUTOHANS R.Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162.
MARAJÓ SL 86 — Mar-
rom met 5 m desemb.
v. verde som ún. dono.
Tr/Fin. R. Bambina, 86.

T: 266-7059 RALLYE.
MARAJÓ 84 — Verde met.,41.000 km reais, pneus no-vos. álcool. 5 m„ tx. 88 paga,Cz$ 900 mil. Tel: 239-6340.Júlio ou Hebrique. Ató as 22hs.
MARAJÓ L 81 — Azul ótimo
preço. AUTOHANS R. Vise.de Caravelas, 55 T: 266-5162.

MARAJÓ SE 87 — Excelenteestado. Completa de fábrica.Único dono. Cor Prata. Parti-cular. Tel. 249-4975.

MARAJÓ 88
0 KM

SL  1.790 mil
SLE  1.940 mil
Somente hoje, até 600 mil

Abaixo da tabela
CARROCAR

R. Conde de Bonfim, 838
Tel.: 288-1462

'• MERC.300E 1986
» MERC.300SL 1986

MERC.190E ' 1986
MERC.500SEC 1985

a MERC.300D 1985
MERC.380SEL 1985
MERC.280S 1985
MERC.190E 1985

MERC. 250 1984
MERC.280S 1983
MERC.280S 1982

:• MERC.280SL 1982'a MERC.280S 1982'• MERC.500SLC 1981
MERC.280S 1981

a MERC.450SLC 1979
MERC.280C 1978

a MERC.450SL 1977
MERC.280S 1977

a MERC.280S 1976
MERC.280C 1975
MERC.350SL 1974
MERC.350SL 1971

PORSCHE 928 1979
CAMAROHIROC 1987

^NLY
AUTOMOVEIS

R. PRUDENTE DE
MORAIS, 237

Ipanema - Rio de Janeiro
Tel: (021) 267-9928

247-0847

Exemplo:

GOL LS 86 oyage 88 OKM—qoo.ooo. ou 24 x cz$ 57.753,—

—-——j-—Jsantana 88 okm

Ofertas válidas para modelos básicos em estoque.
Valores caltulaaos para veículos usados em perfeito estado.
Aceitamos Cartas ae Crédito de todos Consórcios.
Temos variado estoque em modelos e cores.

Abolição

Bons Serviços. Bons Negócios.
Av. Suburbana, 7570 - Tels.: 269-0552 e 269-8445

Plantão: de 2° a Sábado de 8 hs. às 20 hs.

MARAJÓ SL 88—Ótimo est.tco finan. R. Maxwell 235Tel. 288-9196/ 288-4849/268-8293/ 278-1439ASEMAR.
MARAJÓ,SE 87 — Azul bú-zios, t: fitas e todos opetonais, 5.000 Km, novo. 1.700mil. Oferta razóavel. 245-0277.
MARAJÓ SL 84 — Álcool, 5M. vermelha super nova. úndono. Trc/fin. R. Real Grande-za 32. T: 266-4091/246-1968.REGRAN.
MAVERICK 78 COUPE — 6cil, branco, rdas mag, bcosrecl, ótimo est. geral. V. bata-to Tr. R. Uruguai, 203-C.
MERCEDES PHENIX 87 —
Convers 2 capotas 4.000 kmcompleta troc/ finan. Av. Ar-mando Lombardi, 940 — Bar-ra — 399-0310.

MERCEDES 350 8LC 78 —
Novíssima, com todos osequipamentos ac. troca porautos e lancha. Tr. João Car-los Tel: 239-6728/ 325-3434.

MERCEDES CONVERSÍVEL0 KM — 88 emplacada(Phoenix) vermelha comple-ta. Cz$ 10 milh. Tel: 266-3336.
MERCEDES 280S 88 — Todaorig. branca direção hid.camb. em baixo ar ref. 1100Nasc. Silva n° 8 Ipanerna c/
porteiro.
MERCEDES 280 SL
— Phoenix 88, con-
versível, 2 capotas.
351-4050.
MERCEDES 280 S 73 —
Modelo 80 completa.
Somente 4500 mil. Tra-
tar: 542-1544.

MERCEDE8 280S 78 — Pou-co uso. Aceito troca. Tel.245-4325.
MERCURV COUGAR 69 —
Hidramático. 8 cil, ar cond.direção hidr., excel. estado.Tel. 552-4636 e 551-7829

MO — T.D. 52, ótimo aata*do. Original, branco, acto-famsnto couro. 289-8812 R.110. 8ytvia.
MIURA SAQA 88—Compto-«a c/ ar a dlrafâo, compu-tador. ate. 8up*r nova o/
garantia. Av dia AmMca»,2850. T. 325-3434.

MIURA 2.0 — Todos
os modelos. É com a
FRACALANZA "Pio-
neira no Mundo".
PBX 286-8196.

CLA6SIDISCAD0S JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a6a-feira de 8 âs 19 horas osábado das 8 às 13 horas

MIURAX82.0 OKM
MIURA787 2.0 OKM
MIURA SAGA2.0 OKM
MIURA SPIDER2.0„.....,0KM
MIURATARGA2.0 OKM
MIURAX8  88
MIURA787  88
MIURA 787— 87
MIURASAGA..J.  87
MIURASAGA  86
MIURASAGA 85
MIURATARGA 87
MIURATARGA .86
MJURATARGA 85
MIURATARGA 84
MIURATARGA  83
MIURA KABRIO 84

MIURA..
KIT BUG GALGO........
JORNADA..

.ali irr ra<mn/r. <CvttuoG rsronMjfi
REVENDEDOR AUTORIZADOAv. OlrgArío Maciel. 542BarrA da Ti)uca

(021) 399-5027
(021) 399-8233

MlURA SAGA 88 — Branco
pérola, 15.000 km. Cz$ 4 mi-Ihões. Ac. troca outro carro.Tel: 399-8854 c/ Faria.

SLE E CLASSIC

2 e 4 portas
Abaixo Tabela
399-4160
399-4143

MONZA CLASSIC 87 2.0— 2 pts igual 0 km tco
fin. R. Prud. Moraes
237. T. 247-0847 ONLY
AUTOMÓVEIS.

MONZA CLASSIC 87 —
AUTOMÁTICO 2 el 4
pts ale e o*e. várias co-
rm os melhores carros
do Rio. Tco Fin. 18 ms.
R. Pereira Nunes, 358.
PABX 208-7847 TRA-
DIÇÃO.

MONZA CLASSIC — 2p,
0 Km. completo. Pronta
entrega. 5.160 mil. Fi-
nanclo. Tel: 295-
8887/295-8295.

MONZA AUT0M. 86
— Branco, 4 p. ar
cond, dir. hidraul, vi-
dro rayban, controle
eletrônico, único do-
no. Tel. 247-5414. Ro-
gério Rangel.

MONZA 8LE 86 — Fase I.álcool, compl.. 5 m.. preto,super novo. Troco, fin. R.Humaití, 149. T. 266-4944.ITALCAR AUTOM.
MONZASLE 88 — Azul met.R. Humaitá. 68-C. Tel. 286-7597.
MONZA SLE 87 — Preto eu-tomat. 2.0 compl. AU-TOHANS R. Vise. de Carave-Ias. 55 T: 266-5162.

MONZA HATCH SL 83 —
Vinho álcool c/ ar exc. est.rêdio AM/ FM tco. fin. T. 264-0035/ 264-5393 DRAKARVEIC.

MONZA HATCH SLE 83 —
Álcool, met0, pneus novos,toca-fita. exc est. Ac. troc efinanc. R. Real Grandeza.317. Tels: 266-4565/ 266-2760 NAVAJO VElC.

MONZA HATCH 88 — Prataótimo est. AUTOHANS R.Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162.
MONZA HATCH 83 — Azulmet. ar cond. tc fitas muitonovo. R. S8o Clemente. 206B. T: 286-9091/4689.
MONZA L 88 — Álcool, 4 m.
preto, super novo. troco efinancio. R. Humaitá 149. T:286-2499. ITALCAR AUTOM.

MERCEDES

MERC.300 E0KM 87
MERC300SEL 87
MERC2000KM 87
MERC300SEL 86
MERC230E 86
MERC200 86
MERC500SEC 85
MERC280SE0KM 85
MERC280SL0KM 85
MERC230EHIDR 85
MERC500SEL 84
MERC280 84
MERC230CE 84
MERC500SL 83
MERC280 83
MERC190EHIDR 83
MERC280SL 82
MERC500SLC 81
MERC500SL 81
MERC280S 81
MERC230E 81
MERC280 80
MERC250 79
MERC280 79
MERC450SL 78
MERC450SLC 78
MERC450SL 77
CORVETTE 84
BMW320 79
T0Y0TA1.8 80

PRADO JÚNIOR,

275-0997

MONZA SLE 85 — Completo,único dono. ar. dir. vidro etampa eletr. Est. 0 Km, etc.R. Nascimento Sitvs, 254.
MONZA SLE 87 — Preto 4
pts er. AUTOHANS R. Vise.de Caravelas. 55 T: 266-5162.

MONZA SL/E FASE II85 E 884 FORT — Ótimo estadotroc/financ. Av. Armando
Lombardi, 940 - Barra - 389-0310.

MONZA SLE 87 — C/ 21opcionais de fábrica, ar, dir.vidros eletrônicos, etc. T:220-7395 das 10 ôs 18h. Ro-sana. 2a. a 6a. F.
MONZA CLASSIC 2.0 — 87automat. compl. fin 16 xcrôd. aut. NORCAR. 286-7248. Real Grandeza 38.

Dourado. Com
pleto. 1.725 mil
+ prests. 34.200.

ACEITO TROCA

TEL 263-9342

NAVEGAR 
É PRECISO

Lanchas, veleiros, caiaques,
pranchas e equipamentos

náuticos. Para comprar ou vender
tudo isto. Náutica é a seção ideal.

Em Náutica, a maré está
sempre boa.

JORNAL DO BRASIL

Classificados

JORNAL DO BRASILíu ^ oiuiu it ÍVioto o sábado, 6/8/88
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JORNAL DO BRASIL s&bado, 6/8/88 o Carro & Moto o 17

MONZA CLASSIC 86-1f~ MlflVJf.frTlSffii
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Iff NA SEDAN IEM CARRO USADO A PREQO DE CUSTO. Iggj
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l%°dM0SLr«^Mt4&K' rSm84 ESCORT XR3 85 CHEVETTE 84 DEL REY GL 88 PARATl S 85 I I TOHANS. R. Vise, de Carave-
BtT»mS B™u"504 PU« UP 5955 PLACA WU 7083 PLACA XK 1672 PLACA UR 6793 las. 55 T 266-5162.

;15xtcoMarizeBarros, 800 000 1.630.000 750.000 2.10a000 1.350.000 r M0Nza 4P—)',1083. 264-2597/ 248- "juca tijuca tijuca tijuca ANO M
3662. 

^ISABELLE 
VE.I- ||g|g|^, P'eto ramarrand.

271 1 j

de 266-
ilH; FSPORT I 87 . CHEVETTE HATCH 85 SANTANA CD 85 CARAVAN COMODORO 87 CHEVETTE SLE 86 M0NZA SLE 88 - 0 Km

Esi^87 ^sf85 o«n^n 
;ri

S'St^ 2.020.000 880.000 1-5?l)?A000 2,3™«000 1-2™«000ITALCAFt AUTOM. TIJUCA TIJUCA ^^JA_ TUUCA
Ar^co^nd I I

°oKnao~ com pre' 3em°nos OPALA COMODORO 86 ESCORT L 84 ESCORT XR3 85 MONZA SLE 85 DEL REY GL 85
consultar Troco FinancioTel. PUCAVE2898 PLACA UM 7719 PLACA UP 2880 PLACA UT 2555 PLACA XE 1744
2P1 1.730.000 1.220.000 1.450.000 1.700.000 1 350.000

MONZA SLE

som to-1 Idos os elttrlcos faclll-
ESCORT GL 87 ESCORT L 85 DELREY GHIA85 ^ORTL85 ESCORT GHjIA 86

MfiMTA CI c an PLACA XE 5658 PLACA XF 2485 PLACA UV 1770 PLACA WU 0043 PWCAUZ1807
Abaixo da tab. virios 2.180.000 1.350.000 1.620.000 1.420.000 1.760400
opcionais S6 1.699 mil ' tijuca

de 2® a I |6°-feira de 8 6s 19 horas e _ _sabado das a as 13 horas. ESCORT GHIA 86 MONZA LUXO 85 MONZA SLE 85 WLSJHj ^S?185
MONZA SLE 83-85-86 - To- PLACA VI 6988 PLACA SU 6000 PLACA UR 5965 1M
?c0osrrmtra^aR 1.480.000 1.620.000 1.572.000 1-4t?«000 1,5?J?^000'! Souza Franco. 121 pr6x ao I TUUCA TIJUCA TIJUCA J"-".S£

I I
MONZA SLE 84 — Branco. jm

R. Reai^^randeza, 

j j

j dd a en i a an ESCORT GHIA 86 ESCORT GHIA 85 PARATl CL 87 ESCORT GHIA 85
««™: BSf° PL^VVVT ' ^1)0 4620 PLACA XD 4744 PLACA UT 0974

. m«™ inn nnn 112C> 000 1.400.000 1.900.000 1.615.000
L mtefe-MQ 4^JUS°° TUUCA

sSSSs 

^2|p 

flpE^p ¦«^p

6699 KORVETTE CEN-1 ^
TER-CAR Aberto at6 20 OPALA COMODORO 85 DEL REY GHIA 86 ALFA ROMEO REPLICA 87 EELINA GL S4 BELINA L 86 4 p£)rtashS' PLACA UR 9484 PUCA UX 7054 PLACA XI 8565 PLACA UN 9097 PLACA Rt 8297 _ r

monza sle/ 84—uni-| 1 7^0 OAO 2 036 000 2.200.000 1.220.000 1.620.000 c'n^f , 
"]™s

towwbana^ ^

GOL S 85 SANTANA CG 86 ESCORT GL 86 SANTA MATILDE 79 9SLmm22 Ta^°ffa^r«i "
MONZA SLE 85 — Ale., PLACA UP 6781 PLACA VD 5751 PLACA UW 5384 PLACA CTT 6780 PUCA XP 4842 matlC. Pronti^

fiSM&SSSl 1.430.000 1.750.000 1.850.000 1.650.000 630,000 BW/SSS^
!SS0i!!!Sb0'.2fi,¥i; :»¦«•« COP«»i«NA •»*• COPAWBANA COPACABA ______248*5500 AMIGAO co. 4 p. compl., un. dono.

isss APROVEITC: WA SH1AH AWDA TEM CARRO NOVO POB PRECO AHII60. 

==3

preco. Rua Haddock Lobo, BIAklf A ¦382. Tal. 264-0802. SULAM. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBHIIIHHBBHV IVIWrlAM ¦
MONZA SLE OKM — Op?3o |H ¦¦ Ol /C Icarta OUu ¦
3.787 774 ent. 2.550.000 4 O C OH Ix troca cor I ¦

r650.V4p.%1e322-m2/ J
322-0999 CENTER. _ _ _ -

^.r^E8pre7oNrefvTd° Tijuca - Rua Mariz e Barros, 774 - Tels.: 284-0345/264-6761/284-9093. tTg^rw

go. preVoAf.ronca54i: Copacabaiia - Av. Princesa Isabel, 481 - Tels.: 275-5548/275-5598 - A direita do Tunel Novo. C°rMWORNRErESo,RALET
, r%» m 1 O/IO *7A£A S DE AUTOMOVEIS DO RIO -

clnza limbos compl. 0> ;cetoI Venda externa em qualquer lugar do Rio - Tel.: 248-7454. I servk?o degente
Vidro eletr Tab. antiga LA-  ' r— AV. CESARK) DE MELOGOINHA AUT CHEVROLET : : i 2.176 CAMPO GRANDEAv Niameyer 770 T 322-1  MONZA SLE SET. 85 — Pra- —— i mi

MONZA SLE Azul ta. e vldors DRY QQA-0Q*\*% ^ I atlantis, tem mo- Super novo rDA ><
MONZA SULAM CONVER- I tor 2.0. garant de tebr Pqo ^ ^pno Te| 239-9441 t——J

I FrHffir wS1®!.®41 A TRANSA DA C AS A. I TOSSMUS -ksjissss
r?mierlrnin- nVT Z_!l I II fl II W W W n W f* ¦ 0 dono. 25.000 km Tel 521- n.i. .Mtrlcoa. dtlmo Mta-
Mesquita 424 Tel 268- MONZA SLE 85 1.8 4 P.— || MM IPITn fl \i I \i C I 

0881 6 227-4207  
RS'a^Haddock' LobiP^S' '

8599 nooLa,S un dono ar 12? II llll .IP I T II lip V I V r ¦ MONZA AUTOMATIC 85 — ?^!osn? SUlflM 29000 Km est zero part 293- U IVI Wm I wS mm W-IVfci ll® ¦ Completo ar dir. etc c/17 mil «•!.. 264-0802. SULAM.
MONZA SLE 85 — 4 Portas I 25Hi^Av Paul° Frontim H H Km muito novo troco e facili-

ar. diregfio hidr^ulica. fita, cln-1 _Z22222  fl to R MAJOR AVILA 260A unuti aupma
a'aS^Sl'SSiKa^S JORNAL DO BRASIL | fe 

"4"°6 °""A "W

4226 | se II ar som Undo carro GF-. B 4 p|s- (*•» R Mm v.vei-
=Ki I Pq go C# TiDOAI1!) f*£t t% I monza 

,o-c---opa

273°9980m N0V'SS'm°- Te' 
j MONZA SLE 84 - a „ a CVvCVW I ClaSSiC 2 PTS 88

MONZA SLE 2.0/88 - Com- c°6dS aut ^NORCAR 286- ai^MIMHMM^BHMMnMMIB^^^9^ElaMMMIIMHal>IIBI,l,IHiallBallalaa,ll'llallialllB^MMIB,^^^MaaMaBMH^MHIHHaaa ^]aSSIC 2 ° ... 87 "Teqijipado^Fm BfTrto-pleio. ar e dir clnza nimbus | 7248 Real Grandeza, 38. n Classic automitico tomeu Mtre 1014 T 274-
MnasalC7°Q00akmn'lo?a.MaG2 I MONZA SLE 83 - C/ ar o ftHI iWIB PH_ ¦ 4 PTS 86 0698/ 259-9599 CARRERA.
ravban 399-4476' ' I r0^as 'igaleve 4 pts fin. 15 HI I rt 4 ¦lltlil B SLE COfTipiOtO 2.0 87 MONZA^ Ql F nF RR Araypan. jaa-^a/e.  x cf6d au, N0RCAR 286- B IC I ^11 |W » ci p mmnlpln 8R WOIMZAS SLE DE 881 A

MONZA SLE 87 - Bran- Real Grandeza. 38 BBnHBm^^BBBBHBHHBI l'" 7f 1^ - 4iH „JH| S, 84 - Todos os mode-
CO, super novo. S6 c/ monza sle 87-c/arrodas 1 |A7J 1^ _ J4'- ' T/^vf — SLE com ar 86 lo, temos carros com-
12.000 km rodados. ngaieve fin 15 x cr6. aut. < / moBdE Au^AmA^ occn P'etos rovisados c/ga-
vista ou flnanc. LYON norcar 286 7248. Real < %• vifc -< / "TV\rV^O IVM^ill KI/^^Q Av das An^nws. 2550. rantla. Os melhores do
AUT0M6VEIS. R. Tel- Grande»38  ' V^W = TODOS OS DOMINOUO. Tel.325-3434. Rio. Ac. Tea Cr6d Au-
xeira de Melo, 31, Lja. I. monza sle ri 85 — Compi ; V = DON PIMPA torn. 18 ms. R. Parejra
loanema Tel- 267-1 2 e 4 pts fin l5Xcr6d aut ' Tin - •— Nunes, 356. PABX 208-
SS2/ 227-3580: 

2671 
SaR3866'WB RoaliHMBBBaBBHBflHHBHBBB l»S22S5E?A' 

'-1 
———B——( 784?tradiqao.

JORNAL DO BRASIL

MONZA CLASSIC 86 —
Branco, verdadeira
Jóia, novo Cz$

2.600.000 - Delfim Mo-
•relra, 54 220-4137/ 259-
Í3458.

&GO NA HORAIELHOR PREÇO

MONZA CLASSIC 86 - Únl-co dono pouco rodado em*ótimo estado, cor verde es->-meralda, 4 portas, completo.»Cz$ 2.500 mil. Tr Ricardo^Tel: 393-1307
MONZA SLE 2.0 87

Branco 2p. Novíssimo
com garantia

£ Até 1.500.000 Abaixo da
tjbela. Financiamento em

Í 
meses. C/crédito auto-

itico.
CARROCAR

R. Conde de Bonfim, 838*1. T*.l OOO 1/1CO

; MONZA CLASSIC> E SLE 0 KM 88
iP/pronta entrega. Consulte nosso
[preços, troco fio. MOTORCM. Av.Jjodolfo Amoedo. 105 — Barra
í T.: 399-4344/4396/5548

Rua São Clemente, 206
Tel: 266-3200

MONZA SLE 88 — 2.0 gasoli-na. 300 Km. completo Tel:a581-8507 Sr Pedro (S.ab/-Domingo). , -

PÂRATl S 85
PLACA UR67D3

1.350.000
T1JUCA

IONZA SLE 84 — 4 pts,
j. dono, real est. OK,
1.8 A, 1388000 ao 1°fac
15 x tco Mariz e Barras,
1083. 264-2597/ 248-
1662. ISABELLE VE.I-

CHEVETTE 84PLACA WU 7083
750.000TIJUCA

DEL REY GL 88
PLACA XK 1672

2.100,000T1JUÇA

ESCORT XR3 85
PLACA UP 5955

1.630.000"*"• TIJUCA

BELINA II 84
PLACA XU 0950

800.000TIJUCA

MONZA SLE 85 FASE II — C/
àr vidros elôt som etc. c/ 27
mil km tco e facilito. R. Major
Ávila. 260/A. T 234-9906.
BRAZAO VElC.

MONZA SLE 88 — Verde met4 pts compl. AUTOHANS R.
Vise de Caravelas. 55 T 266-
5162.

MONZA SLE 84 — Ale. 1.8. 2
p. ún dono. branco, supernovo. troc/financio. R. Hu-
maitá 149. T. 266-4944
ITALCAR AUTOM.

MONZA SLE 87 — Ar cond.dir. hidr 4 pts. est. novo. N c
troca Av Prado Júnior,' 257
Tel: 2754997

Rua São Clemente,
Tel: 266-3200

CHEVETTE SLE 86
PLACA VF 7456

1.200.000TIJUCA

CARAVAN COMODORO 87
PLACA XH 6682

2.350.000TIJUCA

SANTANA CD 85
PLACA ZB 6706

1.590.000TUUCA

CHEVETTE HATCH 85
PLACA VQ 2339

880.000TIJUCA

ESCORT L 87
PLACA XF 4989

2.020.000TIJUCA

MONZA SLE 85 — Automáti-co branco, 2 p completo. AU-
TOHANS R. Vise de Carave-Ias. 55 T 266-5162.

MONZA SLE 88 E CLASSICO KM — Melhor preço do
pio não compre sem nos
consultar Troco Financio Tel.
260-3844

MONZA SLE 85
PLACA UT 2555

1.700.000TUUCA

ESCORT XR3 85
PLACA UP 2880

1.450.000
TIJUCA

ESCORT L 84
PLACA UM 7719

1.220.000
TIJUCA

OPALA COMODORO 86
PLACA VE 2898

1.730.000TIJUCA TUUCA

ESCORT GHIA 86
PtACA UZ 1807

1.760.000TIJUCA

ESCORT L 85
PLACA WU 0043

1.420.000TUUCA

DEL REY GHIA 85
PLACA UV 1770

1.620.000
TUUCA

ESCORT L 85PLACA XF 2485
1.350.000TUUCA

ESCORT GL 87
PLACA XE 5658

2.180.000TIJUCA

GOL S 86
PLACA UY 4139

1.445.000TIJUCA

MONZA SLE 85
PLACA UR 5965

1.572.000
TUUCA

MONZA LUXO 85
PLACA SU 6000

1.620.000TIJUCA

ESCORT GHIA 86
PLACA V! 6988

1.480.000
TUUCA

ESCORT GHIA 85
PLACA UT 0974

1.615.000
COPACABANA

PARATI CL 87
PLACA XD 4744

1.900.000TUUCA

ESCORT GHIA 85
PLACA UQ 4620

1.400.000
TUUCA

ESCORT GHIA 86
PLACA VF 7202

1.325.000TUUCA

BRASÍLIA 80PLACA TP 0593
400.000TIJUCA

BELINA L 86PLACA PX 8297
1.620.000

COPACABANA

BELINA GL 84
PLACA UN 9097

1.220.000
COPACABANA

ALFA ROMEO REPLICA 87
PLACA XI 8565

2.200.000
COPACABANA

DEL REY GHIA 86
PLACA UX 7054

2.036.000
COPACABANA

GOL LS 82
PLACA XP 4842

630.000
COPACABANA

SANTA MATILDE 79
PLACA OT 6780

1.650.000
COPACABANA

ESCORT GL 86PLACA UW 5384
1.850.000

COPACABANA

SANTANA CG 86PLACA VD 5751
1.750.000

COPACABANA

GOL S 85
PLACA UP 6781

COPACABANA

MONZA
SUE

1.8.E 2.0
Poucas Unidades

6 ou 4 s/jurosDISTRIBUIDOR

Tijuca - Rua Mariz e Barros, 774 -Tels.: 284-0345/264-6761/284-9093.

Copacabana - Av. Princesa Isabel, 481 - Tels.: 275-5548/275-5598 - À direita do Túnel Novo

Venda externa em qualquer lugar do Rio - Tel.: 248-7454. 

CONCESSIONÁRIA CHEVROLETA MAIOR REVENDEOORA
DE AUTOMÓVEIS 00 RIO

SERVIÇO DE GENTE
AV. CESARK) DE MELO
2.176 CAMPO GRANDEMONZA SLE SET. 85 — Pra-

ta. c/ar. direção e vldors elôt.
+ 18 opc. Super novo único
dono Tel 239-9441

MONZA CLASSIC 88 — Cin-za urânio, gasolina, completoú dono. 25.000 km Tel 521-0881 e 227-4207
MONZA AUTOMATIC 85 —
Completo ar dir. etc c/17 mil
Km muito novo troco e facili-
to R MAJÚR ÁVILA 260A
Tel- 234-9906 BRAZAOVEÍC

PBX 394-2955

MONZA SLE 88 — Vard*mat., 4 portas, todo» o pelo-nals aMtricoa. ótimo a*ta-
do. único dono, bom praco.Rua Haddock Lobo, 382.Tal.: 284-0802. SULAM.

MONZA CLASSIC
0KM88

4 pts. preto R Mm Vivei-ros de Castro. 41 — Copa541-5347'275-3638

JORNAL DO BRASIL

racao Classic 2 PTS 88
Classic 2.0 87
Classic automático
4 PTS 86
SLE completo 2.0 87
SLE completo 86
SLE com ar 86

MONZA SL 2P 84 - Preto.1 8. equipado Tr Fin Barto-lomeu Mitre. 1014 T 274-0698/ 259-9599 CARRERA.
MONZAS SLE DE 88 A

84 — Todos os mode-
los temos carros com-
pletos revisados c/ga-
rantla. Os melhores do
Rio. Ac. Tca Créd Au-
tom. 18 ms. R. Pereira
Nunes, 356. PABX 208-
7847 TRADIÇÃO.

Av das Américas, 2550.
Tel. 325-3434.

DON PIMPA

sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 17

MONZA SLE
85

C/ar c direção impecávelcompleto R Min Viveirosde Castro 41 — Copa541-5347/275-3638

MONZA SLE 2.0 87 — 4 Pt» |matai, completo ar tom to-dos os elétricos tco a facili-,to R. Ma)or Ávila 280-A Tal.234-9908 BRAZAO VElC.
MONZA SLE 88 0 KM—I

Abaixo da tab. vários
opcionais Só 1.699 mil
ent. prest 165 mil ac.
tco 571-9787/268-9847. |

MONZA SLE 87 — prata 2.0 2
pts compl. AUTOHANS R. fVise. de Caravelas, 55 T. 266- j5162.

CLASSIDISCADOS JB - 590-55221Anuncie por telefone de 28 a I
6*-feira de 8 às 19 horas e|
sábado das 8 às 13 horas.

MONZA SLE 83-85-88 — To-1
dos em perfeito estado ac.
tco fin 15 m cród autom. R.
Souza Franco. 121 prôx ao |Boulevard T 208-7196.

MONZA SLE 84 — Branco,álcool, ar cond. dir. hidr. som. I
4 pts, exc. est. ac. troc e
financ. R. Real Grandeza, I
317 Tels. 266-4565/ 266-f
2760 NAVAJO VElC.

INVESTCAR
399-0310

KWU CLASSICN — 17COMPLETOS
Ótimo preço troc/finan.AV. ARMANDO LOMBARDI, 940

MONZA SLE 2.0/ 87 —
Único dono, preto, 4
pts. álcool, mec. com-
pleto., ar cond. dir. hid.
rayban, som, poucouso. Troco. Av. Prado
Júnior, 237. Tel: 295-
6699 KORVETTE CEN-
TER-CAR Aberto atá 201
hs.

MONZA SLE/ 84 — Úni-
co dono 4 portas azull
completo ar cond dir
hidr álcool 5 marchas
pouco uso troco. Av.
Prado Júnior, 237. T:
295-6699 KORVETTE
CENTER-CAR Aberto 1até 20h.

MONZA SLE 88 — 4 portas ar Idir compl. fábr DUPIN VEl-1CULOS. PBX. 266-4041
MONZA SLE 85 — Ale., I

cinza met., 4 p„ ar, dir. |hid., som, tco. e fin. R.
Hadock Lobo, 386. Tel:
248-5500 AMIGÃOl
VElC.

MONZA SLE 88 — \iul I
mat., ar/dlr„ completo da
fábrica, ótimo aatado, bom [praço. Rua Haddock Lobo,
382. Tal. 284-0802. SULAM.

MONZA SLE OKM — Opção
p/ 2.0 cons contemp. carta
3.787 774 ent. 2.550.000 +
31 x 66 779 ac. troca cor
escolher part urg. T 392-1
0658

MONZA SLE 86 — Azul!
met./V. verde. v. eletr.
1.650. 4p. T: 322-1192/
322-0999 CENTER.

MONZA SLE 87 — Novíssimo |18.000 km preto met. vid.
rayban rodas mala ant. elót. I
FM Òt preço Ac troca 541-
6333

MONZA SLE 0 KM — 4 p I
cinza limbos compl. exceto |vidro eletr Tab. antiga LA-
GOINHAAUT CHEVROLETAv Niemeyer 770 T 322-1
0081

MONZA SULAM CONVER-SIVEL — Vermelho terra o
mais novo do Rio, som, ro-
das. etc. Ac troca Financ
CUP VEÍCULOS R. Barão de
Mesquita 424 Tel 268-
8599

DEL REY GL 85PLACA XE 1744
1.350.000

ESCORT GL 85
PLACA US 6218

1.530.000TIJUCA

OPALA COMODORO 85
PLACA UR 9484

1.730.000
COPACABANA

MONZA SLE 87 — Azul met2.0, 4 pts. compl AU-.',TOHANS. R. Vise. de Carave-Ias, 55 T 266-5162.

MONZA Sli 4pANO tiPreto com ar cond.e garantia.

MONZA SLE 88 - 0 Km
preto 2 pts compl. AU-
TOHANS R. Vise. de Carave-Ias, 55 T 266-5162.

MONZA 88 8LE — Un. donoest. de OKM só 1.100 milsaldo financ. até 12 prest.fixas ou OTN. R. Uruguai 205B T. 238-0106.

MONZA 87 SLE —Preto,
estado de OKM. Equip.
V. elót., 5 m., tempor.,
v. verdes, ant. elét., t.
fitas. Financ. 1450 mil
+9 x 133.260. Ac. tro-
ca. Tel. 263-9342.

MONZA E CLASSIC
OKM

SL — SLE
CLASSIC - SE

a Praço antigo
a Últimas unidades
• Melhor avaliação
TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 3561
PABX- 208-7847J

MONZA OKM
SLE/CLASSIC

2 e 4 portas
Abaixo tabela

Real Grandeza,
286-7248

MONZA SLE 87 — Verdemet. automat. 2.0 4 pts""compl. AUTOHANS R. Viscíde Caravelas. 55 T 266-5162.
MONZA SR — Completo

0 Km Pronta entrega.
4.980 mil. Financio. Tel:.
295-8887/295-8295. Oí>

MONZA SL 2.0 — 4p. 0
km. Pronta entrega.
3.180 mil. Financio. Tel:
295-8887/295-8295.

MONZA SLE 2.0 —4 pOkm. Pronta entrega^"'
3.580 mil. Rnancio. Telir
295-8887/ 295-8295.

4 portas
Cinza Nimbus

Prata Lunar
Cz$ 4.850 mil

399-4160/3994143.
MONZA CLASSIC 88 — Ver-de met automat. 2 pts. AU-TOHANS R. Vise. de Carave-Ias. 55 T 266-5162.
MONZA CLASSIC — 4 p.0 km completo auto?

matlc. Pronta ntrega
5.800 mil financio Teli'
295-8887/ 295-8295.

MONZA CLASSIC 88 — Bran-,,.co. 4 p. compl., ún. dono.Preço 2.700 mil. Ac./oferta-/troca 275-6997

MONZA SLE 85 — 4 Portas,ar. direção hidráulica, fita, cin-za prata, único dono 1 750mil Ver Gustavo Sampaio.591 c/garagista Tel 275-4226
MONZA SLE 85 FASE II —
Automático completo, prata.28.000 km. Novíssimo. Tel.273-9980

MONZA SLE 2.0/88 — Com-
pleto. ar e dir cinza nimbusmet., álcool, a anti-roubo. 2
portas, 7000 km. toca-fitas,rayban, 399-4476.

MONZA SLE 87 — Bran-
co, super novo. Só c/
12.000 km rodados. A
vista ou financ. LYON
AUTOMÓVEIS. R. Tel-
xeira de Melo, 31, Lja. I.
Ipanema. Tel: 267-
3692/ 227-3580.

MONZA SLE 0 KM — Azul
atlantls, tem 14 opcion. mo-
tor 2.0. garant de fábr Pço
abaixo tabela Ac troca/ fi-
nane R Barão de Mesquita,
120 Tel 284-1821

MONZA SLE 85 1.8 4 P —
Azul ale ún dono ar som29000 Km est zero part 293-0524 Av Paulo Frontlm730/309

MONZA SLE 84 — Vá-
rias cores c/ bancos fa-
se II ar som lindo carro
tr. fácil, ató 18X T. 594-
7794 FREE LANCE.

MONZA SLE 84 — C/ ar erodas de ligaleve fin 15 Xcréd aut NORCAR 286-7248 Real Grandeza, 38.
MONZA SLE 83 - Cl ar orodas de ligaleve 4 pts fin. 15X créd aut NORCAR 286-7248 Real Grandeza, 38.
MONZA SLE 87 — O ar rodasligalove fin 15 x crô. aut.NORCAR 2867248. RealGrandeza 38
MONZA SLE RI 85 — Compl Ç2 e 4 pts fin 15 X créd. autNORCAR 286-7248 Roal ,HGrandeza. 38 í'

A TRANSA DA CAS A.

UM JEITO D E VIVER.

TODOS OS DOMINGOS.

TEN IRIM

D



Oj 18 o Carro & Moto o s£bado, 6/8/88 

WMStlEINSTSi monza sl MMMMrtBBBBMiii IdiiLiliiiiiy^^ ^SS5S55jj^5j^Sjjjjj5^M
¦MSlflHilflij hatch 86 ] I ¦¦¦Psl

com qaionno J ¦

Cinza Nimbus 1 ^ IIMB ^ I "*4 %J| A l«Al ft T l^fcl M0DE10/MARCA JMOACESSORIOS M?0
I i nnrlTc M H|^H| V \ I wgSh^ ^f§§ If *JIW A | | 

^ |&7 A IIP BMH Voyage LS 83 Prata tool 850.000,
ponas WKllSBlll Ik 1 JBS Jb gmt. 1 am H .iJip^ Caravan Diplom 86 Alcool preto autom. 2.600.000,completo l^^^a"--%lllllffilbi^iMllim Chevette STO 86 Bege die. 1.040.000,

Cz$ 4.180 mil mqnza 84 SL19 & 
"me WIMKf^WT^^^WWW!fJTB!fS rJfJTJTffTIWBBMl wesi 86 a^i aic. 1.040.000.

qnq (HfiflHyi 83 Hatch tr menor valor e fac W JpC^BI i j Twj I t L^ J ¦ "f 1 ¦ ft L^AJiSjIMB^^Hi^^BBB Del Rey GL 86 Cinza ITiet. SICOOl 1.650.000,JWMIOWWUW. c 40% 8m 234-5383. iff Del Rey 82 Verde met. gas. ar cond. 850 000.
I monza 8le 66—Compi 2© SSnS CTfTITC FTlidMMI Escort GL 86 Verde c/rfdio 1.530.000,
I 4 £!s f'S 6Me^ 19 horas! $[U I II§K*f|Yi¦ •] Itl I j \ •T+fc I * Mffli i5 f 1*™ 111*. L» JM Escort 87 Verde Jlcool 1.980.000,
¥ gffgJgjgS 48 i8*bad0 da3 8 As 13 hora'' ^¦USi3UHllHBAlllllBaillUll^HllftflNlllli^^H Gol GTS 0KM Vermelho 3.690.000,
i..monza 2.0. sle lp MONZA SLE S"0^ 85 1.8vermeltioridioile
L 'Pretocompl manosdir. aq UATPII *» » Hj fl I fl 11 fl 1 jj tl ¦ wJt rC^BI wI M wJ 11 L*a*j L*J ¦ V*. Monza SLE 88 2.0 ar/dir. 4.500.000,

hldr. R. Bamblna, 86. T: Monza SLE
; 266-70S9. RAU-Y^uf ! ^S4°T .Monza Classic

r0SW1Cf?S?/275i6MPfl
1 'J 'J!SWTraSTS fZ^BI Monza SL 88 Prata v.elet. 2.790.000,

^™Z^2£0>lSi PrtmioCS 85 Pratat.fitas 1.100.000,

1: MONZASIJOUI ^„l^uJ-,S^Rg?L^: VoiksL 770.000,
1! CLASSIC Vl " | 

^^^^^^^¦IllillHl iltVllMSI UUP Voyage LS 83 Verde metal. 900.000,
2 ( [monza4P 84

i OKM completo K

p—B i".,] 1—1 I 1 f IP1 
'MB 

m 
" 

0PA„L5uC0o?0D- 266-Ponza 2.0/«»fiPj«o. em- WIUMaiiHWIP. A 1 ¦ 1 MMV i V| V ^ H H OKM 88 5162.
Bmieado Pa"°p/Mr? 571° tS ^HF™I IV ^ « k M \gr A Motor 250 4 pts. OPALA DIPLOMATA 68 — 4' ifiTfiou' 342-93MR 2178 Tel. 266^3200 m/^M . « I . V ffl completo S. Ministra Vivelros de pts 6 c. fin 15 x cr6d aut.
i^Mk, m k c«t,»,..<l-,c;f».... NORCAR. 286-7248. Real»: ; .. llllptwyj- MONZA 88 8LE—4 p compl. 4^H1-5347f 275-iHI Grandeza 38. ¦?,
f MONZA SLE 85 mo'^GOINHAdAU^CHt OPALA DIPLOMATA 250 8

2 vermeiho VROLET. Av. Nlemoyer 770 |1 ll'V'BJV 1 |||l IMf 'IIIKShI OPALA COMODORO — — Qasollna base met.
T: 322-°°81- te»^dlr- dffiir2^aBsS

t ITaTWiV MAII7A Qfi Rnan- ImuricA 00 IBBBMBlflaTani WaJaliilili B I ilMlfSllllMi |II>11 B'< "illIBi cio.t«i:295-8887/295-
I!, ,'„—,1 0 KM ¦¦¦LQSiaMSiUuMaSiayHiaiBAMaBlMBlHiiH  opwa

t mauMmaom ®4vMf OPAIA comodoro as _„,.
r Rua Sfio Clements, 206 gL  2.890MIL WT^l^MI «TilNL'T^Azui met4 pts. autohans f|KM
}; Tel: 266-3200 c| T nqfVMII H I * J 1 1 I ft 1 1 Ml li 1 MJ ill lilUS ItHB "i»lM R. Vise, de Caravelas, 55 UHHI
LoNZAi-esLEee-oKm. classic:.:;:::: 4:9MMIL !I^KfcjyUjbyli^t>UKMMBMMMMiUMlMKMMLABiMHPBBMBH 

266-5,62 • 
COMOD. OU DIPLOM.

Is.'ssj'vss'fi «-»^5s* [««"«»» ,4ou6CUDROS

I r" ... i" 
Co?fie.tfiS 838 

HMiiiBiMliMMMBIIMM^B • 2e4portas

: OKM 88 I MUSTANG 74 — Macinlco, I 11 A ^ I 11 I

geggggg; ^^^PWW—IS.iS.umiJ PgBBS]

IuHEEslJ o WllFfW^y 
'H "i 

1 I F MiBBiiltr m w m H JvT^MB Rua ST^ 
SJo'206 i '^F^u1

i monza 4 p/ 84 — Alcool, ——— WBSmSm Wg l nK 4 w \ ^ I ¦ JBb Wmm i 1 1 T J V i 1 opala so Alcool—a por
l»b^w?28^Ts^^-Tdono Hi 11 f 

A 
JAik I MB«li 11 r Ii 1 JBli

; setemb^ee^eK^eooo (sempre particular) ar dupin vefcuLOS. pbx 266- Tr l°cal 2 '• T 280J17y

MONZA CLASSIC 88 Ihos «IM., »om roaJ OPALA COMODORO 87 - f 0f>^ DIPLOMATA ^
I'J 8.000 KM 4 portas gasoll- Star 1.756.000 801* TOO |MBiiiiBW||^^^MHH^J» [BMW ¦ k| IIIT 0 if I utlmoestado troc/flnan. Av. || 0 lull 88 ; I
K na bege arpoador impecS- Mariz • BarfOS 1083 o?I!!nd0,k^n''940 ~ 2 a 4 portas Diwrsascores'
I ^fe«osde ^^ms-mjuisa- KBWHWWBappppiBpii^^ffBBpiMBjj^^f^pgpgfJBJSySWriTrrSM ear™- 399-0310. 

KcK/afo
J.., 641 -6347/276^638 BELLE VElCULOS. MlfljiMr IBmjM. I y»l .11 W ZvA mA«tWuT«i 8 n«f* Via WlIB Amoedo, 105 Bara
I ——————' OPALA DIPLOMATA 88 — HiHIf ....m* JBI »l Wm pCl F'A." A1*! Hm^I T: 399-4344/4396/55481.^

„ innrtaa c/ar Preto 6c. 4 portas, completla- k U IvIVI . I - ¦_

|HH|IH|||li!iffn^R9 I ISFpSI
^,8Siore 0PA,LA di,p"jm*ta -:87 |HHj|^^^^Hil!i3li!MliiSHUUMJLfii^^^|H|HH atendiment5 s|9350-801/ pts da ^ ATENDO NO LOCAL

II *1PS£A oZ, .^. .•- \JOCMLYMl

1 ^ classic DE" opalacomodas-4PtsV ., SIGN AUTOM. c/ar 0 c*'re5ao 5" m gssolina• oLt OPALA COMODORO 81  W^Hf^g i\WWKBil tT/^1 X»T* U» MMFi^ri UM I f *1 a 11 * Barf Wy^ LHj! L!H 1 [ fl [ft] t ] j I [ 9 jumn novlsslmo. Tr R. 24da Malo,
£ • Todos OS modelos Preto, A\c, ar cond, pneus BBMfm\ffli»' B ft*J a* l" [*. rlw B^^BBII^LTllXJLlA!3jA5JfJitJ!LAZ^^Mw^4M^b!Li»«Mte«JJaA«« jr4 JuJMBil 602 281-2557. 
I • Melhor pre?0 Xncar^s"1' ^^22? lililll™llff'lB||BMll|M opauv DIPLOMATA 84 - 4
0> lbhob. no- ¦ranHpaf||^Hn8l^^^^^V^|^^VH^V^V^V7Y7V7T7VH|HIHHpup| MHUnPIMW r V'''MlHlHI Pts 4 c. compl fin 15 x cr6d yjC] 7831 Walmir. ^HBHKl ?W 11 > 1 ft > l^U VI fPli I § 8#1 * W^Tr«TTfe3H r*T*M i |»X»T» [ll^fB^^H aut. NORCAR. 286-7248.
gpj H ^ ¦! OPALA COMODORO «¦! Ifj iBBaB^y^Pt DK KWW /BE* J'^!*J^AfJL^,JBMBWultJ3A!^SJJkS&!llKSJSliJAaSA^«toiiiBliBlliiiBI Re8> Grandeza 3S-
i I >. untarto Femirt 177 UUm 2p, 0 Km, ar cond, dlra- " 7' , iW^M r~l

I—"4Mt"T*4"4—I t«o hidrauika. Prom* "1SICTf-f jmJ.1 JCCTTTTWBB^InF# ftl PP!f OPAIA COMODORO
& MONZA 88/1.8 — Branco. 5»387/«-M« TH*Ii |*Viy W* ¦f* fciBj'!*1! [§1* I L'WB i i'l 88 OKMkms. doro. C2$ 296-W87/Z95-W».

Iciiudlo. S6 particular. OPALA. COMODORO .
t:monza as —vMa co- OKM 11h 1 x« WT* 11J I»m 11*1 i*. K^BBBMMHM^HBBI

. rea ravlsado na garan- 04 ciiindros branco vtdro ai«rico zaidah veIcuiost'asuparequiptr.facUl- 'UtMWi " UL mS»9|38Bto t. 594-7794 free de Castro 41 - copa tel 295-2438 ^• lance. IliiiBBMlllllillllilM
i_ -, ¦- ••¦- • •¦¦¦; ___1_

^'ipt ,SuplementodeClasdficadosNitenHdi

Brasil. Um tabldide inteiro com as me
H ¦ H oportunidades da cidade.
¦ H  Para voce, que mora em Niterdi,ficar;

j^g 
¦ HB B|hb iHBH de todas as ofertas de compra e venda^^^^^^^^

|H|9 variadosprodutos.
ffi|| H Eparavoce,quevaiatravessaraponte,tercerteza
mm H H WmL H0lH de onde encontrar estes produtos.
H ,;.. m JHf Tudo isso aos sabados e domingos nos Classifi-
HH Ha cados JB Niterdi.
HH suplemento completo. Exclusivo.
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Ar condicionado brancocom garantia i; l

ytONZA 2.0/88 —
placado. Pãssò
sorteado. Part. |1526 ou 342-93E

oi 18 o Carro & Moto o sábado, 6/8/88 JORNAL DO BRASIL

MONZA SLE

88 V

Cinza Nimbus
4 portas
completo

Cz$ 4.180 mil
399-4160/399-4143.

MONZA SLE 88—Còmpl. 2 e4 pts várias cores (In. 15 Xcrédaut. NORCAR 286-7248
.Real Grandeza. 38; ^; ^' ii ;

í MONZA 2.0. SLE 87 —
Prato compi manos dlr.

W hldr. R. Bamblna, 86. T:
266-7059. RALLYE. ¦

MONZA SU OU
CLASSIC

2 e 4 portas
OKM completo

Melhor Preço do Rio
Av. Olegarlo Moclel. 482 |

Barra j
Fone»: 399-6793 o 399-7872

pto, em-
onsórcio

MONZA SL
HATCH 86Grafite novo

com garantia

AuTOj*Ovfc>S «»o
Rua sao Clemente, 206

Tel: 266-3200
MONZA 84 —SL 1.8 5» m e

83 Hatch tr manor valor e fac
. c/40% ant 234-5383.
CLA88IDISCADOS JB - 580-8922' Anuncie por telefoneis 2* a
6a-feira de 8 às 19 horas a
sábado das 8 às 13 horas.

MONZA SLE
83 HATCH

5 m 5.000km originaisnovíssimo R. Min. Vivei-
ros de Castro. 41 — Copa

541-5347/275-3638
MONZA 88 SLE — 2 p ú.
dono vermelho 29,000 Kms
reais est. de; novo. LAGOI-
NHA AUT. CHEVROLET. Av.
Niemeyer 770. T* 32^-0061.

MONZA SLE 85
Fase 2 vermelhocom direção hldraullcae garantia

Rua Sâo Clemente, 206
Tel: 266-3200

í'MONZA 1.8 8LE88 —0 Km,
, álcool, azul safira. EquipadoBf de (ábridB. (14 opcionais)." Cz$ 3.800 mil. Tr. 342-6713.

Pedro.

MONZA SLE
OKM 88

Preto 4 pts 1.8 gasolinac/ar R Min Viveiros de
Castro 41 — Copa541-5347/275-3638

| MONZA 4, P/ 84 — Álcool,
t1' marrom. Ótimo estado. TIA-
[ '¦ NA AUTOMÓVEIS. Av. 28 de
k • Setembro 86. Tel: 264-8000

MONZA CLASSIC 88
8.000 KM 4 portas gasoli-na bege arpoador impecá-
vel R. Ministro Viveiros de
C64™6347/27C^63BIf:

I
1- —
.• MONZA 88 — 4 portas, c/ ar,
|' carro igual a O km, todo novo
S," preço entigo, só Cz$ 1-680
?''. mil, aproveite. Ligue jó. 390-
tf 4645 e 350-8017

MONZA
O KM

» Classic
SLE
Todos os modelos
Melhor preço

3ELF CA=?
IR. 

Milbwto Firrtln 177 Ubkxi
: 274-DMM74-4W4

MONZA 88/1.8 — Branco,
26.000 kms. único dono. Cz$

§. 
1.800 mil. Tol: 285-5745, Dr.
Cláudio. Só particular.

; MONZA 85 — Vária co-
res revisado na garan
tia super equlp tr. facill
to T. 594-7794 FREE
LANCE. .• • ^vil.r-T-hy

MONZA 88 8LE — 4 p CÓmpl.
de fáb. prata ú. dona Raríaai*
mo LAGOINHA AUT. CHE-
VROLET. Av. Niemeyer 770
T: 322-0081.

MONZA 88
0 KM

SL  2.890 MÍL
SLE  3.090MIL
CLASSIC 4:990 MIL
Somente hoje até 1.500 MIL

Abaixo da Tabela
CARROCAff

R. Conde de Bonfim, 838
Tel.: 288-1462

MUSTANQ 74 — Mecânico.
4 cilindros, ar cond. etc. Tra-
tar 262-2450 José Carlos

OPALA COMOPORO 4
PTS 85 — U. dono
(sempre particular) ar
cond., dir. hld., aapa-
lhoa alét., som road
star 1.756.000 ao 1aTco
Mariz a Barro» 1083
264-2597 248-9444 ISA
BELLE VEÍCULOS.

OPALA DIPLOMATA 88 -
Preto 6c. 4 portas, completls
simo. Só 2.650 mil. DUPIN
VEÍCULOS. PBX 266-4041.

OPALA DIPLOMATA — 87azul metal. 4 pts compl. dsfáb. ost. de OKm Tel: 399-6793/ 399-7872 OESIGN
AUTOM.

OPALA DIPLOMATA 88 —
Bege met 250 s gas 4 ptscomp fábrica est de novoTel: 399-6793/399-7872 DE-SIGN AUTOM.

OPALA COMODORO 81 —
Preto, álc, ar cond, pneusnovos, R Min. Armando deAlencar, 35 Lagoa, 226-7831 Walmir. .

OPALA COMODORO —
2p, O Km, ar cond, dlra-
çào hldr,aullca. Pronta
entrega. 3.690 mil. Tal

17/295-8295.

OPALA COMODORO
OKM

04 cilindros branco vidro elétricoroda diplomata 4 portas preçode banana. R. Ministro Viveirosde Castro 41 — Copa541-5347/275-383»

Os melhores carros usados que

recebermos na promoção 

"vale 
tudo''

serão vendidos a preços promocionais.

Você vai comprar o melhor carro usado

ou um novo ainda a

PREÇO ANTIGO

Venha a Santo Amaro!

você compra seu carro depois vai

comemorar com um almoço por 
nossa

conta na 
"Churrascaria 

Porção".

CIA SANTO AMARO

São Cristóvão

Av. Brasil, 2520 
- Tel.: 580-6475/ 580-8485

Aberto até 18 horas.

Barra

Av. Alvorada, 2541 
- 

em frente ao Casashopping

Tel.: 325-9959/ 325-9929 
- veículos usados

325-5455/ 325-7779 
- veículos novos

Aberta até 18 horas

MODELO/MARCA AKO ACESS0RIOS PRE?Q
Voyage LS 83 Prata Alcool 850.000,
Caravan Diplom 86 Alcool preto autom. 2.600.000,
Chevette STO 86 Bege Sic. 1.040.000,
Chevette SL 86 Ami Sic. 1.040.000,
Del Rey GL 86 Cinza met. tool 1.650.000,
Del Rey 82 Verde met. gas. ar cond. 850.000,
Escort GL 86 Verde c/rfdio 1.530.000,
Escort 87 Verde Alcool 1.980.000,
Gol (ftS OKM Vermelho fenix ilc. 3.690.000,
Monza SLE 85 1.8 vermelho ridio 31c 1.550.000,
Monza SLE 88 2.0 ar/dir. 4.500.000,
Monza SLE 87 2.0 dir. cont. elft. 2.790.000,
Monza Classic 86 4 pts. compl. Sic. 2.890.000,
Monza SLE 85 4 pts. cinza compl. 31c. 1.750.000,
Monza SL 88 Prata v.e!et. iic. 2.790.000,
Prtmio CS 85 Prata t.fitas 1.100.000,
Santana CD 85 C/vidros elft. prata 1.650.000,
Volks 86 Branco tool 770.000,
Voyage LS 83 Verde metal. 900.000,

R. da Passagem, 169 -- Botafogo

TEL: 275-7594 PBX

OPALA COMOD 88 — 4 ptsc/ar e direção 5a m gasolinanovíssimo. Tr R. 24 da Maio,
602 281-2557.

OPALA DIPLOMATA 84 — 4
pts 4 c. compl fin 15 x cród
aut. NORCAR. 286-7248.
Real Grandeza 38.

OPALA COMODORO
88 OKM

CoupS Ecc «.l/s tol safira ar,
dir. hidr., vidras esp. e mala
elátr. bloq. rodas, vidros rayban,álcool. Abaixo da TabelaZAIDAN VEÍCULOSAv Prado Júnior, 238-BTEL. 295-2499

OPALA L S7 — Branco 2 pts
opaiacomod. sMsarsm

OKM as 
Motor 250 S gasolina 4 pts. OPALA DIPLOMATA 88 — 4completo R. Ministro Viveiros de pts e c fin 15 x cr6d aut.c,strauf ««(CS?! uii NORCAR. 286-7248. Real

Grandeza 38.
OPALA DIPLOMATA 280 S

OPALA COMODORO — — Gasoline bege met. un.
4p, 0 km, ar cond, dir.
hidriulica. Pronta an- m^mSTtrega. 3.780 mil. Flnan- _____________clo. Tel: 295-8887/295-

 OPALAOPALA COMODORO 88 —
Azul met 4 pts. AUTOHANS ||KMR. Vise, de Caravelas, 55 Willi

i COMOD. OU DIPLOM.
OPALA OIPU)MATA| , 4 QU 6 C1UNDR0S

Vinho 4 ciiindros a 9 P A PORTA1?Impec^vei com garantia * L c QQ

. Rua SSo Clemente, 206
Tel: 266-3200 SissSSSssSi 1

OPALA 80 ALCOOL — 4 por-
OPALA DIPLOMATA 88 H^'ma"?? h^Parls SB79"

KM — Cinza Llmbus. 4 p. 6 o. 5° f'J , , t 7fln-4i79DUPIN VElCULOS. PBX 266- Tr' local' 2 '¦ T 280-4179
4041. MM

OPALA COMODORO 87 — ( 0Pft^ DIPLOMATA
utimo estado troc/ finan. Av. 0 Rill BB
Armando Lombard), 940 — 2 a 4 portas. Diversas cores'Barre —¦ 399-0310. P/pronta entreaa. Troco/fin.

MOTORCAB Av. Rodolfo
Amoedo, 105 Barra
T: 399-4344/439B/55481.

ft O KM I > I .. y
m OUALQUER CARRO fl T>¦ COR. TIPO, MODELO Jr -
W MELHOR PRECO E WATENDIMENTO SO _ T. rr—

• 
ATENDO NO LOCAL PARAJ1 LS 83 — Alcool bran-
* Ririn rf. u..„„i.. 08 61 ¦ estado. 900 mil. Ac.

Til 2»To§4? oferta 284-7361 284-4337.
PARATI CL 88 O KM E LS 85— Marrom e cinza plus troc/flnanc. Av. Armando Lombar-di. 940 Barra - 399-0310..
PARATI 88 — Verde esmerai-da, rodas Gol GT excel. estbom preço. Av. Prado Jiiriior238 Lj-A. T: 5421946. {
PARATI QL 87 — VermelhoFênix. Nova. R. Bambina 180.Tel: 286-6715. AUTOMAR.
PARATI CL 88 — Azul mari-
nho ar cond ot preço. AU-
TOHANS R. Vise de Carave-
Ias, 55 T. 266-5162.

PARATI 8 88—Vermelha; ot.
preço. AUTOHANS R. vise.de Caravelas 55 T- 266-5162.

PARATI 8 83 — Álcool, bran-
ca, super nova, ún. dono.
Troco e financio. R. Humaitá.
149. T. 266-4944. ITALCAR
AUTOM.

' ;]

••ni,--,;;

Suplemento de Classificados Niterói do Jornal do

Brasil. Um tablóide inteiro com as melhores
oportunidades da cidade.
Para você, que mora em Niterói, ficar por dentro

de todas as ofertas de compra e venda dos mais

variados produtos.
E para você, que vai atravessar a ponte, ter certeza
de onde encontrar estes produtos.
Tudo isso aos sábados e domingos nos Classifi-
cados JB Niterói.
Um suplemento completo. Exclusivo.

JORNAL DO BRASIL

Classificados

Circulação restrita ao Município de Niterói

3
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• ACEITAMOS CARTA DE TODOS OS C0NS0RCI0S U

...

^^Elcu!o^^ril,,t 
A/ova Iguagu

¦¦ 

ROD. PRES. DUTRA, 15.000 I 
[/ffimX

= 
767-2543 PE^S E SERVI?0S P I WW I I

767-2052 iiiP|767-1007-767-1011*767-5240-767-35881 iiii VS® 
-ft

l^jj fJ

Abflixo tab vArios oo* nisi >r corn foHa «. .j^|' I ^ciaro.^^ri^diwi- I ^elhf^nS'^cond btimol |I'cOOL — Ultimas!ne* mar-1 >toTfwI'io.OOOkmlffiemi^ \f P CK-UP BLAZER j^
clonals entrego ho]e a6 verde un. dono 10.000 m(^VEIS 2M 30^10 

™ 
t^&Xmbb p#rt 720 dlWSweias.H55ST!'26fr gnteo dono tlrado m*a DAD ATI do?i» ^^rt^WlMqu'tS SJs™ ?^29M56i °'Pa3 SULAM 87

2.999 mil tCO fin. 571- km. T: 322-0999/ 322- MUVtlb. ^b4-JU4U. mil. lei. Z74-Z855. g162 5 do COnadrdO (Qulta- rAKAII 1347 702 c/ porteiro. Gas, 5 marphas. ar. dir. hidr.
9787/ 268-9847. 1192 CENTERAUTOM PA88AT VILLAQE 86 — BVBA#T4-irt do) •ntrtgo 60m 6MU- ha ai/h .. vidro ilttr. Otimo estado. Tract.

_______________________ pARAH 8 83 Alcool man- partir de 1300 quem vende PA88AT EXPORTAQAO 86 »q total 3 mllhAtl Nio A A QIlM PASSAT 84 QT8 POIN* yj dafitwtoa* _***P*UP*2' v«ndo. financio. MOTORCAB. Av.
PARATICL88 —BRANCA— PARAT1 S 85 — Clnza nho. super nova Trc/fin. R. muito tern pra?o melhor R. mHANsV VisVde Srav* acaito oferta Fona- 00 WmYI TER — Varmalho,eat*- '{m-IIM ' 

jMSaJ/MM/SMi'Equipada. AUTOHANS R. dono 1270 mil Real Grandeza 32 T: 266- Bartoida Mesquite 205 Tal: COHANS. R.Viscde Carave- ^rooiena. l-ona. •• JR,J jr do aXCal. Equip. rod**, i Tth 399-4344/4399/5548 j
Vise de Caravelas, 55 T: 266- 22» ?«8V «99 A«M 4091/ 246-1968 REGRAN. 284-0944 JOCELYN. las. 55 T. 266-5162.  880-8480 (Edson). GaSOlma AM/ FM, bCOa.RecaVO PASSAT 18 78 — Marram  ^

tULcLtt, 0..IL, 
AU,ow: n«»Ti«70L-to~. SSSS^"-- 3190M" 

ssftrA*«'.©saswsrJ^fsSa

SKStfiJ wsas&sM smbm* mmmmuf Mrewftns mmmm mm¦*>¦*¦*"*»¦
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——— AM/FM, roda llga lev», 6tl- PASSAT VILLAGE QL 87/88 Raridade. ar, rayban, pneus MOTOR PIFI H ft7 Gas verde ^^DIESEL MOTO R PI PI H A7PARATI GLS1 0 km a. mo •itado COMPETi AU. — Alcool bege na garantia novos. Pouco rod. cinza me- MUlUnrltLU of met rodas som pneus novos Aft MUTUHrlcLU 87
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Áv. Olegarlo Maciel, 482
Barra

Fones: 399-6793 e 399-7872
Av. Olegarlo Maciel. 482

Barra
Fone.: 399-Í793 e 399-7872
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ANOSSA

Almoce conosco

na Churrascaria Rodeio

Seu carro vale muito mais

ACEITAMOS CARTA DE TODOS OS CONSÓRCIOS

" 
Para o papai,

preços inacreditáveis

1

Nova Iguaçu

ROD. PRES. DUTRA, 15.000

PEÇAS E SERVIÇOS

767-1007-767-1011-767-5240-767-3588

PLANTÃO SÁBADO ATÉ ÀS 12 HS

VEÍCULOS

NOVOS E USADOS

767-2904

767-2543

767-2052

767-2520

PASSAT L8 81 — Álcool mo-
tor novo .10.000 km. aI ferru-
gem pneus novos, capas no-
vas. fel: 295-6561.

PASSAT LB 84—Todo origl'nal da Mbriea. super novo.
Av dM AméfkM 2960. T.
«H4M.

PASSAT LS 78 - Marrom o
mais novo do Rio. Rodas
som vidros muito lindo 261-
3648.

PASSAT VtLLAQE 86 AL-
COOL — Ultima serie, 5 mar-
chas. estado de novo única
dona ver Ba rio de Mesquita134/ 702 d porteiro.

PASSAT POINTER 87—Ver-melho met ar cond ótimo
estado. AUTOHANS R. Vise:
de Caravelas, 55 T. 266-
5162. I

PASSAT EXPORTAÇÃO 88Branco 4 pts ar gas. AU-
TOHANS. R. Vise. de Carave-Ias, 55 T: 266-5162.

PAS8AT POINTER 88 O KMSuper equipado som ray-
ban etc. emplacamento grâ-tis preço abaixo tabela trocofinancio Tel. 260-3844.

PASSAT LS 83—Álcool, ver-de claro, pouco rodado, óti-mo estado. Part. x part. 720mil. Tel: 274-2955.
PAS8AT VILLAGE 88 — A

partir de 1300 quem vendemuito tem preço melhor R.BarSo de Mesquite 205 Tel:284-0944 JOCELYN.
PASSAT LS 2 P. 81 — Gasoli-na cinza vidros verdes de-semb. tras. exc. estado Tr.financ. 284-7361 284-4337.
PASSAT VILLAGE 84 —

Eat. Ok. Varda crlatall-
no. Rodaa gol GT, som
FM, antrago hoje ao 1°
p/1.089.000 ou Fac. 15
X Tco Mariz a Barro»
1083. 264-2597 248-
9444 ISABELLE VE.I-
CULOS.

PASSAT VILLAGE 88 EIRAQ. 88 — Ótimo estadotroco e financio. Av. Arman-do Lombardi. 940 - Barra398-0310.
PASSAT LSE EXPORTAÇÃO88 — Branco, gasolina. 4 por-tas, ar cond. 0UPIN VElCU-LOS. PBX 266-4041.
PASSAT VILLAGE GL 87/68— Álcool bege na garantia2.000.000 Barflo de Mesqui-ta 1085/ B04 258-5113.
PASSAT LSE 87 GAS — Arvid rayban som ún. dono.Tipo export Troco fac. Av.Prado Júnior 238 B T: 295-2499.

PARATI CL 88 0 KM —
Abaixo tab. vários op-
clonaia entrego hoje aó
2.999 mil tco fin. 571-
9787/ 268-9847.

PARATI CL 88 —BRANCA —
Equipada. AUTOHANS R.Vise de Caravelas, 55 T: 266-5162.

PARATI CL 88 — Branca
vid. térmico tc fitas 5
march 9.000 km rod.
tre./ fin. R. Bamblna 88.
T: 266-7059. RALLYE.

PARATI GL 87 — Branca
5 m, aom v. térmico c/
limp 11 mil Km. rod.
ún. dono. Tr./ fin. R.
Bamblna 86. T; 266-
7059. RALLYE.

PARATI CL 87 — Azul
met. ar aom roda v.
varda ún. dono 10.000
km. T: 322-0999/ 322-
1192. CENTER AUTOM.

PARATI S 85 — Cinza
ún. dono. 1.270 mil.
322-1192/ 322-0999
CENTER AUTOM.

PARATI PLUS 88- Particularvende, único dono, nova. ver-melha. Cz$ 1.750 mil. Tels:287-7092/239-8632.
PARATI 86 LS — Branca 5marchas rayban pouco roda-da carro de garagem. CzS1.400 mil. Tel: 293-3488.
PARATI 83 SL — Álcool ven-do hoje ao 10 baratlssimo 880mil ac. trc. Marquês deAbrantes, 31 T. 285-0918.

PICK-UP BLAZER
SULAM 87

Gas, 5 marchas, ir, dir. hidr,vidro alétr. Ótimo estado. Troeivendo, financio. MOTORCAB. Av.Rodolfo Amo«do 105-Barra. ¦
Tel: 399-4344/4391/5548'

>ARAT1 S 83 — Álcool mari-
nho. super nove Trc/ fin. R.
Real Grandeza 32 T: 266-
4091/ 246-1968 REGRAN. Gasolina '

3190 Mil PHOENIX 88 — Con-
versfvel d 2 capotas.
Tel. 351-4050.

POI8CM «11 T 73
TRANSFORMADO COM KIT

ORIGINAL PARAMODELO NOVO — TARGA
PARATI OL 87

verde metálica
equipada nova
com garantia

PtCK UP 84 C 10 - Cabinedupla, azul metal, hidraul. ar.som. TV. ATX. Seg. Total.3.600 mil. 228-7846.
PICK UP 88 - A 20
Custom S. Cabina du-
pia. Traçéo 4x4 aquip. 0
km. 5.995 mil. Financio.
Tal: 295-8887/295-
8295.

PASSAT GTS 880 KM-
Completo pronta an-
traga aceito troca Tal:
286-9822.

PASSAT 86 SPECIAL —
Branco, aquip, da-
aamb., rádio. 354 mil +
SMrest. 

63.261. Ac. troca,
¦al. 263-9342.

PARATI 84 ÁLCOOL - 1.8.
nove apenas 21 mil Km.
Cambio longo, único dono
troco financio Barão de Mes-
quita 131.

PARATI 8 88 — Excelenteestado. Ver. R. Barata Ribei-ro, 665. Tr. 285-4128.
PARATI PLUS 84 — Verde
álcool, ar rodas, super nova.
Trc/ fin. Real Grandeza 32 T:
266-4091/ 246-1968 RE-
GRAN.

PASSAT VILLAGE 84 —
Branco, álcool, ar cond,
pneus novos, exc est. R.RealGrandeza. 317. Tels. 266-4565/266-2760. NAVAJOVEÍC.

PAS8AT TS 78 — Branca vi-
dros ray ban pneus novos
orig. da Brasília s/ ferr. Tel.
236-2781 R. Su Clara.

Rua São Clemente,
T«l: 39^200òjJ^SoClemente, 206

Tal- 9B6-3200
PASSAT LS 78 GASOLINA— Estado de novo pouco uso

único dono troco financio Ba-
rio da Mesquita 131.

PASSAT L8 82 — Ôt. est.
gas. ar de fábr. vdos rayb. t-fitas, 5 pn novos. etc. Tr/facil.Av. Prado Júnior 238-B. T:295-2499.

PARATI LS 86 — Ale.,
verde met., 5m, t. fitas,
rayban, auper nova,
troco a financ. R. Ha-
dock Lobo, 386. Tel:
248-5500 AMIGAO
VEÍC.

PA8SAT LS 81 — Útlmo. tetosolar, vidro rayban. AM/FM.
pneus novos, motor c/ garan-tia, sl ferrugem. 294-6154.

PASSAT TS 81 — Ges verdemet rodas som pneus novos
p/pes exig. 550 mil 293-0524.Av. Paulo Frontin. 730/309.

PASSAT PLUS 1.8/84 — Azulmetálico, conservadlssimo.equipado e cr cond. CzS1.100 mil. Sr. Hugo. 245-4016.

PASSAT LS 77 — Amarelo.Tel: 571-3908 e 357-1005. PICK-UP
MAXIVAN.

MOTORFIELD 87
completa

estado OKm.

PICK-UP
BLAZER.

MOTORFIELD 87
COMPLETA

ESTADO OKM.

PICK-UP M000
BRASILUAN

DIESEL

PASSAT EXPORTAÇÃO 87
ar condicionado 4p
gasolina garantiaPA88AT LS 81 3 P. GAS —

Raridade, ar, rayban, pneusnovos. Pouco rod. cinza me-
tal. Part: CzS 550 mil. Tel:
274-9662.

PASSAT DACON TS 81 —
Mod. 87 ar, toca-fitas, motor
e pneus excelentes 56.000
km originais. 630 mil Tel:
237-2217/ 291-2060 R. 366.

PARATI 85 — Bego met,AM/FM. roda liga iave, òtl-mo ..tido, COMPETI AU-TOMOVEIS 325-9303/325-0127.
PARATI GLS 1.8 — 0 km
pronta entrege aceito
troca Tel: 288-9822.

PARATI VERDE ESMERAL-DA 0 KM — A faturar. Prontaentrega. DUPIN VElCULOS.PBX 266-4041.

Abaixo da tabela c/ cré-
dito automático completa1 2.600 km.

PARATI GL 87 — Cinza plusún. dono 7.500 Km garantiade fabr. R. Sâo Celemente206 B T: 286-9091/4689.

CARR0CAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel: 288-1462
Rua São Clemente, 206

Tel: 266-3200

¦
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ESCORT GL CarX 1.4Q0 CzS 1.700 Cz$ 2.1QO ITlitli^ IWIUWIWI PICK-UP CITY 87 — Gas., iBSl WO V eTs^aJ °das Ami ncS.

' XR-3 CzS 1.700 CzS 1.9SO CzS 2.650  Qnjrmrl pick-up Chevrolet c-20 pick-up at 0-10 - cabine «ul met.,p.radlal*,al- U|rU||||Ann| 1.917. 325-9303g2Mi27r.
n OJ7V fZUIA r>( f 7fld CwS 7 ono r»S 2 SOO 'JH 87 — Dir. hidr. unico dono dupla. rodas e pneus espo- to-iaiantes »uper- B*F«T«]H• ¦ vli jWH| QUANTUM — QLS 87 5-dr§lr\ C.Z9 l./UU CZ* f .Wl/ SS *'* B^s. a/c. troca Av. Prado Ju- cbis. Tratar a partir de 2* feira pesados, eat. 0 km. pkuoifllUffl Completissima. 22 000 Km
VOYAGE CzS 1.250 CzS 1.600 CzS 2.000 I nior, 257 — Tel. 2754997. 1 c/Dialma. Tela: 591-2297 I Carro da partlc. Vdo. I I unico dono. Vendo m \io
GOL CzS 1.000 CzS 1.300 CzS 1.7QO Vermelho rosso ( pick-up manga ^ KSSSsasssaBSBK nanc!°R. Barto'de'Mos- Branca equipa-MONZA CzS 1.850 CzS 2.300 CzS 2.900 equipada 662 URSA 88/0 KM piCK-UP quite. 120 - Tel. 284- 5 aM" PJ S' $£$SX? ^

: CHEVETTE CzS 1.000 CzS 1.2OO CzS 1.5QO mil + prests. F1000 nr«ti wrpr quantum cq bb t
UNO CzS I.OOO CzS 1.3QO CzS 1.500 72 250• 86 SR ( PICK-UP PASS0 ) ACEITO TROCA

* Carros em bom estado e equipado* ACclTO TROCA Tel: 399-4344/4396/5548. I oire«;do. d.esei. cabin© du FINO 88/0 KM vpi aia mjio 5«7 cSi -' 
Plantionestcsibado BI|PUfi^v- Feliciano Sod*. 246 TIL. 263-9342 ^k,Up mo o km - Em- TEL. 

263-9342 287 98 92' :

3te 17h0ras. mm H if'I llJllfl Niterdi - Tels * 719-5050 plecade, 3 milhOes + presta- Amoed^Vi05RBarra° 
e wncio. MOTOCAR0. Av. Rodolfo QUANTUMCS 88 — C73^

WM'Jri'l lUviU'MMwmMbam ™7ly.' r6es uc. carro manor valor. tTIm^/43M/5548 *""* 105 - Bam '•flfieve v«riaseojM ffm. lO
¦¦¦¦¦¦MMWi 719-9393-Telex. (21)38556 L||, 

|M||||iBT |5.^ner 
T 205'4067/ Tr 3" 'T I rmWrn^i tt&JS5S?J*

.: . Miura sempre
foi um carro versátil
em tudo. Até no preço.
Agora você já pode
corrtprá^íseu Miura
com apenas uma
entrada e 2 prestações
semjurÒMWwi»>ii>K-
^"^riyüumojeit°

especial de ser, agora
corn am jeito especial
de comprar. Aproveite.

VEÍCULOS ESPORTIVOS ^Rúy-
Av. Úlegàrio Maciel, 542-Barra da Tijuca - RJ-Tels.: 399-5027¦399-8233

FORD
GM

V0LKS

Av. Olegarlo Maciel. 482
Borra

Fones: 399-6793 o 399-7872

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXCLUSIVA

PEÇAS , LEASING E C0NS0RCI0

SELFCfl*

18 ANOS

Av. Olegarlo Maciel, 482
Barra

Fones: 399-6793 0 399-7872

PAMPA L
88 OKM

20 o Carro & Moto o sábado, 6/8/88 JORNAL DO BRASIL

PICK-UP OKM
PASSO FINO

Álcool/Diesel
Melhor Preço

do Rio. .

TodoemFiberglasí

ABAIXO DA TABELA ANTIGA
ESCORTL 2.370 MIL
ESCORTGL 2.580 MIL
ESCORTXR3.. 3.850 MIL
ESCORT CONVERS. XR3.... 4.990 MIL
PAMPAL ...:... 1.990 MIL
BELINAL...:. 2.150 MIL
DELREY4P. L... 2.220 MIL
CHEVETTESE 1.880 MIL
GOLGL 2.380 MIL
OPCIONAIS E FRETES INCLUÍDOS

TROCAMOS E FINANCIAMOS
TEL. 263-9342

PICK-UP F1000 8R — Cabinedupla, diesel, 82/ 83. todeequipada, único dono. CzS2.800 mil Tel: 286-5893. hor.com. EM NOSSO SHOWROOM NA BARRA
Av Armando Lombardi, 940 • Tel.399-0310 • Barra*PICK-UP F.1000 85

Cabine dupla. élc. 6 cil., ar
çond., dir. hidr. preta/branca.Ótimo est. 26.000 km. Troco-/vendo/financio. MOTORCAB. Av.Rodolfo de Amoedo, 105. Barra.T. 399-4344/4398/5540

PICK-UP F-76 ANO 82 -Azul, pintura nova. mecânica
excelente. Tel.: 227-3341.

QUANTUM CS 88 — C&irhd. v. rayban e outros opc.'Ac. tee fin 15 m créd au?otn.R. Souza Franco 121 próiÇaoBoulevard T: 208-7«l6.BUICK. Vj_
QUANTUM CS 88 — .^ulmet álcool diversas opciortòis
30.000 Km Preço 2.100. TM.:
268-5589.

PICK-UP A-20 Blaaar 88 OKM — Compl a A 20 86 ar.som, dir., hldr. etc. Ac. trocafinanc até 18 mesea. MO-TOR FIELD RIO R. Barto deMesquita 424 Tel. 268-8599.

PICK-UP F1000 86
Diesel, cabine dupla, ar,
direção, p. novos, ótimo
estado. Troco, vendo, fi-
nancio. MOTORCAB. Av.
Rodolfo de Amoedo. 105
Barra.
T: 399-4344/4396/5548.

MERCEDES-BENZ 300 D
ANO 8541 ¦

•'Excelente estado • super equipada.
^Documentação diplomática. Único do-
no. Tratar direto com proprietário pelo
tel. 399-2198.

PICK-UP

OKM

BLASER

Na Guanauto você compra seu Volkswaqem 0 km ou usado com muito mais
tranqüilidade.

São 26 anos de experiência, o que garante pronta entrega, com opção de cor
e modelo.

POINTER 86 — Vermelho,banco recaro, ar cond., rodaliga leve, t. fitas. Tis: 542-1544/542-1946.
PORSCHE 914 ANO 1.972 —
Targa. vermelho, motor1.800, 4 cc, part. 322-1927.

PRÊMIO 8/ 87 — Branco, dapenas 11 mil km originais, t/equipado. Vendo d 30%entr. crédito na hora — NO-VA TEXAS — R. Frei Caneca,55 Tel: 224-6922 — 224-9843.
PRÊMIO CS 1500/ 87 — Ver-de metálico. cJ apenas 17 milKM originais t/ equipado, dsom, vidros ray-ban. etc.Vendo d 30% entr. créditona hora — NOVA TEXAS —

R. Frei Caneca. 55 — Tel:224-8922 — 224-9843.

QUANTUN GLS87— Ài
cond. completa de (A
brica ún. dono 18.Ú0C
km. Raridade. T: 521-
3744/ 385-2747. 1

ÁLCOOL 6 CIL.
•TODO EM

COURO
COMPLETA

A única CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA com plantão aos sábados, ate as 16:30h
PICK-UP

OKM
BRASINCA
MANGA LARGA

PASSO FINO
» Pronta entrega

Álcool ou diesel
Melhor preço
Maior estoque

QUANTUM CO 88 — Pratearimpecável AUTOHANS ,«fl.Vise. de Caravelas, 55 T. 2JB6-
5162.

QUANTUM ÇL 87 — A5ulmet ar dir ótimo preço.TOHANS R. Vise. de CaraVe-Ias, 55 T:. 266-5162. S

Você investe no seu futuro carro e pode ir pensando na cor e nõ modelo que quizer.I H Minuto FMTtin 177 UMo* |I 274-WM/274-4H4 I
PICK-UP 88—Mangalar-

ga dleael 0 km. Equipa-
da. 9.200 mil. Financio.
Tal: 285-8887/ 298-
8295.

TV cores
Ar e direção
Super nova

QUANTUM GLS 88 i-
Gaa. Completa de fábf.,
pouquíssimo rodado.
Raridade. Aceito trocia
270-4141. 1

pick-up

SR OKM

CABINE DUPLA
a DESERT 2
a MOTOR DIESEL
a ACAB. ALTO PADRÃO1

SUPER SOFISTICADA
PRONTA ENTREGA '

ER AVALIAÇÃO
M A TROCA ,

QUANTUM QL 87 — Únjbodono, cinza prata, vidros 9|é-tricôs, bagaceiro, roda liga-
leve, bloqueio central, sorn.
dir. hidr., 16.000 km rodadás.
CzS 3.300 mil. Tr. Sr. Peter
263-2330. hor. comerciaM

QUANTUM CL 87 £-
Vermelho fènix ar
cond. dir hldr vl(]r.
elatr. bagageiro com-

BI 
ato de fábr. R. Bam-

lan 88 T: 288-7059
RALLYE. 3

Os mais tranqüilos e menos usados PRÊMIO CSL
0 KM

A GASOL.
COMPL. DE FÁBR.
ÓT. PREÇO

PICK UP D-20 88 0 KM —
Abaixo dà:tabela virioa
opcional» Só 3.259 mil
ent. preat. 72 mil ac.
tco 571-9787/ 288-
8847.

CARRO CARRO
PARATI LSALC. 4 MR, Adalberto Ferreira 177 lablon274-0895/274-4894 ESCORT L-ALC.

SANTANA CS - ÁLC. C/DIR VOYAGE S - ALC.AZUL MET.PICK UPCABINE DUPLACHEVROLET 87 — Undlssi-ma 18.000 km Super CustonDiesel 5 M Excepcional Saco-
pa, 711 226-1056 Preço4.800.000.

R. Adalberto Ferreira 177 UMon274-0895/274-4694PICK UP A-20 OFF-ROAD 88Unlca no Rio, painel dlfll-tal, Sto. Antônio, ar/dir.,rodai a pneu» eapedala,
pára-choques espaclala,lançamento 8ULAM 88.' Rua Haddock Lobo, 382.Tal. 264-0802. 8ULAM.

VOYAGE LS- ÁLC, PEGE MET.
VOYAGE S - ÁLC. 4 M SANTANA CS-ALC. PRÊMIO 85 — Branco, álcool,5 marchas, ótimo estado,única dona. Cz$ 1.300 mil.Tel. 294-9055.PASSAT LSE - GAS. 4 M C/AR M0NZACLASSIC-ALC.-COMPLr R. Adalberto Ferreira 177 Lablon.I 274-0895/274-4194

PICK-UP BLAZER 88 — 0Km, azul cláaalco, ar oond.duplo, dir. hid., roda» •
pneua espaclala, tato solar,som, vidro alétiteo. RuaHaddoek Lobo, >82. Tal.:2844802. 8ULAM.

QUANTUM GL 87 4-
Prata met. ar cond dii
v. elótr. rayban o/ d'e-
gradè bag rod. R. Bam'
bina 88. T: 268-7059
RALLYE.

PICK-UP
88

BLÂSER

SANTANA CS-ALC.BRANCO
PRÊMIO
E ELBA

OKM
Todos modelos

ABAIXO TABELA• y TTT1
i

FIAT 147 C ÁLC. 4 M BEGE MET.
VOYAGE S- ÁLC. 4 M SANTANA GL - ALC. - WDR. ELETR.BRANCO

QUANTUM CS 88 — Vergemet. vd. rayban degrade, *A-
dio AM/FM San Francisco'50w. Bagageiro ventil. deserep.
e limp tras estado de no*>.
Tel: 399-6793/ 399-7872 D£-
SIGN AUTOM.. :

PASSAT LSE GAS. 4 MC/AR SANTANA CL-ÁLCFord-Engerauto
e Álcool 6 cil

Todos opc.
8 lugares
Painel digital

Campo de São Cristóvão, 87
(em frente ao pavilhão)

Tel.: 580-1127

Diesel
Ar duplo
Turbinado
Todos OPC. Real Grandeza, 38 QUANTUM CO 88 —

Ilhéus ar dir. vidro verde,
ridade DUPIN VElCUL
PBX 266-4041.

Diesel
4 pts
compl

ieriencia
H Adalberto Nrrsln 177 UMo*274-0MM74-4H4 PRÊMIO CS 1.500 85 -

Aiul met., c/ar cond.,
auper nova, financ. até
18 meses. LYON AU-
TOMÓVEIS. R. Teixeira
de MelOí 31, Lja. I. Ipa-
nema. Tela: 267-3892/
227-3580.

PRÊMIO 88 CS — Bran-
ca, equip. rei. digital
AM/ FM, 5m, Excel, as-
tado 825 mil + prest.
33.140 Ac. troca. Tel.
283-9342.

PRÊMIO 8« — 5 m. bancoalto, est. O km, pouquls. uso.CzS 1.150 mil. Tel. 399-4602.
PRÊMIO 87 — Preta. 1.500,-
pouquíssima rodada. Vendo
Urgente. Tr. Tel: 266-4041.Falar d Waldir.

PRÊMIO CS 1500 87 -
Preta, c/v. elétr., no-
visa. Financ. a / aval. Ac.
troca. LYON AUTOMÓ-
VEIS. R. Teixeira de
Melo, 31, Lia. I. Ipana-
ma. Tal: 287-3892/227-
3580.

PUMA 79 CONVERSÍVEL —
Branco, particular vende. B00mil. José Fernando. Tel.:
322-3717.

QUANTUM CL 87 — I

8e 
met. v. verde ra

mp. som.T: 322-09!
322-1192 CENT
AUTOM.

PICK-UP F-1000
CAB. DUPLA 86

Ar-Rayban-Dir. Hldr. Olesel AUTOBRAS

APRESENTA

TODA UNHA FORD
ESCORT-DEL REY — BELINA

CQM PREÇOS ANTIGOS
ULTIMAS UNIDADES

RUA GENERAL GOIS MONTEIRO
125 - TEL: 295-4882

PICK—UP F1.000
SOUZA RAMOS 86

Max Sport SR 2 ar direção hidr. toca-fita
motor MWM diesel cabine dupla recebo
auto como parte pagamento

ISlO AUTOMÓVEIS
HUMAITÁ 88A — 266-4499

Cabine dupla, branca, ardir. hidráulica, turbinada. 0KM. Troco/financio. MO-TORCAB — Av. RodolfoAmoedo. 105 — Barra.
T: 399-4344/4396/5548

QUANTUM QL 2.000 0 K— Azul met. ar dir. prqantigo AUTOHANS R. Vil
de Caravelas. 55 T. 2í
5162.

Cinza cromo,
equipado. 685
mil + prests.
94.265.
ACEITO TROCA
TEL. 263-9342

QUANTUM 88 j
GLS 0 KM :
•GASOLINA i
COMPLETO i

VERMELHO METÁLICl
ENTREGA HOJE I

CARROCAR
Rua Conde de Bonfim. 8!

Tel. 288-1462

>tCK-UP D-10 — Cabine Du-
pia Modelo 84. Excelente es-
tado. Tel: 227-6119. Au-
gusto.

Ultimas

Unidades.

TAXI

. ESCORT — GL
EQUIPADO

PREÇO ANTIGO
ÚLTIMAS UNIDADES

FINANCIAMOS

PICK-UP OKM
Manga Larga

Álcool/Diesel
Melhor preço

QUANTUN CL.87 — Brar*acompleta (ábrica ar. dir. Si-
dros èlet. rodas esp aro *4
28000 Km. Novinha part. li.
troca 258-6462 Res/2«-
3558 COM. . .J

QUANTUM CL 87 - GasoliSàmarron met., único dono. bá-
gageiro. vidros verdes. taM-
pa da mala. COMPETI.AUTjp-MÓVEIS. Av. das Améncaà.
1.917. 325-9303/325-0127Ã

MARCA 19871985 R. Uilberto Fenelri 177 Ublon
1. >?4 WW/274-1444Rui General Ult Montalra, 125

Botafofo
TéU.: 295-4882 - 295-5444

CzS 2.OOO
PICK-UP CITY 87—Gas.,

azul met., p. radiais, al-
to-faiantes auper-
pesados, est. 0 km.
Carro de partic. Vdo.
barato. Ac. troca/ fl-
nane. R. Barto de Mos-
quita, 120 — Tel. 284-
1821.

QUANTUM — GLS 87 5-Completissima. 22 000 Km.único dono. Vendo motijtocarro novo. CzS.S3.600.000,00. ã vista. Conw-
go financ. até 6 meies. Tet(225-3347 proprietèrio.

D. REY GHIA

Vermelho rosso,
equipada. 662
mil + prests.
72.250.
ACEITO TROCA

TEL. 263-9342

Branca, equipa-
da. 1.287 mil +
prests. 52.695.
ACEITO TROCA
TEL 263-9342

MONZA PICK-UP
F1000
86 SR

Direção, diesel. cabine du-
pia. estado de OKM. Troco,
vendo, financio. MOTOR-
CAB Av. Rodolfo de
Amoedo, 105. Barra
Tr. 399-4344/4398/5548.

QUANTUM CG 88 •
Compl fábr. Novlsniir
apenas 2.850 mil. Ti
287-98 92.

PICK-UP PASSO
FINO 88/0 KM

A-10, D-20, cwnptoti Todas asrnms pronta entiege, troaTi-Mimo. M010CASB. Av. RodolfoAmoedo. 105 — BarraT 399-4344/4398/5548

Carros em bom.estado e equipados
" '. I Av. Feliciano Sodré. 246

Niterói - Tels. : 719-5050
f. . 

' 
fl 719-9393-Telex:(21)38556

Plantio neste sábado
até 17 horas.

PICK-UP 0-20 0 KM - Em-
placadfi. 3 milhões + presta-
ções ac. carro menor valor.
Dr. Wagner T: 205-4067/
285-1566

QUANTUM CS 86 — O ar$ligaleve várias cores fin. 15J<créd aut NORCAR 286-7248 Real Grandeza. 38.

""HMiiiiiiiiiiirmfiw'

• I

ABAIXO DA TABELA ANTIGA
ESCORT 2.370 MIL
ESCORT GL 2.580 MIL
ESCORT XR3.. 3.850 MIL
ESCORT CONVERS. XR3.... 4.990 MIL
PAMPAL ...:... 1.990 MIL
BELINA L...:. 2.150 MIL
DEL REY 4 P. L... 2.220 MIL
CHEVETTE SE 1.880 MIL
GOLGL 2.380 MIL
OPCIONAIS E FRETES INCLUfDOS

TROCAMOS E FINANCIAMOS
TEL. 263-9342

>L i^

a s
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.^^^^^TOMAUNHA FIAT EM PROMOCAO I

6 VEZES SEM JUROS E SEM CORREQAO

9 VEZESIGUAIS

Aceitamos todas as cartas de consorcio I

Diversos pianos de financiamento a sua escolha

' Cobrimos qualquer oferta

Superavaliagao do seu usado na troca por um FIAT 0 km . I

1 
PEQAS — 

SERVIQOS 
,

ATACADO E VAREJO R0ViS30 do S6U Fiat pOf dpBfldS 11.990, ^ 1

||ppi|B velas • platinado • condensador • filtro de 6leo I I

Precoseconditfesespeciaisparaatacadistas I,<tJJM» I

CONSULTENOS PLANTAO 
DE OFICINA AOS SABADOS DE8AS13H I

C L AS S I F I C A R R O S

FIAT 147 ALC 84 BRANCA 549.000 FIAT FIORINO ALC 86 BRANCA 690.000 I

FIAT RACING GAS 82 PRETA 319.000 UNOCS AUC 85 BEGE 1.050.000 I

FIAT 147 GAS 80 BRANCA 299.000 ELBA CS Aip 86 VERDE 1.290.000 I

FIAT SPAZIO GAS 83 BEGE 590.000 PASSAT LS ALC 83 BEGE 749.000 I

FIAT SPAZIO GAS 83 VERMELHA 449.000 BELINA UUXO ALC 84 
' 

VERDE 790.000 I

FIAT 147C ALC 86 BRANCA 879.000 CHEVETTE STD ALC 86 BEGE 1.050.000 I

FIAT 
147C ALC 86 BEGE 879.000 MONZAFASEII4P 85 PRETA 1.790.000 I

1  TEMOS OUTROS MODELOS A SUA ESCOLHA  

J

IJflli WhJ ETIKI AKIf^EIDA O A no local com taxas especiais |
mMmMtmJimM I //V/H/VL/O/l/'l 0.rl. cr£dito aprovado em ate 24 meses I

crEdito, financiamento e investimentos I

A sua concessionária na Zona Sul

sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 21
FORMAL DO BRASIL

M JUROS E SEM CORREÇÃO

9 VEZES IGUAIS

Aceitamos todas as cartas de consórcio

Diversos planos de financiamento a sua escolha

Cobrimos qualquer oferta

Superavaliação do seu usado na troca por um FIAT 0 km

SERVIÇOS

Revisão do seu Fiat por apenas 11.990,

¦¦¦¦¦¦¦k velas • platinado • condensador • filtro de óleo
r7|JjflA filtro de ar • filtro de combustível • junta do
tàlMMMámJUr carburador • junta da tampa do tucho e mão-deobra

PLANTÃO DE OFICINA AOS SÁBADOS DE 8 ÀS 13H

ATACADO E VAREJO

Preços e condições especiais para atacadistas

CONSULTE-NOS

690.000

1.050.000

1.290.000

749.000

790.000

1.050.000

1.790.000

BRANCA 549.000 FIAT FIORINO ALC 86 BRANCA

PRETA 319.000 UNOCSÁUC 85 BEGE

BRANCA 299.000 ELBA CS ÁLC 86 VERDE

BEGE 590.000 PASSATLS ÁLC 83 BEGE

VERMELHA 449.000 BELINA LUXO ÁUC 84 
VERDE

BRANCA 879.000 CHEVETTE STD ÁLC 86 BEGE

BEGE 879.000 MONZA FASE II4P 85 PRETA

- TEMOS OUTROS MODELOS A SUA ESCOLHA

FIAT 147 ALC

FIAT RACING GAS

FIAT 147 GAS

FIAT SPAZIO GAS

FIAT SPAZIO GAS

FIAT 147C ÁLC

FIAT 147C ÁLC

A/O LOCAL COM TAXAS ESPECIAIS
CRÉDITO APROVADO EM ATE 24 MESES

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SERVIÇOS

V. NOVOS

V. USADOS

r HIHI' Mm!
v . ;:-: \
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Fester neg&fo com • Fadleuto i uma preva de
intcligSmia. ifl""1?"  ""¦ "'"'•"|—1

mFAcjimjTo^
Tad. Intillglwla WniMU lute. / JI Ijf'm^Fjf^ AS$U fl$20, 238 —- B()t3f0g0 §
I ;: 

-A,,,./v-—— 
286-1649 3

P^s ttvnwp anaai pimp

B ¦¦¦ m m J,|KX8Kgjg 
h^mh^ 

x.t««h,'i sk»mt-i: AUnALt luUU

1 |«8^ 
mem°nbra UITI CdlTlillhdOI Mf i ^B- ' Ho virlrn fin 15 m erM autom. R. Sou- « HV

I I 
""TzKem^de buck"'* economico, forte

" 
* 
V' H=s e versatil para

1 PROMOCAO I asS xjp^, pronta entrega
1 

•, II ITI . m j pr#?o Ac. trpca 641-6333. 
p^pjfcJiy Tanger Cabriole tJcutar?1 r" _^-JLwo

; p 8 ANT AN A 88 CQ ALCOOL Q Vm COITI Ddr^ntip rfa VW _
MB C A MTA A K A A O^S 1 ^r??SdF° TransformaSSo e Kit 

' 
OT£ 2mp.WNh2 BptfMtrffl

5 I JAIMiU AVIVI/\K^^ " Temos tambdm TANGER JUNIOR fiigjegg^g^og- BBBIHfsffiHB
;/3 

—NT 
NA COM - Clna FABRICA: R. Hanrlqus Schaid, 177 Tel. 269-2294 SANTANA CL 1.8 0 KM I ^^Efi»3ilUL*U^^guei4 I

¦.$ SABADOS AT£ 18:00 Hi. |..wit,.;.Umm.™m-mm»i..n,J -4^^. 
n^iyjorvwculoj ;&5122

''''•"¦'•¦* 
V| 1 HF* POR ll *•£' iSi.'v'aeSieeoil santanacqis—v.*wtr, santana cd m — Azui troc* T' 2W" 8221 Rod. Pre*. Dulra, 5.897 Km 8,5

II r"- 1 >»"• || 8ULAM. >) rayban, p. uw. ROMA 8.A. met. 2 p. completlssimo. AU- SANTANA cs M p inr<n PABX 756-5122 e 756-1883/TELEX (0211 32225
1 FSrOPTTI UV<5> , 9 inn 1 enn MM r- Tr»e«/ »•«"• TOHANSR.^c. d« Crave- corr^ileta 4 ptsazui 30m°i ' '

COV/Uni LUAU.,„„. I0U I.OUU SANTANA CD 80 — 4 p. 7137 RuaSio Francisco X«- las, 55 T. 268-5162. Km mSimiJw h«to
III F^rnRTfil 0 A<vn 1 "7nn • Compl.d«f(ibHc«. Pou- vlaf 697 Maracam.  Ci$ 1.900 mil. Ver Praia Bota- INVESTCAR

LOUUn I UL £.A/\J l./UU >:i qufulmo rodado, tin. santana cs as — Azui -santanacdm ),,/., logo.96.sr.Barbosa.t.552- 1M mm|i DELREYL ") mn 1 Rnn ¦Olio.Rarldada.T:521- me 2 pts, 6timo eatado AU- I no^tr^fin^B^lolomeu0^' I 1 399-0310
$ wL.b' I.OUU | 3744/ 386-2747. TOHAMS R Vise da Carava- tra , 1014 T: 274-0698/ 259- SANTANA CD 85 - T equip SANTANA
i DELREYGL 2.450 1.550 

««««>M,.as 
"""""^  

StftSiSBRa <&$$%&,"*
1 DEL REYGLX ..,„,.. 2.880 1.720 I !?»&*»«: &&%!&!£££ santanaQLSJ-^.. ^8*8?*
W nci DCVCUli *14 n 4nA « Caravelas, 55. T: 266-5182. las, 55 T. 266-5162. aiul m«t.» «f dir. hW.f v. SANTANA CD 86 — Azul
i DELRtYGHIA.i,,-. ..3.314 -2.100 : I •ftffig- TZZZS^MzF 4P„ cUaalco, ar, dire?io, 4 santanabsqls Ar dirm • m 8ANTANA C8 88 — Cham- SANTANA CO 88 — 4 pts. HaHock Lnh« SM Tal< DOrtat v dro elAtrlro SANTANA 8® ai« j—Ar, dir.
I 

* PrsVisfio em aurrwnto p/Agosto. m SSS^MSSo MISS 8SM3&SM
I ESTAS OFERTAS SAO UMITADAS AS UNIDADES ¦—

1 
EM 

cTIPS™! S VALIDAS POR TEMPO LIMITADO. I

1 tISLSE USAD0 CLIPER TEM CHEIRINHO DE NOVO.

325-9130 ou 325-4463 til Na Cliper voc§ ndo encontra carros usados. Encontra carros 
"novamente

HI p-j novos . A revisao d tao rlgorosa que atd o chelrinho e de novo Aqul estao
alguns deles. Escolha o seu.

CoiiAunfu >& ^ auABrruM w gi- abji (mjANTUM C6 88 — quantum aaoo cl - as . ¦ ¦¦ ¦1 1111 «HUAdniN W n ¦ com_ cftr. Htdt*ul. or conti, do . BialWar da lira- Km.. »iul Dhaus, dir. hldrtyfi- t,ADr>A/TlBnfnnD AComplatfsirfQna Pwfci 1 SSbr. Vdo e<ir. Tr. 32^8648 Pr**,'a m.ent*r °3,P ca, complete. CzS 1.900 mil MARCA/TlPO/COR A
I Dr. BALBWOi pfO. tie +29 x 100 mil acello carro '

tvjova tom QBWlpa f , , , vJala OO «nana. LYON menor velar Part. Tr. 228-
nrTTBTV QUAWUwI at 87 autom6vH« R. T«^ 706i.Dauro/Cesar XR3 - Preto estado Okm
Biy®*! Bege JteSh Gowplato *«Ira da Mala, 31 Lja. I. VR, d,„.„
lkJ 1 <ir fa. as 2#7-,69e/ l77- XR3-Preto,completo
KOBi Hidf., Vid. •!&., «y- aM8t)- XR3 - Branca, completo
Rua Sao Clemerte. SOS tap, btoqueio central quantum CL 88 — Com- DEL REY - Marron, v. elGtricos

, Tal: -2W-BgQ0  di>eportas, som, redo pwarfk&bHcaaAiradi>«- santana cb as — 4 p e toca-fitaniiAMTinini oqt r™n it™ lQ,,» mKJPPTI rto, aupar Av. ^a» Part, vands, 41 mil Km.com-

ISKKSiSs mS&SfflnP ar 
¦* 

v&sssm: E$com L ¦ nmo
. _______________ travas elet.. rodaa especiais.elet. blonueo eenwi,^som BllltlHHi 'rBl Ift 1 auiiirma m p on t8tD 30'8r 0 outros opcionais.

AM?n?frt??iCCQT,J a* QUANTUM, GLS 88 Pre?® 1.950 mfl.VerEst. Ga-AUJ0M6VEI6. 325- 
|§|||§| . AUTOMATICA ^ - G«8°'» ~ A«

n^|r|ira| • fa.r9°8V^., santana QL 87 — azuiI [A I VaV • Compl. da Fabr met, 2 pte. completo. AU-
' * T^bf™d0 TOHiAgNS R26^is5c16d2a Careve-

WBOSSMSm 1 M i iai ®antana ®j * r. n —
""" J Rua Sao Clements, 2D6 [«.Utltarto Fmrin 177 Labian 1 totome^M^IOu'T^^-V HMWiW!^ J Tel: 286-9909 I fflgft/z'MM 1 oM8/ 2^99. carr'era ¦HHHHHHHHi  
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JORNAL DO BRASIL

I 

Classificados

mm

SELF CA=t

JORNAL DO BRASIL

payB^yypkgg^ ,

lgy|%a

SANTANA QL17 —'V. alétr.,super novo. Som oompleto.Tratar: 325-3175. CzS 2.800mil.
SANTANA COM—Automi-tico ar dlracte compl da Mb.2 p verde met. 17.000 KmEatadQ de novo. Tel.: 228-74S8.
SANTANA QL8/ CL 88 —A

partir de 2.800 quem vendemuito tem preço melhor. R.Barão da Mesquita 205 Tel:284-0944 JOCELYN.
SANTANA 4 PORTAS N -Novíssimo completo de fíbr.

ar dlr. hidr. som rodas Ot.
preço Ac. troça 541-6333.

SANTANA M CO ÁLCOOL— Azul matai. Carro dè mu-
lher. átimo estado. Pouco
rodado. C/ar, rádio, t..fitas e
pneu» super conserv. Tr
255-4777.

SANTANA CD 88 — Clnu
mat„ 2 portas, ar/dlr., com-
plato da fábrica, Mmo as-
tado. Rua Haddock Lobo,382. Tal.: 284-8802.
SUIAM. )

WmmCarroceria
monobloco

em fibra
de vidro

¦MàSb^0F Tanger Çabriolé
0 Km. com garantia da VW.

Transformação e Kit
Temos também TANGER JÚNIOR

FÁBRICA: R. Henrique Seheld, 177 Tel. 269-2294
Exposição: R. Leopoldo, 34/B (VEI-CAR) Tel. 571-8138

8ANTANA CS 88 - Pratac/ar lindo 2 p. LAGOINHAAUT. CHEVROLET - Av.Nlemeyer 770 T: 322-0081.
SANTANA CL 1.8 0 KM— 4 portas complato
pronta entrega acaito
troca T; 288-8822.

8ANTANA CS 88 — Llndõ.completo, 4 pts., azul. 30 milKm. particular vende hoje.C?S 1.900 mil. Ver Praia Bota-logo. 96. Sr. Barbosa. T: 552-1035.
SANTANA CD 88 — T. equlp.est. 0 km, r. magnôslo. p.novos. t. fitas, ar fabri, carrode mulher. Tel: 551-4350.
SANTANA CD 86 — Azul

clássico, ar, direçio, 4
portas, vidro elétrico,
25.000 km, perfeito es-
tado. 521-4782.

SANTANA CO 88 — Azulmet. 2 p, completlsslmo. AU-TOHANS R. Vise. de Carava-Ias, 55 T. 266-5162.

SANTANA CG 88 — V. eMtr,ravban, p. uso. ROMA S.A.Troca/ fadl. até 18 m. 284-7137 Rua 81o Francisco Xa-vier 887 Maracanã.
SANTANA CS 88 — Azulmet, 2 pts, ótimo estado AU-TOHANS R. Vise. de Carave-Ias, 55 T: 266-5162.
SANTANA CQ «8 — Cinzamet. 4 pts. Impecável AU-TOHANS R. Vise da Csrave-Ias, 55 T. 266-5162.
SANTANA CO 88 — 4 pts.azul ár, v. e trava elátr. V.ravban 393-6793/ 399-7872-DÉSIGN AUTOM.

SANTANA CD 88 — 4 p.compl. da fábrica. Pou-
Suiaalmo 

rodado, ún.
om>. Raridade. T: 521-

3744/ 386-2747.

INVESTCAR
. 399-0310'SANTANA CD 88—2 p.c/arnovo tr. fin. Bartolomeu Mi-tre , 1014 T: 274-0698/ 259-9599 CARRERA.

SANTANA CL 88 — Verme-lho, 2-pts., ar., dlr., na garan-tia AUTOHANS R. Vise. deCaravelas, 55. T: 266-5162.
8ANTANA CS 88 — Cham-
Çagne, 2 pts, Dlr. AU-

OHANS R. Vise. de Carave-Ias, 65 T. 266-5162.

QUANTUM 08 86
Compl atlseii^a Pa*

QUANTUM 2808 CL — 88 0Km., azul Ilhéus, dlr. hldráuD-ca, complete. Cz$ 1.900 mil+ 29 x 100 mil aceito carromenor veler Part. Tr. 228-7061. Dauro/ César.

Rua Sào Clemerte. 206
Tal; 260-8200 SANTANA CD 88 — 4 p —

Part. vende, 41 mil Km, com-
pleto, ar, dlreçáo, v. raybanelát, espelhos e ant. elét..travas elet.. rodas especiais,teto solar e outros opcionais.Preço 1.950 mfl. Ver Est. Ga-leáo 634 — Girage — Até13:00hs. 

SANTANA OL 87 — Azulmet. 2 pts, completo. AU-TOHANS R. Vise. de Carave-Ias, ES T. 266-5162.
SANTANA QL 2. P. 87 —

Branco navo equip tr fin Bar-tolomeu MU» 1014. T: 274-0698/ 239-9699. CARRERA.

flU^NTUM, GLS 88
. AUTOMÁTICA
Aatil brsceyB i

a Compl. da Fébr
Turbinado

Rua 
"01o 

Clemente,
Tal: 286-8809

SANTANA CO SS — Verdema»., 4 porte», ar/dlr., com-plato da fábrica, ótimo oe-tado. Rua Haddock Lobo,
SÚUM!"" "4 0802-

SANTANA 88 CO — 2 pts eCS 4 pts exc. estado ac teefin 15 m eréd autom. R. Sou-za Franco, 121 próxao Boule-verd. T: 208-7196 BUICK.
SANTANA QUANTUM 87 —Completo novinho ar direçãosom etc. Preço de promoçãotroco financio T. 260-3844.
SANTANA CL 1.8/ 88 -
Okm 2 portaa azul par-tleular. Tr. 551-5804.

AGRALE1600

um caminhão

econômico, forte

e versátil para

pronta entrega

* C0N0IÇ0ES EXCtPaONWS 
DE^

pwwEmo- pireto
POR

tyoNttyor vejcufos
Tel.:
756-5122

Rod. Pres. Dutra, 5.897 Km 8,5
PABX 756-5122 e 756-1883/TELEX (021) 32225

SANTANACO U - 6t 87 - GLS 17
ÓTIMO ESTADO TROC/FINAN AV.ARMANDO LOMBARDI 940^*NNSB(«MaaBMNaaaaBaHB«BHMaaMM^

SANTANA 88 QLS — Ar. dir.hidr., azul met., ún. dono.toca-fitas, pneus novos. Tr-342-6268 c/Sr. José Milton.

SANTANA CL 87 — 4 p. c/10 IOpcion. verm. fênix met.23.000 km. Cz$ 2.100 mil RAires Ssldanha 54 T 255-6552.

SANTANA QUANTUM
0 KM 88

Todas as cores pronta entregaTroco/financio. MOTORCAB Av.Rodolfo Amoedo, 105 — Barra
Tel: 399-4344/4394/3548

TODA A INTELIGÊNCIA DO 1

CONSÓRCIO PRA VOCÊ GARANTIR
SEU LUGAR NUM FIAT.

j • Novos qrupos autorizados pela Receita Federal.Entrega garantida do seu carro Raf O km pelaFacilauto, uma empresa do Grupo Mesbla.75 anos de tradição do Grupo Mesbla e 10 anos
de experiência em Consórcio.Investimento que valoriza mês a mês.

CONSÓRCIO(JHedCCa

MARCA/TIPO/COR ANO PREÇO MARCA/TIPO/COR ANO PREÇO

a. ' '• >- ^ '-.T1*

XR3 • Preto estado Okm
XR3 - Preto, completo
XR3 • Branca, completo
DEL REY - fclarron, v. elétricos
e toca-fita
ESCORT L • Azul est. de novo

88 3.150.000,00
86 2.000.000,00
85 1.850.000,00

85 1.750.000,00
87 2.150.000,00

ESCORT L- Verde, som 5M 85 1.480.000,00
MONZA HATCH • Prata, equip. 83 1.050.000,00
CORCEL L - Verde, som e 5M 83 800.000,00
MONZA SLE-Dourado, t. elét. 86 2.300.000,00
CHEVETTE-Verm., 19.000km 85 1.100.000,00

USADO CUPER TEM CHEIRINHO DE NOVO.

Na Cllper você não encontra carros usados. Encontra carros 
"novamente

novos . A revisão é tâo rigorosa que até o cheirinho é de nova Aqui estão
alguns deles. Escolha o seu.

especial, consulte-nos.

Rua 24 de Maio, 1047
Engetüio Novo

Tel.: 281*5888 • 281-5522

Se você quiser algo ainda mais

CJiper 

aÍotrua!wr

JORNAL DO BRASIL

Classificados

f t 22 o CgJjgo & Moto o sábado,, 6/1/88

ESSE NUMERO Ê

PRA DECORAR

Para vender ou comprar móveis e

tudo que possa compor qualquer

ambiente, dê uma olhada em

Móveis e Decorações

Decore sua casa e essa seção 710

SANTO AMARO

SÁBADOS ATÉ 18:00 Hs.

Vv: ^ DE* POR
ESCORT LUX02.100 1.500
ESCORTGL2.470 1.700 "

DEL REY 2,100 1.500
DEL REY GL ..2.450 1.550
DEL REY GLX 2.660 1.720
DELRÊYGHIA^,;.... ..3.314 2.100
* 

^yísSo eiti aümapto p/Agosto.
ESTASOFERTAS SÀO LIMITADAS AS UNIDADES

EM 
IfIPSül' 

E Vr-IDAS POR TEMPO LIMITADO.
SAO CRISTOVÀO BARRA DA TIJUCA

Av. Brasil, 2520 Av. Alvorada, 2541 /B
Tel.: 580-2113 ou 580-8485Tel: 325-9767 ou 325-1972

.... £ 325-9130 ou 325-4463

TODA A MTEUGÊNC1Â

MF MIM SÓ LUGAR.
Unho Pfat 0 km para pronta entrega.
Usado» revisaales mm pulta tnteilaéncia.
Oficina eem meeAnlaoc infeligentec treinados na
fabrica.
Fazer negédo «091 e Facfleitfo é uma preva de
inteligSfwla.

QUANTUM GL8 87—GaeoU-na.' 9 mil lo-n. tóiea ,»|bb.completo de íéb «r cír.ívwioeeiót. bloqueio •enuál, >«om
rodas Hga lév». COMPETIAUTOMÓVEIS. ' 32:5-9303/325-0127.

399-Htl
QUANTUM

CL 87 — GLS 97ótimo eatarfe tíociK^i. âV. ÍR-¦ MANDO LOMHBn; W¦ I III . I 11 ¦!

uiMbii
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MELHOR PRECO DO MERCADO.

FACILIDADES PARA VOCE ADQUIRIR

I SEU ZERO KM E 0 SEU USADO.

ESCORT ESCORT XR BELINA BELINA L

azul samoa metalico prata strata metalico completo prata strata metalico verde^atlantis metalico

f: 
prego final. 3 

040143 09 
P 

de: Cz$ 4.804.677,44 de: Cz$ 3.106.302,00 de: Cz$ 3.106.302,00

por Cz$ 2.350.000,00 por: Cz$ 3.780.000,00 por: Cz$ 2.400.000,00 por: Cz$ 2.400.000,00

5

\ ESCORT ccrrtDT VD BELINA BELINA GLX

i v/oTho atiantk mctAiirn K>VWK I AKJ dourado mirage metalico dourado mirage metalico
I nmrn fnfli- 

meiailco pretO dakar completo prego final: prego final:

de- CzS 3 040143 09 BW?#' „ , ,OJ o»^ », de: Cz$ 3.222.122,22 de: Cz$ 3.725.242,30

I porf" ^Issaoop podrf: POr: 
Cz$ 2.550.000,00 por: Cz$ 2.800.000,00

ESCORT ESCORT XR BELINA DEL REY GL 2P

azU! samoa met4«co preto dakar verde atlantis metalico azul samoa metalico

^der CzS 2.917.709 50 
^de: 

Cz$ 4.367.291,68 lie Cz$ 3.222.122,22 de: Cz$ 3.208.109,62

por:' Cz$ 2.300.000'00 P°r: Cz$ 3.560.000,00 por: CzS 2.550.000,00 por: Cz$ 2.600.000,00

Pregos com opcionais inclusos. ~~ "

„>'' '¦ "' .'.'* , .S . "•

NAO 
PERCA ESTA SUPER PROMOCAO DO SEU MELHOR

DISTRIBUIDOR 
FORD s^r^JPlf*:^T

Somerite neste sabado. Plant§o de vendas ate 18 horas. —l^J.
.¦ j nn -~ J . Jfjn.mio casaoo

Todos 

os veiculos em promocao terao garantia de 30 meses. *

j 
ATENDIMENTO PERSONALIZADOr^E^J 

j

ji- 
I ' ;¦'¦''' 

' 
Av¦•^;-.t ;. r' ••':¦ \% : ¦" . ¦. ' -": 

' 
>fe-vU-'r^y. 

*&StA '';¦•¦ '.•.•¦^¦V^"''-V¦•'¦'<¦ : 
'.- ' ' ¦

; .^,„ 
' 
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: 
¦ : ,. 

¦'"V 'J- 
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AV. CARLOS MARQUES ROLLO, 951 • N. IGUAQU • RJ • (PABX)796-1110 
• 796-3597 • 796-1307 

^'• ' ' -
—~——————i—¦¦——V —-— ———i——^
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.JORNAL DO BRASIL

ESCORT ESCORT XR BELINA BELINA L

azul samoa metalico prata strata metalico completo prate strata metalico verde^atlantis metalico

pre£T- 
qzc 3 040143 09 P de: Cz$ 4.804.677,44 de: Cz$ 3.106.302,00 de: Cz$ 3.106.302,00

por: Cz$ 2.350,000,00 por: Cz$ 3.780.000,00 por: Cz$ 2.400.000,00 por: Cz$ 2.400.000,00

ESCORT ECamDT VD BELINA BELINA GLX

vprHp Atlantic mptAiirn EOwWK I AKJ dourado mirage metalico dourado mirage metalico
!rt?Li 

meianco pret0 completo prego final: prego final:

de- CzS 3 040143 09 Primal: de: Cz$ 3.222.122,22 de: Cz$ 3.725.242,30

porf' ^Issaoop podrf: 3J6J:000,00 P°r: 
Cz$ 2.550.000,00 por: Cz$ 2.800.000,00

ESCORT ESCORT XR BELINA DEL REY GL 2P

azul samoa metdiico preto dakar verde atlantls metalico azul samoa metalico

Pr6de:nal 
Cz$ 2.917.709 50 ^de: Cz$ 4.367.291,68 " Cz$ 3.222.122,22 de: Cz$ 3.208.109,62

por:' Cz$ 2.300.000'00 por: Cz$ 3.560.000,00 por: CzS 2.550.000,00 por: Cz$ 2.600.000,00

Drorns rmii oDcionais inclusos. ~~" !

NÃO PERCA ESTA SUPER PROMOÇÃO DO SEU MELHOR

DISTRIBUIDOR FORD

Somente neste sábado. Plantão de vendas até 18 horas.

Todos os veículos em promoção terão garantia de 30 meses.

O seu melhor distribuidor Ford

Iguave Veículos Ltda.

AV. CARLOS MARQUES ROLLO, 951 • N. IGUAÇU • RJ • (PABX)796-1110 
• 796-3597 • 796-1307

sábado, 6/8/88 o Carro & Moto o 23 '1

MELHOR PREÇO DO MERCADO.

FACILIDADES PÁRA VOCÊ ADQUIRIR

SEU ZERO KM E 0 SEU USADO.
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-C.$ .000,00 L °J /<$> ^o\ S^^!^g)

| ;J. 
|^>Euwi| 

'"/ 
V^aTpa1 e' ut^P0^<' ¦ f^t -%¦« 

! 
> -t»' 

"?A ^tT5^ 
^ ^ i

H 
EUMAMALA. •- .A^W f ft \ eisioootti j

. / ..  V ,; 
e-Cz$ 9.000,00 *

, MEU Rftl
|g| 
!, DA A MA10R FORf A. 

jg

1 ™i?nmnn 
' f|

I 
', . , . I - Cz} 12.000,00 

^ _¦ - I

cias6.000,00 SIsiMl^V •• 
•¦•s' __ 

_ :V. §1 I

I feaiiffi.  
/f^ooa'Qr?

{' ¦'¦'¦ i 
-GzJ 18000,00 K-C2»18000,00 ;|

' 
'" 

; J 
' a:-; f 

CzS 9000,00 5:-;

C - CzS 6.000,00 1 p7« 19 000 00 H - CzS 6.000,00 ft '-
D-CzS 6.000,00 L-LzS 1/.UUU,UU g

,. , I „ . i- Patrodnio: _ 1 \Cf\ § i\ /No dia dew Pais de a ele uma prova de amor. Publique oseu ariuncio '/l/fAJ/lU
noClassicairinhoJB.AlemdefazerOmaiorsucessovaimelhorarainda # ^// iX/flX/*^mais o coaceito que ele tern de voce. Passe numa das lojas de Clas- / \if\ /yMJt^ I IB
sificados Jte, ou anuncie pelo teleforie 580-5522. VdClH©^ I 

JrjU^' jj
Ao publiccir o seu anuncio no Classicarinho J B, em qualquer urn dos Av. itaoca 362 • Bonsucesso V^L Y—
formatos acima, voce ganha na hora uma camiseta exclusiva Classi- ' Te|s •'280-8488/280-6772 l Ima ramnsnha Hp Paic p Amnrcarinho J B,\para presentear o seu pai. Anuncie no Classicarinho j B, - owo/^ou o Uma campanna de MaiS e Amor. .
domingo 14 de agosto

__ i_ • ^ 

JORNAL DO BRABIL
SantanA —————————Automdtico CO 85 I

Completo 2 portas Icom garantla i 

ADAIYA2061 SB SH ¦ ¦
Tel: 266-3200 H

(UD) UNICO DONO MUHIalW
dee, som e alarme, 28.000 1^1

MODELO ANO COR PREfO DE VENDA MODELO AHO COR PREfO OE VEHDA SANTANACQECS86—2o i
MONZA CLASSIC 4 PORTAS 1987PRET0 Iffll SANtANA GLS AUTOMATICO 2 PORTAS;COMPLETO 1987CINZA 3.657.000,00 ^' ^iasNc^'ARn'2I&
MONZA SUE - 2 PORTAS FJj AUTOMATICO 1985PRATA METALICO 1.987.000,00 SANTANA CO 4 PORTAS'COMPLETO 1986PRET0 2.387.000,00 7 24a Roai Grande"'3a
MONZA SUE — 4 PORTAS C/AR CONDICIONADO 1985CINZA 1.987.000,00 paraTI GL U. DONO 1987BEGE FLASH 2.587.000,00 SANTANA CS 86 I ¦¦ HI BHI H I 

"l:
MONZA SR - COMPLETO 1986PRET0 2.287.000,00 iqsfiA7lll 1^70(11)11(1 ar condiclonado jfl
mm mm um 

ZIL H »Z 1J1M W^^Z.WmWM;
MONZA Ste Fll GASOUNA MGElS lWm fTZTVTl
MONZA SLt 2.0 5.000KM ORIGINAL 1987BRANC0 3.157.000,00 DEL REY BELINA GHIA COMPLETA 1987PRATA 2.587.000,00 I
CHEVETTE SI 5 MARCHAS 1986CINZA 1.257.000,00 DEL REY BEUNA GLX DIREQAO HIORAULICA 1987 PRATA 2.387.000,00. QBSBl ' B[| 

¦¦ ¦¦ ¦ ¦
CHEVETTE SI 5 MARCHAS 1985PRATA 987.000,00 DEL REY BELINA "1986AZUL 1.687.000,00 Rua II? SKin 206 H I II I I
CHEVETTE SL 1984VERDE 887.000,00 pE|_.R[yG[ 1986OURO 1.687.000,00  II II
Ch'EVETTESL 1988PRET0 1.687.000,00 

SAN^NA OG « MCO«. ¦ VBH |N ¦¦ ¦ ;
MARAJO 1987PRET0 1.857.000,00 1.687.000,00 H |^^H H |L || B|l |
CARAVAN COMOOORO DIREQAO HIDRAULICA 1984MARR0M 1.387.000,00 DEL REY GHIA COMPLETO 1986010 1.857.000,00 SA'ntana 

cd >b—Autom»- |mJL
OPALADIPLOMATA2 PORTAS04CILINDROS 1986PRATA 2.387.000,00 FIATPREMIOCS 5 MARCHAS 1986BRANC0 1.387.000,00 "'St ^rcarmS.R^ai HI I

E 
^QUANTUM ' V

pre?oUltimas unidades ¦• Melhor avalia?8o VGIind
TFtADIOAO

PABX- 208-7847
SANTANA CO 85 — Alcool.cinza metl. compl. excelo di-re^o. Tel. 551-7691
SANTANA CD 86 — Hldra- ^mitlco, complato, iup«r  ¦novo, llnda cor. A v. das H«;«««. »"•

santanamitomAtico
Gasolina Completfssimo4 portas com garantia

Rua S5o Clemente. 206
Tel: 266-3200

SAVEIRO 87 GL — Bran¬
ca, unico dono. Excel,
estado. Vendo. 360 mil
+ prests. 65.350. Ac.
troca. Tel. 263-9342.

SAVEIRO 86 — Preta, exce-lente estado, Sr Ghilherme.Tel: 325^1376

T

Pr&nio Elba: Unol

TODA LINHA FIAT

REVISOES 

PARA OMESMO DIA

JiSSW 
FOR Cz$ 11.600,00

^JARDIM BOTANICO:
CONCESStONARlO fjIMTff Rua Pacheco LeBo, 56 - Tel.: 2946606

OFICINA E PECAS: CAMPO GRANDE:
¦U SABADOS ATE 13:30 HS. Rua Maria de Jesus Botelho, 33 -Tel.'.394-2133

SANTANA CS 86 — Pretowm Oi|>ix. Urgente. CzS 1.800 mil
Tsit. 252-3666.

V'\ V^.V ¦¦ ' -.'JsíXs
ÉéálÉSSí
k ¦ ¦,. >, . . '>r

-

[B-CzS 3.000,00: - •.,;' ' -•:

, MEUBU
DA A MAIOR FORÇA.

53 ^C 4Cz$ 6.000,00

|MI:U m é UMA
J E1>4CICLOPÉOIA.

J-Çz$ 16.000,00- • . . ¦ : * iií>. -1

o PAI E CHOCANrs

G-Czí 6.000,00

Patrocínio.

VtíCULOf
Av. Itaóca, 362 • Bonsucesso

Tels.: 280-8488/280-6772

SANTANA 
"

Automático CO 85
Completo 2 portascom garantia

Rua São Clemente, 206
Tel: 266-3200

DONO SANTANA CS 86 — Verdemetal, ar cond. rayban degra-dee, som e alarme, 28.000Km. Tel.' 392-3061
SANTANA CQ ECS85 — 2 e4 qts, várias cores. fin. 15x.
créd. aut. NORCAR 286-7248. Real Grandeza. 38.

SANTANA CS 86
ar condicionado
2p com garantia

Rua São Clemente. 206
Tel: 266-3200

SANTANA CO 89 ÁLCOOL— Cinza met.. completo.Tel. 551-7691 Cz$ 1.550mil.

PABX- 208-7847
SANTANA CO 85 — Álcool,cinza meti. compl, exceto di-reçâo. Tel. 551-7691
SANTANA CD 86 — Hldra-mático, completo, supernovo, linda cor. Av. dasAmérica* 2550. T. 326-3434.

SANTANA AUTOMÁTICOOU 17Gasolina Completfssímo4 portas com garantia

Rua São Clemente. 206
Tel: 266-3200

SAVEIRO 87 QL-Bran-
ca, único dono. Excel,
estado. Vendo. 360 mil
+ presta. 65.350. Ac.
troca. Tel. 263-9342.

SAVEIRO 86 — Preta, exce-lente estado, Sr Ghilherme.Tel: 325-0376.

Uno!

JARDIM BOTÂNICO:
Rua Pacheco LeBo, 56 - Tel.: 294-6696CONCESSIONÁRIO

OFICINA E PEÇAS:
SÁBADOS ATE 13:30 HS.

SANTANA CS 86 — Preto
OiOix. Urgente. Cz$ 1.800 mil
Tf*. 252-3666.

Agora 9 vezes

ABAIXO

iOfPRECQ

Só neste sábado

até 18 horas.

Venha comprovar.

Resolve

CONCESSIONÁRIA

Chevrolet

Rod. Amaral Peixoto, 3001 - Km 3,5 - Sta. Bárbara
Niterói - Tel.: 717-6272 - Telex (021) 35716

UNO S 87 — Prata novíssimoCz$ 1.190 mil. Urgente. Tel.348-1293.
UNO 1.5 R 88 ZERO — Preiacompleto d som ar concücio-nado nipodenço etc. preçode promoção troco financio.260-3844. ^
UNO 1.5 R 88 0 KM —
Azul, pço. de ocasião.
Abaixo da tabela anti-
ga. LYON AUTOMÓ-
VEIS. R. Teixeira de
Melo, 31, Lja. I. Ipáne-
ma. Tels: 267-3692/
227-3580.

UNO 1.5 R, 88 — Preto, únicodono. Todos opc. R. PachecoLeão, 56. Fone: 294-6696. J.Botânico. \*

UNO
COMPRO

I PAGO NA HORAl
| MELHOR PREÇO |

R. Prud. Moraes
237 A T 247-0847

ONLY

SANTANA CG 86—Azul
metál. Álcool completo
(ar, direçfio vidros eié-
tricôs e rádio). Revisa-
do c/ garantia1. Exc. es-
tado. Aceitamos troca.
Financiamos em 3 ve-
zes s/ juros ou até 24
meses. Cz$ 1.950 mil.
RASUCK DISTRIBUI-
DOR AUTORIZADO
VOLKSWAGEN. Tel.
756-3929 Sr. Alberto
Rodovia Presidente Du-
tra 3.961 S. João Me-
rtti.''

SANTANA CS — 4 pts.. 86.
preto ônix. ar cond., som. p.radiais, exc. carro. Vdo. bara-to Ac. troca/financ. R. Barãode Mesquita, 120. Tel. 284-1821

SANTANA GLS 88 O KM —
Gosolina ou álcool a escolher
carta crédito quitada da Be-
souro de CZ$ 567.644,08vendo por CZ$ 5.000.000 Tel.
208-5551

SANTANA 87 —Verme-
lho fênix compl. sup.
novo Tr fácil em até 18
X T. 594-7794 FREE
LANCE.

SANTANA CD 86 — comple-to 2 pts fin 15 X cród. aut.NORCAR 286-7248 RealGrandeza. 38.
SANTANA CD 88 — 4 p.
compl. de fábrica. Pou-
qufssimo rodado, ún.
dono. Raridade. Tel.
521-3744/ 385-2747.

SANTANA GLS
0KM 88

4 pts gasolinna automáti-co R Ministro Viveiros deCastro. 41 — Copa541-5347/275-3638

SANTANA 88 PLUS—Poucouso. único dono. lindíssimo.Tel- 541-8021 e 239-6217
SANTANA

E
QUANTUM

Todos modelo*
ABAIXO TABELA

cr v'—n
I >]i«• 

|
Real Grandeza, 38
286-7248

\ % I • /

' i i \ v
MEU PAi

É UM SANTO

D - Cz$ 6.000,00
! ¦ '

No dia dos. Pais dê a ele uma prova de amor. Publique o seu anúncio
no Classicatrinho JB.Além de fazer ò maior sucesso vai melhorar ainda
mais o coiaceito que ele tem de você. Passe numa das lojas de Cias-
sifiçados jfô, ou anuncie pelo telefone 580-5522.

.V " ¦ \ " ' -V " ' . ff '¦ ¦¦•' .. ¦
Ao publiecir o seu anúncio no Classicarinho J B, em qualquer um dos
formatos acima, você ganha na hora uma camiseta exclusiva Classi-
carinho JB,\para presentear o seu pai. Anuncie no Classicarinho JB,
domingo 14 de agosto

i

Uma campanha de Pais e Amor.

TOYOTA PERUA 80 — Equip.Freio a ar. rodas, bancos, to-ca fitas, cor vermelha. 1.600mil. Roberto. 399-2125.
TOYOTA 88 OKM — Jeepbege cap. preta diesel 4x4reduz, hidrov. emplacada 3,5mil 275-8278/ 372-4218.
CLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncie pof telefone de 2" a6"-(eira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas.

24 o Carro & Moto o sábado, 6/8/88

VEÍCULOS USADOS

AV. DAS AMÉRICAS. 2.091 - BARRA DA TIJUCA
TELS.: 399-5023 — 399-9449 — 399-9300

SANTANA CD 86 — Automá-tico completo, fin. 15x. créd.
aut. NORCAR 286-7248. RealGrandeza, 38.

SANTANA 
'

E QUANTUM
OKM

CL — GL — GLS
preço antigo
Últimas unidades
Melhor avaliação

TRADIÇÃO
JUNE

JORNAL DO BRASIL

TOYOTA 4 X 4 — Ano 85/86.
Ún. dono, estado de O Km
pneus scorpion interior e
bancos RECARO. eixo flu-
tuante quincho elétrico su-
porte p/ estepe, tacometro,
etc. CzS 3.600.000. Francis-
co. Tel: 322-2852/ 266-4545
Bip 2 MX5.

UNO CS 85 Ótimo estadotroc/finan. Av ARMANDOLOMBARDI, 940 • BARRA -
398-0310. _

UNO CS 85 — Verde, álcool.AM/FM. vidros eletr., 5 mar-chas. pneus novos, particu-lar CzS 1 milhão. 236-0809.
UNO CS 87 — Ótimo estado.20.000 Km. CzS 1.400 mil.Tel 266-1859 e 262-8871Luiz Carlos.
UNO CS 88/ O KM — Verme-lho. 5 marchas, ignição ele-trônlca. Preço de junho. Tel.551-8866. Anna.
UNO CS 88 — C/5" m fin 15 xcréd aut. NORCAR. 286-7248 Real Grandeza. 38

UNO CX. 85 — Azul metalnovinha troco fin. Bartolo-meu Mitre 1014 T 274-0698/259-9599 CARRERA.
UNO PICK-UP/ 88 — 0 km,
gasolina, t/ equipado. VendocJ 30% entr crédito na horaNOVA TEXAS — R. FreiCaneca. 55 — Tel: 224-8922224-9843.

UNO SX 85 — Álcool verme-lho vd. elát. relógio de tetoroadstar check contrai alar-me amort. novos. R. JorgeRudge 149/404 T 234-0077
UNO SX 86 — Cinza prata,vidros rayban, vidros elétri-cos, e todos opcionais. 275-0021/295-3392. Ver na AvSernambetiba. 2940/Bloco J.
UNO S 86 — Com-
pleto, est. O km. LIZA
AUTO. 264-3040.
UNO S 88 — Preto de-
semb. 5 m. bco luxo t.
fita 4 mil km rd tr/fin.
R. Bambina 86. T. 268-
7059 RALLYE.

UNO 1.5 R/88 — Vermelho,c/ar cond. de fabrica, c/ape-
nas 8.300 KM originais. Ven-do c/30% entr. crédito na
hora NOVA TEXAS R. Frei
Caneca, 55 Tel 224-
8922/224-9843.

UNO S
CONSÓRCIO

anaa

DE FÁBRICA
Roma sm.
Prest.: 59.297
Entrada: 138.357
Restam: 35 cotas

Sr. ROBERTO
T: 228-3973 D. úteis
264-9175 após 18:30
e sáb. e dom

ÚLTIMAS UNIDADES.

TAMgpg

35 ANOS

DANDO GARANTIA

E TRANQÜILIDADE

mSANTANA E
QUANTUM 88
! 0 KM' i- /Hbaixo da tabela. Finan-

ciajnento 18 meses
C/urédito Automático.

( CARROCAR
R. Eonde de Bonfim 838¦ Tel.: 288-1462I

REVISÕES PARA 0 MESMO DIA

POR Cz$ 11.600,00

CAMPO GRANDE:
Rua Maria de Jesus Botelho, 33 -Tel. *.394-2133

nriii^APP mm r\ uroiiA ma

E



[Ipll^^ A 
PKOSVlOpAO CONTINUA -ssSSSS^

MODELO ANO COR "AVISTA ENTRADA PRESTAQAO 
«m tobtao rmio,a" 

p*"1

FiatFiorino Ale. 86 Branca 950.000,00 ^ JS11I H**
Rat Spazio CL Ale. 84 Bege 650.000,00 . £S - tk ¦ C EISSO
UnoSAle. 85 Verde 1.100.000,00 | u — iSgl TISllll 19 MESMO.
UnoCSAIc. 85 Azul 1.100.000,00 $ ^ A 
Uno S Ale. 86 Vermelha 1.200.000,00 5? ^ M U lulJillr TI. mctfS IGUAIS.
Uno SX Ale. 86 Cinza 1.300.000,00 # & 9 ¥ *-®*TToTnn VOCfc PAGA EM 9 VEZES »v»u*«

! UnoCSAIc. 87 Cinza 1.450.000,00 Cj 2? -0/qc ENTRADA,OSALW , ,ikio PREMlOOU ELBA
ij Premio S Ale 86 Preto 1.200.000,00 -<* W COM 55/ Ut «=*. 

rnMPoF UDGO SEU acaBE U
i Chevette SL Ale. 86 Cinza 1.100.000,00 § veNHA CONFERS ECOMPnt. ANTES QUE ACABt

| Voyage LS Ale. 86 Azul 1.550.000,00 

A *)/2\ / CONCtSSKHtXU _ 11_. CREDTTO imediato sem AVAL. I
I V'i\/\\') Sb /Banal • Av. Itao'ca, 464 • Bonsucesso • Rio • Tels. 270-9191 • 260-8290 • •" justa avaliacao

S mmwMlBmr L±^^±J / doseucarrousaixx

3 UNO 86 S — On dono S6 VERANEIO 75 — Nova dlesel VOYAGE LS 82 — Gas. bran- i ^^9MHHHI VOYAGE CL 88/0 KM — To- VOYAGE L8 1.888 — Ar AllllllK_VFMnPII.CE HHk ' -• 20.000 Km Rod c/600 000 80, dir. hid. e ar 717-2506. co. t. solar. Excel, est. geral. do equip, som alarms, de- cond. rodas, som, azul metal, „ 7„?l „, „,™ o
i entr. saldo finano at<& 12 ,,m i>o .en. TI 1 745 mil. Tr./facil. R. Uruguai, ¦l\ul|ISnl semb. rodas. emplacado. pouco rodado, part. 322- I • OS 1313 - 82, 83, 84 - Condor - CaiO - Clfe- IBIUIIfi t

^*5SSlft2E£ 283<. Tj '288-9666. ¦gjjgSfW^ -JEL I [f ' vV PuMlMillTIl 1 "
! T- 208-5897.  dosdo jornaldo brasil. VOYAGE LS 85 — Bran- BMuHaMMjaH ¦— VOYAGE 83 — Branco I Monobloco, 0370 RSD - 85 - Monobloco, Vol- I HIIU HVBUI I M
{ UNO 86 — Branca 5 m bco No M<5ier: Rua Dias da Cruz. c0 som vjd. t6rmico R\M^||ljSSB VOYAGE PI-US 86 — Azul Undo carro tfOCO finan- I VO B - 58 - E/85 - ViaggiO. «OH IIII0IIU
\ SWKS&r I'^ot^tcp 21l!_B_59il716. pouco rod. trc/fin. R. KSBO mn Tm6°seS,a234 : clo 950 mil T. 594-7794 I I315/S-TO-Ma^opoto 3.- QualquermBrca.Omelhorprepoda

^AM/^FMexc estlccffin ^ 
B| 

- Falar.com Vctor.tel.. 270-3662. MDIS 1.300

^ TbI: 264-°035/ XNN&P- 7-  VOYAGE 83 - Gasoline CAMINHAO D-40 — Die- |f |||IU Pentr: Rua Bu8nos Aires'93

r5?4!ssiss's ShSS: voyage t'JfiSS  fiysSffSSSt IMMIWH HHiTfl
~s^B •eiwg, .^=FTnr XR 3 88 It""""- PIRSIIInUIILVOYAGE FOX — Gas. Quem 226-8170. "^fC\ TODOS MODELOS met. 6t. estado revisado. 

vende muito tem crego me- ABAIXO TABELA Bambina 180 T. 286-6715 fl KM
Ihor R: BarSo de Mesquita VOYAGE LS 86 E 85 ______ Barra 226-0242 AUTOMAR. ,Ulim CBX 750'F OKM — Preta
205 Tel: 284-0944 JO- Ale.. Ilndas COr.8, Km, %V|Ve VOYAGEGLS1.887~Com- ATE 1.500.000 ,• som, troco 6 financ. R. ^pleto. estado 0 Km. Vendoou nl1- '"WWW.MMW AuiBIIC 594-4273 Manuel part.VOYAGE S 86 — Bege, rari- Hadock Lobo, 386. Tel: VOYAGE LS 84 — Preto 'IfVvRSSSSSSSSO ,roco Santana. Monza 87. ... ; / . _ , ,. U NI uLlodade. Sd> $ 1.580 mil. DUPIN 248-5500. AMIGAO acessfirios DUT e IPVA 88 iiil.'il'J'JW Tratar 711-8607 / 711-0222. AbaiXO da taDela. Lrfidl- "
veIculos. pbx 266-4041. x/eIc pagos. Pagamento a vista Fe- Real Grandeza, 38 — to Autom^tico. Financ. 18 *line 286-6704 VOYAGELS82—pratagaso-VOYAGE 86 S — Bege, wqvaqeclb7 5®me>:t 286*7248 lina. Otimoestado. Pneus no- meses- «
un dono nouauissimo YOYAQE.CL87 —5 mest VOYAGE 82 — Gasolina. vos. Tel: 261-3648. CARROCAR
S.W!5™ km . ac. tea fin 15 m cr6d branco, c/ridto. super novo.  R. Conde de Bonfim 838rodado, dt.prego, ac. autom. R. Souza Franco 121 Troco/ financ. R. Humaita VOYAGE GL 88  Alcool, VOYAGE 82 OAS LS — Prata tbi ¦ yaa 1/R5tea., crtd. 18 ms. s/a- P«5x. ao,Boulevard T. 208- 149. T: 286-2499. ITALCAR. branco, oarantia de fflbricp. rayban. RodaGolGT.Somen- Tel.. 288-1462.
val. R. Pereira .Nunes, 71aB- bul<-* Uftv,„. ._ .. rr—: excel, est. TIANA AUTOMO- te 780 mil. Av. Prado Junior 
356. PABX: 208-7847. VOYAGE CL 88/0 KM - Pre- VVerm°ho pneus bons .sxc VEIS. Av. 28 de Setembro .238 U A. T: 542-1946.
TRADIQAO. to, alcool, emplacado, 5 mar- est troc' e^ ffnanc. R Real 86. Tel: 264-8000. VOYAGE GLS 18 87 XR3 88 0 KM

2 480 mi^troco^in.'Ba%o de 4565/°2Z66 2760 NAvkjO66" VOYAGE S 4 PORTA8 85 C/rayban, rodas ligaleve fin. PflNVERSlVELVOYAGE GLS 83 - Luxo. J^Te,-248-1882 "565/ 266-2760. NAVAJO. Alcool, azul, revisado c/ga- 15x. cr6d. aut. NOfiCAR 286- OUNVtllOlVtLc/ar. rodas alumlnio, etc. Su- : rantia. excel, est. TIANA AU- 7248. Real Grandeza. 38. PnMDI ET(1per conservado. Tel.- 270- VOYAGE GLS 1.8— UAVAftE TOM0VEIS. Av. 28 de Se- UUiYlrLtlU
km comploto pronta w WI MvE tembro 86. Tel: 264-8000. VOYAGE GL88 — Novlssimo 1 7(10 0(10;— nntrnnn nraitn trnrn A|/|| 7.000 km branCO. 5 marches, l.fUU.UUUVOYAGE LS 86 — Vermelho S oooo DKM wp—mmmpajne| fox baratlssimoac tro- .. . . . , , • .fdnix ar unico dono. DUPIN Tel. 286-9822. ca 541-6333 AbSIXO da tabela AutO-

veIculos. pbx 266-4041.  • Tooos OS modelos VOYAGE  m^tiCo
v/nvAng super 8618 > Abaixo tabela dadati o km va?YA,Ql ,c!j8® ?ranc° carrocar mercedk benz ss/o kmVOYAGE SUPER 88 1.8 „mu*ap J W Wk r~^ rAKAIIV/IVlVI dlcool Estado de 0 km. c/ R rnnHo Hp Rnnfim AIR — Mod. 1514, 51 entreeixo,Ale. vermelho completo c/ar VDYAliF T*H f"! AV] Ol -ft! todos opcionais e emplaca- ?5eo c/opcionais, tabela antlga.cond. teto. v. eldtr. Trc/Fin. vUlHUL PJ H n A"*!! VL"Vli"lPLa do. Som. Cz$ 2.250 mil ao 1° Tel: 288-1462 j0|s: 735-2030/735-2128/

P«d0 JOnto 238 Li P&PATI ft fl I [ «¦ AdtlbartoF.Treir. 177 Leblqn 1 • Pre?o antigo Tratar 542-4812^ 735-1327.Hor.com.Prado Jumor. 238 L| A. rHIIHII UUL | ?7«-06H/274-4»M I • Oltimas unidades rrr~
VOYAGE FOX 2 e 4 PTS — 00 () IfM • Melhor avaliagSo MOTOCICJLETAS
bt'imo^reco^uTCWANS0^: 

V°L A^co^simo ale XR3 CONVERSlVEL CIGL0M0T0RE8
Vise, de Caravelas. 55 T.-266- Abaixo da tabela C/Cr6- — Barra. Tel: 399-9995.  TRADICAO BMJICtBTAS5'62- dito Autom^tico VOYAGE PLUS 86 - R. PEREIRA NUNES, 356 W i

CARROCAR A*ul met vldro rayban DADV OftO 70/17 cjo a MinistroVwairas da
R. Conde de Bonfim, 838 trc/fin R. Assungio 401 .rMDA- iVO-IOll - , BWOTwei Ccpa M1' AQRALE sxt 16.5/1985 -

Tel. 288-1462 Botafogo 286-9822 rretO, equipado. Vermelha unico dono, nunca
COTA. VOYAGE SUPER 88 — Al- 1.135 mil  w^,C0r 6n^n?'

MnnM + Prests- 54.200. M' 2SB«W.
> g|J'" VOYAGE LS 63 — Ate. v. V0YAGE SL 88- Unico do- AUTOM0VEIS. Av. 28 de Se- AppiTn TBr»PA CBX 750/ 88 — POUCOVERANEIO C-10/80 - eSeefest/RuVurlgu^l? ^-U^^A5023B' tembro 

86. Tel: 264-8000. ACEITO TROCA &&&#> rod<d>( 
pr#|,# >uper

PneU9 M»0lon' A/B. 208-5498 HAF AUTOM. "OR PRFCO VOYAGE LS 85 - Alcool. Tftl • 9A9.0^9 ? n0V8, COndl?6e»: Entr.
tftpira-choques espe- u.v.n.,n..,nH..M VOYAGE BRANCO 83 - Al- prata. ar cond. Roda de liga Id.. !^ 1850 m|| + 8X82
fe irs syjwssaK mm  «RWS«SK
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QUEM VAIA MESBLA VEICULOS

NA0V0LTAAPE.

IMSQE

^ J W m m W

2.067.000, 1.800.000,

Plipj07.000,

ILUlDOS NO PREQ0.
I' Xi • " ' 1 ' '• . »

W IHetftMam f

A DIREQAO CERTA
*

END.: RUA GENERAL POLIDORO, 80 — TELS.: 295-8887 — 275-4398 — 295-8295.

Chevrolet

CAMINHÃO D40-Dia-
sei 0 km. Pronta entra-
*¦. 

4.690 mil. Financio,
el: 295-8887/ 295-

8295.

condicionado preço liquida-
çflo R. Ministro Viveiros deCastro 41 — Copa 541-5347/275-3638

COMPRO BAÚ PARA CAMI-
NHAO — 1113 no Toco. Tra-
tar horário comercial. Tel:
032 (213-6822).

íSM)MERCADO DE USADOS

BARATOS da SEMANA revisados e com certificado de garantia rwãd

A PROMOÇÃO CONTINUA

MODELO ANO COR
'A 

VISTA ENTRADA PRESTAÇAO

HO

|9V®BÉJ

é isso

mesmo.

IGUAIS.

COM 55X DE ENTRADA, O SMW PRÊMIO ou ELBA

venhaconferirecompre 

ix)GO seu uno^ 
que acabe!!

• Àv. Itaoca, 464 • Bonsucesso • Rio • Tels. 270-9191 * 260-8290 •
CREDITO IMEDIATO SEM AVAL.
JUSTA AVALIAÇÃO
DO SEU CARRO USADO.

UNO 86 S — Ún. dono Só20.000 Km Rod. c/600.000entr. saldo financ. até 12
prest. fixas, R. Uruguai 198T: 208-5897.

UNO 88 — Branca 5 m bcoalto desemb. tras. ot est tcofin DRAKAR VElC. T: 264-0035/ 264-5393.

UNO R
OKM

Prata
Completa

<Ar Condic.

JcLrCun
I R. Adalbtrto Firrtin 177 Lablon I
I 274-0B95/274-4I94 I
UNO 86 — Verde muitíssimonovo trc./fin. R. Sâo Clemen-te. 206 B.T:'286-9091/4689.

;; UNO 87 — Azul 5 m.
som v. term. pço rod
tr/fln. R. Bambina 86. T.

266-7059 RALLYE.
I

UNO OKM
S —CS —1.5 R
VÁRIAS CORES

E OPCIONAIS
ABAIXO TABELA

Real Grandeza, 38
286*7248

VARIANT II 79 — Bege, pint.nova, mec. o lat. excel. Cz$\Sc350 mil. Tel. 267-5330.
VENDO — Volks 79 pint nova

;"** pneus novos. Ver e comprarCz$ 350.000 Brâo Mesquita
^'"904 apt° 603 Marcus.

VERANEIO C-10/80 —
-«- Azul, pneus Maglon,
«^pára-choques espe-
í*£«iais, motor em garan-tia, excel. estado. Cz$' 

:880 mil. Tel.: 392-9993.

VERANEIO 75 — Nova diesel80, dir. hid. e ar 717-2506.
VOLKS SEDAN — Um sódono. Anuncie nos Classifica-
dos do JORNAL DO BRASILNo Móier: Rua Dias da Cruz.74 Ij. B 594-1716.

VOLKS 83 — Gas bege radioAM/ FM exc est tco fin DRA-XAR VEIC. Tel: 264-0035/264-5393.
VOYAGE S 86 — Branco, únl-co dono. Só $ 1.530 mil'.
DUPIN VEÍCULOS. PBX 266-4041.

VOYAGE FOX — Gas. Quemvende muito tem preço me-lhor R: Barão de Mesquita205 Tel: 284-0944 JO-
ÇELYN.

VOYAGE S 86 — Bege, rari-dade. Só $ 1.580 mil. DUPINVEÍCULOS. PBX 266-4041.
VOYAGE 86 S — Bege,

ún. dono, pouquíssimo
rodado, ót. preço, ac.
tca„ cród. 18 ms. s/a-
vai. R. Pereira Nunes,
356. PABX: 208-7847.
TRADIÇÃO.

VOYAGE GLS 83 — Luxo.
c/ar, rodas alumínio, etc. Su-
per conservado. Tel.* 270-
4141

VOYAGE LS 86 — Vermelhofônix ar único dono. DUPIN
VEÍCULOS. PBX 266-4041.

VOYAGE SUPER 86 1.8 —
Ale. vermelho completo c/ar
cond. teto, v. elôtr. Trc/Fin.
Bom preçò Tel.: 542-1544.
Prado Júnior, 238 Lj A.

VOYAGE FOX 2 • 4 PTS —
Ar cond. gas. várias cores,
ótimo preço AUTOHANS R.Vise. de Caravelas, 55 T:266-
5162.

VOYAGE LS 84 — Único do-
no, cinza metal, p. radial, de-
semb. trás., s. novo. Rua
Uruguai 397 A/8. 208-5498
HAF AUT

VOYAGE LS 83 — Ate. v.verdes, p. radial, azul metal.,excel. est. Rua Uruguai 397
A/B. 208-5498 HAF AUTOM.

VOYAGE LOS ANGELES 84— Azul m*t, ar. ImpecávelAUTOHANS R. Vlae. de Ce-ravalaa, 55 T. 266-5162.

VOYAGE LS 82 — Gas. bran-co, t. solar. Excel. est. geral.745 mil. Tr./ fácil. R. Uruguai,283-C. T: 288-9666.
VOYAGE LS 85 — Bran-

co som vid. térmico
pouco rod. tre/ fin. R.
Bambina 86. T: 266-
7059. RALLYE.

VOYAGE — Venha escolher amelhor maneira de anunciar
seu carro nas Lojas de Classi-ficados do JORNAL DO BRA-SIL. No Humaitá: Rua Volun-
tários da. Pátria. 445 Lj. D
226-8170.

VOYAGE LS 86 E 85 —
Ale., lindas cores, 5m,
som, troco e financ. R.
Hadock Lobo, 386. Tel:
248-5500. AMIGAO
VElC.

VOYAGE CL 87 — 5a m est. Okm ac. tca fin 15 m créd.
autom. R. Souza Franco 121
prôx. ao Boulevard T: 208-7196. BUICK

VOYAGE CL 88/0 KM — Pre-
to. álcool, emplacado, 5 mar-
chas, pronta entrega Cz$.
2.480 mil troco fin. Barão deMesquita 131 Tel: 248-1882.

VOYAGE GLS 1.8 — 0
km completo pronta
entrega aceito troca
Tel: 286-9822.

VOYAGE
PARATI GOL
88 — 0 KM

Abaixo da tabela c/Cré-
dito Automático

CARROCAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel. 288-1462

VOYAGE SL 88 — Unlco do-no, 5", azul, álcool, 1.450 238-.3032 — 268-4813.
VOYAGE BRANCO 83 — Al-cool, 4 p„ ar cond.; pneusnovos, pintura nova,'todo no-

vo. carro de senhora. Tr. 521-4011 •

VOYAGE LS 84 — Pretoacessórios DUT e IPVA 88
pagos. Pagamento à vista Fe-lipe 286-6704.

VOYAGE 82 — Gasolina,branco, c/rádio, super novo.Troco/ financ. R. Humaitá149. T: 286-2499. ITALCAR.
VOYAGE LS 85 — Álcool,vermelho, pneus bons. exc.est. troc e financ. R. RealGrandeza, 317. Tels: 266-4565/ 266-2760. NAVAJO.

VOYAGE
OKM,,

• Todos os modelos
t Abaixo tabela

3ELF CàR
R. Adalberto Ferreira 177 Lablon

274-0695/274-4894
VOYAGE 83 — Azul CzS 950mil. Av. tricô Veríssimo, 858— Barra. Tel: 399-9995.
VOYAGE PLU8 86 -

Azul met vidro rayban
tre/ fin R. Assunção 401
Botafogo 286-9822
COTA.

VOYAGE
COMPRO

PAGO NA HORA
MELHOR PREÇO
R Prucl Mor cies

?:í / A I 747 084 /
ONLY

VOYAGE CL 88/0 KM — To-do equip. som alarme, de-semb. rodas, emplacado.2.425 mil Financ. T. 399-0310. Só hoje.
VOYAGE PLUS 86 — Azulmarinho. Em ótimo estado. $1.580 mil. Tels: 234-1435/239-3862. Domingo de8:00 às 18:00 h

VOYAGE
E

GOL OKM
TODOS MODELOS

ABAIXO TABELA

fl *T<
- r- r
!«•

Real Grandeza, 38
286-7248

VOYAGE GL 88 — Álcool,
branco, garantia, de fábrica,
excel. est. TIANÁ AUTOMO-
VEIS. Av. 28 de Setembro
86. Tel: 264-8000.

VOYAGE 8 4 PORTA8 85 —
Álcool, azul, revisado d ga-rantia. excei. est. TIANÁ AU-
TOMÓVEIS. Av. 28 de Se-
tembro 86. Tel: 264-8000.

VOYAGE E
PARATI O KM
CL-GL-GLS

Preço antigo
Últimas unidades

e Melhor avaliação

TRADIÇÃO
R. PEREIRA NUNES, 356

LPABX- 208-7847

VOYAGE SUPER 88 — Al-cool, prata. Revisado c/ ga-rantia. Ótimo estado. TIANÁAUTOMÓVEIS. Av. 28 de Se-tembro 86. Tel: 264-8000.
VOYAGE LS 85 — Álcool,

prata, ar cond. Roda de ligaleve. Revisado c/ garantia.Ótimo estado. TIANA AUTO-MÓVEIS. Av. 28 de Setem-bro, 86. Tel: 264-8000.

VOYAGE L8 1.888 — Arcond. rodas, som. azul metal,
pouco rodado, part. 322-1927.

VOYAGE 83 — Branco
lindo carro troco finan-
cio 950 mil T. 594-7794
FREE LANCE.

VOYAGE 83 — Gasolina
ar condicionado toca-
fita vidros verde semi
novo 287-9892.

VOYAGE LS 88 — 5 m. azulmet. ót. estado revisado. R.Bambina 180 T. 286-6715Barra 226-0242 AUTOMAR.
VOYAGE GLS 1.8 87 — Com-

pleto. estado 0 Km. Vendo outroco Santana. Monza 87.Tratar 711-8607 / 711-0222.
VOYAGE LS 82 — prata gaso-lina. Ótimo estado. Pneus no-vos. Tel: 261-3648.
VOYAGE 82 QAS LS — Pratarayban. Roda Gol GT. Somen-te 780 mil. Av. Prado Júnior.238 LJ A. T: 542-1946.
VOYAGE GLS 1.8 87 —

C/rayban. rodas ligaleve fin.15x. créd. aut. NORCAR 286-7248. Real Grandeza. 38.
VOYAGE GL 88 — Novíssimo7.000 km branco. 5 marchas,

painel fox baratlssimo ac tro-ca 541-6333.
VOYAGE CL 88 — Brancoálcool Estado de 0 km, c/todos opcionais e emplaca-do. Som. CzS 2.250 mil ao 1oTratar 542-4812.

Preto, equipado.
1.135 mil
+ prests. 54.200.
ACEITO TROCA

Tel.: 263-9342

1 ÔNIBUS - VENDEM-SE
e OS 1313 - 82,83,84 - Condor - Caio - Cife-
ral. e 0364/5 - 85 - Monobloco; 0364/6 - 85 -
Monobloco; 0370 RSD - 85 - Monobloco; Vol-
vo B - 58 - E/85 - Viaggio. «OH
1315/5-79-Marcopolo 3.

Falar com Victor, tel.: 270-3662.

XR 3 88
0 KM

ATÉ 1.500.000
Abaixo da tabela. Crédi-

to Automático. Financ. 18
meses.

CARROCAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel.: 288-1462.

XR3 88 0 KM
CONVERSÍVEL

COMPLETO
1.700,000

Abaixo da tabela Auto-
mático
CARROCAR
R. Conde de Bonfim, 838

Tel: 288-1462

XR3 CONVERSÍVEL
OKM

Branco e amarelo com ar

ÔNIBUS
0-364/ 86 Urbano
Nielsen 77 OH-355/ 5
Volvo B58-E Viaggio

Tels: 352-1532
391-7008

Rua Parimá, 83
Parada de Lucas.

KOMBI FURGÃO 85 — Bran-
ca exc. estado troc/ finan. Av.
Armando Lombardi. 940 —
Barra — 399-0310.

MERCEDE8 BENZ 88/0 KM— Mod. 1514, 51 entre eixo,c/opcionais, tabela antiga.Tels: 735-2030/735-2128/
735-1327. Hor. com.

MOTOCICLETAS
CICLOMOTOKES

BICICUBTáS
MO

AGRALE SXT 18.5/1985 —
Vermelha único dono, nunca
caiu. Excel, estado. CzS 215
mil. Ver R. Dona Mariana,
132.Tel. 246-2704.

CBX 750/ 88 — Pouco
rodada, prata, super
nova, condiçOes: Entr.
1850 mil + 8 X 82
OTN's. Ac. troca p/ car-
ro. R. Bario de Mesqui-
ta, 120. Tel. 284-1821.

Qualquer marca. O melhor preçò da
praça. Vonha conferir.
Tljuca: Rua Conde'de Bonfim, 1.300Centro: Rua Buenos Aires, 93Loja C

PDRSUOMOm

CBX 750 F OKM — Pretaemplacada CzS 2.800 mil.Um milhão abaixo da tabela.
594-4273 Manuel part.

CB-450 TR/87 — Branca.3800 Km. super nova, vdo.
ou troco. Tel: 280-5947 e371-2679. Jorge.

MOTO AGRALE
MOD 87 — 27.5, no-
va, CzS 240 mii.í R.
Igarapava 50 procurar
Luiz.

CB 400/ 83 — Cinza prata,super inteira. CzS 360 mil. Tr.
372-2759. Rua Basileu daCosta. 24, Pavuna.

COMPRO M0T08 — CB450— CB400, XL350, XL250,
DT180. Rua Real Grandeza,312. Pagamento imediato.

HONDA CBX 750 F OKM —
Preta e cinza, emplacada, na
garantia. Particular. T. 327-
8944, (Hor. com.).

HONDA XL 250 85 — Ót.
preço. Troco/fln. R.
Prud. de Moraes 237 T.
247-0847. ONLY AUTO-
MOVEIS.

HONDA 1000

GOLO WING

Ano 76, 4" via, original,
em excelente estado. A
moto encontra-se na Kiko
Motos, Sr. CÉSAR. Rua
Conde de Bonfim, 1300.
T: 288-9045.

HONDA XLX 350 R 0 KM —
Vermelha super equip. Troc/
finan. Av. Armando Lombar-di, 940 — Barra — 399-0310.

RD350/87 — Preta corri care-nagem, 2.800 km, CZS 650
mil. Telefone: 294-5122.

RD 350 87 — Branca nova7.000 km Carenagem" Inte-
gral ao. troca XLX 87/ 88—CzS 650 mil. Tarso 275-9827.

RD 380 87 — Branca, nova
7.000 Km carenagem Integral
ac troca XLX 87/88 - CzS 650mil Tarso 275-9827. ¦

SUZUKI GT 550 — Cor prata.280 mil. Tel. 5932101.-.;
VENDO MOTO XLS 1Í5 —
Vermelha c/poucos Km roda-
dos. Parte mecânica e elétri-
ca em ótimas cond. motor
revisado. $ 265 mil. A. vista.Aproveite. Ligar Mareei-Tel.:
322-3719.

XL 250R 83/84 — Rüa do
Matoso 126 Pça. Bandeira
(MUCISA) Ad8o.

XL 250 R 83 — Tudo ok.melhor oferta. Tel. 287J0314.Fred. Sábado e domingo. Co-
pacabana. '

ALUGUEL £

VIAGENS CASAMENTOSMUDANÇAS — Menor pre-ço e maior frota do Rio Kom-bis carros luxo Pick-Up Cami-nhâo Tel.: 263-48.15-233-5589. 1

TODA LINHAGMA

ANTIGQ^^I

ntc 
AS 067.000, 1.800.000,

3.707.000,

:luidos NO PREÇO.

A DIREÇÃO CERTA

END.: RUA GENERAL POLIDORO, 80 — TELS.: 295-8887 — 275-4398 — 295-8295.
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Av, Itaóca, 362 • Bonsucesso - Rio
Tels.: 280-8488/280-6772A sua melhor marca
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Casaco com capuz
em moletom
1 a 3 anos -1.500,
4 a 6 anos -1.700,
10 cores
Camisa pólo
1 a 3 anos - 950,
4 a 6 anos - 990,
10 cores

Jardineira
1 a 3 anos - 2.800,
4 a 6 anos - 3.100,

cores
Sweat shirt sola careca
em moletom
1 a 3 anos • 950,

a 6 anos -1.150,
10 cores.

Camisa pólo estampada
1 a 3 anos - 950,
4 a 6 anos - 990,
4 cores

Camisa pólo listrada
1 a 3 anos - 790,
4 a 6 anos - 890,
4 cores

Camiseta meia malha
1 a 3 anos • 700,
4 a 6 anos - 750,
10 cores
Calça em moletom
1 a 3 anos -1.300,
4 a 6 anos -1.500,
10 cores

Jumper
1 a 3 anos - 2.200,
4 a 6 anos • 2.600,

cores
Sweat shirt sola pólo
em moletom
1 a 3 anos -1.200,

a 6 anos -1.300,
10 cores .

Folia.

A moda

colorida

do dia-a dia

para a

turminha de

até 6 anos*

^0, •v.?-.- nfiy

' ' ' -if s .

-j r* \

„,4 t. , i H j A,,,

VENHA CONHECER
AS NOVAS LOJAS
DO RIO SUL E
BARRASHOPPING.

R moda do dia-a dia.



Manga eurta 750, Manga lonsa 0 , 4 Jardineira -1.950, lllr^" ££& la<;o parabebe -120, JgV ' 
Jumper-1.950, Mfajj S
P/M/G °
3 cores

mmCondicion^ador - 380, 
j||pjPj' Cinto 

cadarqo \^ 
y ^

^ 

Mda Folia - 400.

Laço para cabelo - 250,
Par de chiquinha - 250, Tênis Folia

De 28 a 32
Cano baixo -1.800,
Cano alto -1.900,

Rio Sul. BarraShopping. Copacabana. Tijuca. NorteShopping. Plaza Shopping. Breve em Ipanema.

Este encarte é parte integrante dos jornais O Globo e Jornal do Brasil • Edição de 6/8/88.

Suspensório - 950,

mi
Rmodadodia-a-dia.
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Na seção de Eletroeletrônicos"
da Mesbla, você encontra todas
as melhores marcas, tudo o que
existe de mais vanguarda.

¦No setor de imagem, por exem-

CNOLOGIA.

pio, temos a mais avançada tec-
nologia em televisores a cores e

preto e branco, vídeos e fitas.

oooQu)ü
1:5§

TVC 20" mod. TC 20 Dl
Panasonic
Design vertical. Seletor de canais
digital, tecla AFT - sintonia fina
automática, tecla VTR - conexão
para videocassete e regulador
automático devoltagem. Garantia
de 1 ono^

89.900,

TVC 14" mod. PC 1415 Philco
Hitachi
Modelo vertical. Seletor de canais,
conceito AV - integração total de
áudio e vídeo, conexão paravideocassete e saída para fone de
ouvido. Garantia de 1 ano.

:.-~j\V "v'

TVC 14" mod. TC 14 RI
Panasonic
Portátil. Design vertical, regulador
automático de voltagem e antena
interna. Garantia de 1 ano.

73.500,

71.500,

TVC 14" CR mod. CT 4415"Philips
Portátil com controle remoto. Novo
design. Possui auto switch-off,
sleep timer, chanel UP/Down, tecla
personal preference e tecla mute.
Bivolt Supressor de ruídos.
Garantia de 1 ano.

95.500,

TVC 20" mod. CT 4066 Philips
Novo design vertical. Sintonia de
canais por"barras, bivolt e supressor
de ruídos. Garantia de 1 ano.

89.900,

TV P/B 17" mod. TL 6138
Philips
Portátil. Seleção de canais
eletrônicos, antena telescópica,
imagem e som instantâneos.
Garantia de 1 ano.

34.500,

TVC 16" mod. CT 6010 Philips" Possui seletor de canais seletronic,
sistema de supressão de ruídos na
troca de canais, antena telescópica,
saída de áudio com 4 watts de
potência. Garantia de 1 ano.

TVC 14" mocj. CT 4016 Philips"Portátil. Novo design vertical.
Sintonia de canais por barras, bivolt
e supressor de ruídos. Garantia de

1 ano.

82.500,
79.900,

<• \

TVC 20" mod. PC 2017 Philco
Hitachi
Modelo vertical. Possui seletor de
canais digital, conceito AV -""integração total de áudio e vídeo;:—
conexão para videocassete e saída
para fone de ouvido. Garantia de
1 ano.

89.900,
Suporte de parede para TV
Multivisão

Vídeo Link
Transmissor de videocassete sem fio.
Reproduz a imagem e o som de um
vídeo para outras TV's num raio
de 50m.

Ki.y

Videocassete mod. M 5330B
Semp Toshiba"4 cabeças de gravação e reprodução.
Sistema VHS, padrão "HQ Controle
remoto sem fio. Câmara lenta e
congelamento de imagem, memório de
canais em VHF, dual system (Pal-M /
NTSC) e possui 4 programas paru
gravação. Garantia de 1 ano.

14.900,

Vídeo game 8x1 Milmar
Dactar
Acompanha 1 cartucho com 8 jogos
grátis (exclusivo). É compatível com
o sistema Atari. Acompanha 2

—joysticks com 2 botões de tiro.

15.900,

4.900,

222.900,

Videocassete mod. PVC 4000
Philco - Hitachi
Com controle remoto sem fio,
recurso exclusivo de 2 timers para 5
gravações automáticas, slow
motion, rebobinamento e
desligamento automático e back-up.
Garantia de 1 ano.
175.500,

Kit Suporte para videocassete

2.500,

MKT
\tm Assriit

TVC 20" modJcT 6755 Digital
Sanyo S||
Modelo verticalKjçfnSastabilizador
automático de 4jBjagem, tecla AFT,
sintonia fina auflmptica e saída
para fone de oJHBp. Garantia de

89.90
Mesa para

Vídeo game Atari Gradiente
Acompanha 2 joysticks e 1 cartucho
grátis.

Fita para videocassete
Verbatim ¦ AAA
Sistema VHS. Modelo T. 120.| (VUv/

Fita para videocassete Vat
Sistema VHS. Modelo T. 120

1.700,

^ 

14.^

ixform

lÜw

Antena interna para TV
sintonal luxo

1.450,

m

|t 

! 1|—

Video game Atari Gradiente IdOO

18.900,

... . Linha de cartuchos
,j .jJHr Compativel com todos aparelhos de
.w^^B video game (sistema Atari). .

1.950, ^ games

Joystick Dynacom
Com duplo botão de tiro resposta
rápida, ventosas removíveis para
fixação em superfícies lisas,
compatível com todos os vídeo

1.550,

fSraÉÉÉ^'
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Trendsound Plus Philips System Duplo Deck SS 200 Gradate"'™"1 65
Sintonia automdtico digital display CtE Sint I auxiliares taDe Modular com receiver digital
em cristal Ifquido, tape deck com Sintomzador com 3 faixas, toca- F>°[° TJ „ !!'„ °fu indicador de sintonia por Leds, tape

 filtros de ruido e controle de nivel de discos belt drive com retorno-—  -d'„rl^lnrfin tnrn.HUrof deck com nivel de gravacao
gravacao, toca-discos belt drive automdtico e estroboscopio, duplo u!u !L1„f™i3n' «r«S*n< indicado por leds, toca-discos belt
automdtico, 24 memorias cassete deck com duas velocidades . . f. AromDonha drive automdtico e caixas acusticas
programdveis para AM/FM e»caixas de gravacao e continuous play acusticas bass reflex. Acompanna bass r(jflex Ac anha rack
acOsticas bass reflex. Acompanha caixas acusticas bass reflex. r°c • ICC Vlrtrtrock Acompanha rack | | O OHO. 1 39.400,
179.900, 102.900,

Duplo Deck Vip 500 CCE Digital System Tristar 80

System Spectrum 87 Gradlente Toca-discos belt drive, a juste de
gravacdo, eq^alizador grdfico, Receiver digital com memoria para 12 estacoes AM/FM, estereo cassete Deck, sint^S'dl'gTta°^ern^Ho''P V 

toca-cfiscos belt drive com retorno toca-discos belt drive automatico, caixas acusticas bass reflex. Acompanha rack. programavel para 12 estacoesautomdtico, funcao karaoke, AM/FM e caixas acusticas basscontinuous play, seletor de fitas e - AAM reflex. Acompanha rack,caixas acusticas bass reflex. I/O • JL\J\3 QO AAAAcompanha rack. OO»900/

rn557 v-. I ,\ i lWiTT~°11n

Dnr4innr#.un^nr^Mnrin'"Radiogravador Mono rrii Radioaravodor GstGrco n ¦•
AR 150 Philips CCE , , , ,. i rcnin^rrir Radiogravador Mono
„ , , ,,? i , ... Toca-discos belt drive, equalizador CS840D CCE GF 1790B SharpRadio AM/FM, controle automatico dfico com 5 bandaS/ controle de Rddio AM/FM, duplo cassete deck Rddio AM/FM/SwV sintonia fina,do nivel de gravacao e microfone volume por canal. Basta um toque auto stop, microfones embutidos e 5a{da Q fone de 0Uvicj0 e caixaembutido. para gravar Tape deck com auto- saida para fone de ouvido. acustica, microfone embutido.
J 3,400/ 

stop e caixas acustica^c^ref^^^ 27 
200 Sistema auto-stop. 

900 I

Microfone MKII Le Son Microfone MC 22 AB Le Son Microfone DC 44 AB Le Son j
Corpo em ABS com tela em metal Corpo em aluminio com pintura Corpo em aluminio com pintura uMnrv A r»«na cor preta, padrao polar eletrostatica preta, trabalha em alta eletrostatica preta. padrdo polar Headphone liMV wv Agena
cardioide e capsula dinamica, 5 e baixa impedancia, padrao polar cardioide e capsula dinamica, rone estereo com controle de
metros de cabo e plug P4. Possui cardioide e capsula eletreto. Possui trabalha em alta e baixa ^ > volume.
chave ON/OFF. Gratis um pedestal. chave ON/OFr. Gratis um pedestal. impedancia, possui chave ON/OFF. /j EL^% — ^ ^ m ma a Gratis um pedestal. mSm
5.100, 10.400, indnn,  

v-n-^4

Mesbla tem grande variedade '
Toca-fitas CM480 CCE de toca-fitas e alto-falantes Bosch. ^^gg0r Radio-relogio com telefone
Rddio AM/FM, avanco rapido de Utilize nosso servico de instalacoes Radio-relogio DLE 380 CCE RT . ... .
fita e possui 30 watts de potencia. gratis. Radio AM/FM, Dial com TV Band, Radio AM/FM, com reloqio digital e
_ mostrador digital para 24 horas telefone com teda (memo), teda
1 OaVUU/ 38 QOO e Snooze. Q JPAA sigilo, e sistema Amplivox.

y.3UU, 
22.500,

iss i

A Mesbla e que mais afina com as suas emocoes e a qualidade que voce i?
espera de um excelente aparelho de som na sua casa ou no seu carro. Alem w? j
dos bemois e sustenidos, na Mesbla, voce ainda tem dupla garantia. A do for- ik^jr
necedor e a garantia da Mesbla, que troca o seu produto se ele tiver algum

Sem falar na entrega gratis e na ajuda especializada na hora de instalar.

WMIÊÊÊÊKtÊ^ÊÊ^KÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSuyC.T.-ST'.. Svi^MWMBH—M
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System Spectrum 65
Gradiente
Modular com receiver digital
indicador de sintonia por Leas, tape'deck com nível de gravaçãoindicado por leds, toca-discos belt
drive automático e caixas acústicas
bass reflex. Acompanha rack.

Trendsound In Philips
Sintonizador com 3 faixas, conexão
para equipamentos auxiliares, tape

.deck com filtros de ruídos e controle,
de nível de gravação, toca-discos
belt drive automático e caixas
acústicas bass reflex. Acompanha
rack.

System Duplo Deck SS 200Trendsound Plus Philips
Sintonia automática digital, display
em cristal líquido, tape deck com
filtros de ruído e controle de nível de
gravação, toca-discos belt drive
automático, 24 memórias
programáveis para AM/FM e-caixas
acústicas bass reflex. Acompanha
rack.

Sintonizador com 3 faixas, toca-
.discos belt drive com retorno
automático e estroboscópio, duplo
cassete deck com duas velocidades
de gravação e continuous play e
caixas acústicas bass reflex.
Acompanha rack.

;... v v. -b

Digital System Tristar 80
Gradiente
Toca-discos belt drive, ajuste de
freqüência automática, display de.
sintonia digital, memória
programável para 12 estações
AM/FM e caixas acústicas bass
reflex. Acompanha rack.

Duplo Deck Vip 500 CCE
Duas velocidades de gravação,controle automático de nível de
.gravação, equalizador gráfico,
toca-cíiscos belt drive com retorno
automático, função karaokê^
continuous play, seletor de fitas e
caixas acústicas bass reflex.
Acompanha rack.

3X1 Horizontal SHC 7600
CCE
Toca-discos belt drive, equalizador
gráfico com 5 bandas, controle de
volume por canal. Basta um toque
para gravar. Tape deck com auto-
stop e caixas acústicas bass reflex

Radiogravador Mono
AR 150 Philips
Rádio AM/FM, controle automático
do nível de gravação e microfone
embutido.

Radiogravador estéreo
CS840D CCE
Rádio AM/FM, duplo cassete deck
auto stop, microfones embutidos e
saída paro fone de ouvido.

Radiogravador Mono
GF 1790B Sharp
Rádio AM/FM/SW, sintonia fina,
saída para fone de ouvido e caixa
acústica, microfone embutido.
Sistema auto-stop. i q on

Antena para FM conduzinal

Microfone DC 44 AB Le Son
Corpo em alumínio com pinturaeletrostática preta, padrão polar
cardióide e cápsula dinâmica,
trabalha em alta e baixa
impedância, possui chave ON/OFF.
Grátis um pedestal.

Microfone MC 22 AB Le Son
Corpo em alumínio com pinturaeletrostática preta, trabalha em alta
e baixa impedância, padrão polarcardióide e cápsula eletreto. Possui
chave ON/OFF. Grátis um pedestal

Microfone MK II Le Son
Corpo em ABS com tela em metal
na cor preta, padrão polarcardióide e capsula dinâmica, 5
metros de cabo e plug P4. Possui
chave ON/OFF. Grátis um pedestal

Headphone HMD CV Agena
Fone estéreo com controle de
volume.

Toca-fitas Auto Stop
Milano II Bosch
Rádio FM stéreo/OM e OC 25 e
49m, auto stop, avanço rápido da
fita e 25 watts de potência. A
Mesbla tem uma grande variedade
de toca-fitas e alto-falantes Bosch.
Utilize nosso serviço de instalações
grátis.

Rádio-relógio com telefone
RT 350 CCE
Rádio AM/FM, com relóqio digital e
telefone com tecla (memõ), tecla
sigilo, e sistema Amplivox.

Toca-fitas CM480 CCE
Rádio AM/FM, avanço rápido de
fita e possui 30 watts de potência

Rádio-relógio DLE 380 CCE
Rádio AM/FM, Dial com TV Band,
mostrador digital para 24 horas
e Snooze. f\ m A A

A Mesbla é que mais afina com as suas emoções e a qualidade que você
espera de um excelente aparelho de som na sua casa ou no seu carro. Além
dos bemóis e sustenidos, na Mesbla, você ainda tem dupla garantia. A do for-
necedor e a garantia da Mesbla, que troca o seu produto se ele tiver algum
defeito.

Sem falar na entrega grátis e na ajuda especializada na hora de instalar.

(fpKtík;
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Multi Processador Arno 

^ 

^^^des^efinida^ C^rat^um9' 
^ 

portatil e mixer ao mesmo tempo.^ 

^

—— 2 em 1. Superliauidificador para [jS®/ conjunto de medidores. Acompanha suporte de parede.
¦ \ grandes quantiaades e processador mmm

. MHBBWH para picar, ralar e moer. Tem m Jjr^3\3 §^"1 ' 11velocidades definidas e botao

gy 

^ 

' 

^ ^ 

watts de potencia. 

^ 
^ 

^^ 

^ 

^ 

^

' 
' 

^ 

" ' 
' 

' 

V**^- 
^ Cafe Sabor Walita r. Prepwo'e conser^quentc ate 16 

^

—PcnrnmoHnr ritmmntlc Foet Espremedor de frutas Arno Prepara de 2 a 10 cafezinhos na cafezinhos de cada vez Suporte
EspremedorCitromatic Faet 100 watts de potencia Jarra medida certa e eficiente. Design com placa de oquecimenlo e

tf 3 WaWB^«*hk_^, Sl5,em-°ld? fl° embnUtc1.°® |arra COm transparente Sad a de alca moderna e placa de aquecimento reservatono. Luz piloto que .ndica
capaadade para 0,5 htro. Sn nnn,om!°a Capacidade que mantJo cafe sempre .quando o cafe esta sendo man.,do 

— wJI^^HSPB P 
1 

ft 50 Pare 1 litro. A O m ft 
quentinho. quente. 750 watts de potenaa.

7.350, 6.800,

Miniforno Super Chef Arno—— ~ -—' 
1000 watts de potencia. Termostato II ! Forno microondas
com sinal luminoso. Grelha de aco ¦L ^n»J[B Sanyo-Prosdocimo jmniiiiii^'"
cromado para preparar sanduicnes, |¦ Descongela e esquenta rapidamente Faca eletrica Arno
linguicas, carnes, peixes e frangos Grill nutomotico Black & ^sem ressecar a comida. Desliga Sao 135 watts de potencia para
em pedacos. Tres espetos com cabo rwLfr SS^^SlSS^SI automaticamente no fim do tempo cortar e fatiar com muita faalidade.
e suporte para cHurrascosSele.or Decker 

ianches programado e ainda emite um sinal ^para soWas 
'lamina's

de temperatures com indicacao rapidos. Tem 3 graduates para sonoro. q - AAA e,etor para soltar as laminas
para cada ope temperatura e placa para waffles. 7tI«7Uw; 5.950,
12.900,  11 500 Suporte para forno Soft ~ T  

' , 1 1 ,3UU, System RM —mfclW^
jk - . -imrffM sustentacao revestida com

carpete. Regulager^or^^i^ 

_

If 

'| 
Maquina 

de costura^jret-a-

*«• -u DA i™ el«w.^„lM^!%J!l Ferro a vapor Black & Decker Ferro a vapor Plus Walita Portatil. Braco livre. Com pontos
Ducha Jet Set Lorenzetti Mimbar RA 138 Electro ux Funciona a seco ou a vapor Corpo Tanque transparente para voce ver decorativos embutidos, pontos
Totalmente cromada. Ducha dirigivel Bar refrigerado, baixo consumo, termicamente isolados pois aquece sempre o nivel de agua. Possui flexiveis (overloquel e caseador
e exdusivo desviador anatomico. totalmente stlencioso e acabamento somente na base evitando lampada piloto, que indica quando automatico. Alca plastica. Motor e

9ACA 
T <ierel?'ra- ,Pes der°rTch°' aueimadCras ExclusWo cabo ele esta pronto para passage farolete embut.do, Costura reta e em

?950' terate* 
Sssnfe.-*^- s±&r-—

~ 

.s 6'950' 9.950, 

^

Ondulador Hot Fashion Minilurbo Arno

I SecodorTrlp F.,hi.n Philip* UK!!;S^SSsSStCr-"'" KiPMod.lo, d„ ..b™, .U. ^BsESSST

\ 2,,'o5o',,,''°b°°°°'°,,,,'° 
™gt.r;beSi.»rrm"p°,° ^"™-d"n

5.700, 13.900,

^ j

' 

Enceradeira B 51 Eleclrolux 

^Asplvod«rlu»*Bla<k«peclMr * 

if -ttfl
Asoirador oortdtil Arno «K^|gg| Com sistema de seguranca que Tem corpo cilindnco, giratono que W
S°ilcomP550 wa»ts de permite que a escova pare apil.za a hmpeza em qualquer pSSSSSf

- n • nutnmntirnmente mesmo com direcao sem necessidade de
potenaa. Passu, 8 acessonos e 1 moWndonando Para liqar basta arrasta-lo. Acompanha 1 jogo de Kit Furadeira 3/8 Impacto
0°75°lUroG Alca°amutoT61ic^pa^a uma leve inclinacao na haste. 2 anos acessorios para cada funcao e 3 Kit Furadeira 5/16 maleta Black & Decker0,75 litro. Alca automatica para de aarantia coletores de po descartaveis. aco Bosch (Exdusividade Ideal para furar alvenaria e
facil manuseio. Garantia de 2 anos. « A Ail Mesbla) concreto. Com cambio sincronizado
IO onn ¦ —<*&*¦ 1 2.900* 24.900# Possui 2 velocidades. e alavanca seletora que permitem o
I A«7Vw, Garantia de 6 meses. uso como furadeira comum ou de

1«000 impad018.900,Batodeira Ciranda Super I 0.3r ww,

velocidades. Acompanha suporte,^7'/ espatula, 2 batedores normals, 2
tqSbS^Wa n?^e^'Ihros A Mesbla da a maior forca as suas prendas domesticas com
misturadordeiiqmdos. os 

majs moclernos |jquidificadores. minifornos, batedeiras, proces-
7 41 .950, sadores, 

cafeteiras, aspiradores, ferros, maquinas de costura, se-

^ 

Ela 

esta sempre equipada e avancada para voce cuidar da

Multimixor Arno
120 watts de potência. Batedeira
portátil e mixer ao mesmo tempo."Acompanha suporte de parede.

Batedeira portátil Walita
Com exclusivo suporte de parede, 3
velocidades definidas. Grátis um
conjunto de medidores.

SEBHraP

Liqüidificador Super Arno
300 watts de potência. Possui 3
velocidades e botão pulsar.
Capacidade para 2 litros.

Cafeteira elétrica KF 16 Arno
Prepara e conserva quente até 16
cafezinhos de cada vez. Suporte
com placa de aquecimento e
reservatório. Luz piloto que indica
quando o café está sendo mantido"quente. 750 watts de potência.

Café Sabor Walita
Prepara de 2 a 10 cafezinhos na
medida certa e eficiente. Design
moderno e placa de aquecimento
que mantém o café sempre
quentinho.

Espremedor de frutas Arno
100 watts de potência. Jarra
transparente dotada de alça
externa anatômica. Capacidade
para 1 litro. a icn

Espremedor Citromatic Faet
Sistema de fio embutido e jarra com
capacidade para 0,5 litro.

•Miniforno Super Chef Arno
1000 watts de potência. Termostato
com sinal luminoso. Grelha de aco
cromado para preparar sanduíches,
lingüiças, carnes, peixes e frangos
em pedaços. Três espetos com cabo
e suporte para churrascos. Seletor
de temperaturas com indicação
para cada operação.

Forno microondas
Sanyo-Prosdócimo
Descongela e esquenta rapidamente
sem ressecar a comida. Desliga
automaticamente no fim do tempo
programado e ainda emite um sinal
sonoro. jm

Faca elétrica Arno
São 135 watts de potência para
cortar e fatiar com muita facilidade
Lâminas em aço inoxidável e botão
ejetor para soltar as lâminas.

Grill automático Black &
Decker
Ideal para sanduíches e lanches
rápidos. Tem 3 graduações paratemperatura e placa para waffles.

Suporte para forno Soft 
System
Base de sustentação revestida com
carpete. Regulagem horizontal.

tOKINItTli

Máquina de costura pret-à-
porter Singer - (6630)
Portátil. Braço livre. Com pontos
decorativos embutidos, pontos
flexíveis (overloquej e caseador
automático. Alça plástica. Motor e
farolete embutido. Costura reta e em
ziguezague. Regulador do tensor
de linha.

Ferro a vapor Plus Walita
Tanque transparente para você ver
sempre o nível de água. Possui
lâmpada piloto, que indica quando
ele está pronto para passar, e
enrolador para você guardar o fio
do seu ferro.

Ferro a vapor Black & Decker
Funciona a seco ou a vapor. Corpo
termicamente isolados pois aquece
somente na base evitando
queimaduras. Exclusivo cabo
elétrico em Durever, não desfia, não
quebra e não queima.

Minibar RA 138 Electrolux
Bar refrigerado, baixo consumo,
totalmente silencioso e acabamento
em cerejeira. Pés de borracha,
iluminação interna, degelo com
religacão automática, üarantia de
2 anos.

Ducha Jet Set Lorenzetti
Totalmente cromada. Ducha dirigível
e exclusivo desviador anatômico.

Miniturbo Arno
100 watts de potência. Bivolt, ideal
para viagens. Duas temperaturas:
quente ou morna com grande
volume de ar.

Ondulador Hot Fashion
Philips
Bivolt. Modela, dá volume e facilita
o penteado. Aquece rapidamente e
tem fio giratório. O AAA

Barbeador Philishave
Universal Voltage - (HP 1616)
3 cabeças rotativas, design
moderno, bivolt e trimmer para
bigodes e costeletas.

Secador Quick Fashion Philips
600 watts de potência. E leve,
compacto e possui cabo anatômico.

Secador Trip Fashion Philips
Cabo anatômico e dobrável. 1.301
watts de potência. Bivolt.
Acompanha bolsa de viagem.

Aspirador Luxo Black & Decker
Tem corpo cilíndrico, giratório que
agiliza a limpeza em qualquer
direção sem necessidade de
arrastá-lo. Acompanha 1 jogo de
acessórios para cada função e 3
coletores de pó descartáveis.

Enceradeira B 51 Electrolux
Com sistema de segurança que
permite que a escova pare
automaticamente mesmo com o
motor funcionando. Para ligar basta
uma leve inclinação na haste. 2 anos
de garantia.

Aspirador portátil Arno
É portátil com 550 watts de
potência. Possui 8 acessórios e 1
coletor de pó com capacidade para
0,75 litro. Alça automática parafácil manuseio. Garantia de 2 anos.

Kit Furadeira 3/8 Impacto
Black & Decker
Ideal para furar alvenaria e
concreto. Com câmbio sincronizado
e alavanca seletora que permitem o
uso como furadeira comum ou de
impado. i q onn

Kit Furadeira 5/16 maleta
aco Bosch (Exclusividade
Mesbla)
Possui 2 velocidades.
Garantia de 6 meses.

Batedeira Ciranda Super
Arno
Com 180 watts de potência e 3
velocidades. Acompanha suporte,
1 espátula, 2 batedores normais, 2
batedores espiralados, tigelas
inquebráveis de 1,3 litro e 3 litros e

1 misturador de líquidos.

1, 1

MESBIA
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Mlcrocomputador Export XP

Monitor de vídeo
MV 4000 CCE
Monitor de vídeo monocromático de
alta resolução com tela anti-
reflexiva de 12", entrada RCA para

.sinal de vídeo composto de resposta
de até 18 MHZ.

89.900,

Disquetes de 5 1 /4" Verbatim
Face simples

Dupla face e dupla densidade

690,

800 Gradiente
Sistema MSX, 64K de memória, 3
canais de som programáveis.Entrada para 2 cartuchos e saída
para 2 joysticks. Teclado em
português-

Microcomputador TK 3000 II
e 64K Microdigital
Compatível com a linha Apple lie, -
com / slots que possibilitamexpansão até 1 megabyte de
memória. Acompanna software Total
Works que engloba banco de'
dados, planilha de cálculos e editor Q(|0
de textos. 7t.TWW|

77.900/

Placa de expansão TK Works
64KC/80 colunas Microdigital
Expande a memória de micros
padrão Apple lie. Inclui 80 colunas
e dupla alta resolução.

36.900,

Super Parallel Card
Microdigital
Interface para impressora paralelacom "Buffer" de 16K que libera a
memória do computador enquanto
™ 

25.900,

Acessórios para
Praxis 20

Disk Interface Card
Microdigital
Interface para até 2 diskdrives 5
1/4" padrão Apple.

13.500,

Disc Drive Slim DD 4000A CCE
Acionador de disco flexível de 5
114" slim, face simples com
capacidade de armazenamento de
140K bytes, para micros da linha
Apple.

Microcomputador Hot Bit HB
8000 Sharp
Sistema MSX. 64K de memória.
3 canais de som programáveis,teclado em português. Entrada paracartuchos e saída para 2 joysticks.

.Fita polietileno corrigível
Cartucho descartável 30.000
caracteres.

56.900. 71.200,

1.250,

Máquina de escrever
eletrônica Praxis 20 Olivetti

.Memória para correção automática.
Tecla de correção. Elemento de
escrita (margarida) e fita de
impressão intercambiáveis. Seletor
de entrelinhas em três posições. 44
teclas alfanuméricas.

Fita de nylon
Cartuchos descartáveis 300.000
caracteres.

Fita corretora Cover Up
1.000 caracteres.

Fita corretora Lift-off
Carretei 1.000 caracteres.

310.

OOOOO0OOO0Q©
OOOOOOOOOOO
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•ooooooooooa

Máquina de escrever portátilLettera 82 Olivetti
Alavanca de mudança de
entrelinhas com 3 posições.Marcjinadores. Barra espaçadorar
Esto|o para transporte. Grátis
método de datilografia.

23.500,

Calculadora científica EL 540
Solar Sharp
Com 8 dígitos ou 6 de mantissa e
2 de expoente, 46 teclas pré-
programadas entre elas: 4
operações aritméticas, constante,
memória, conversão ae
graus/minutos/segundos/em grausdecimais, funções trigonométricos
inversas etc. __ ^ _

7.900,

 

V ©%%%%%-

^ 
j

Calculadora científica TI 35
Plus Texas
Visor de cristal líquido 10 dígitos.
Memória constante. 89 funções
científicas avançadas, incluindo
estatística, trigonometria, números
complexos, combinações,
probabilidades e permutações.4 sistemas numéricos.

Calculadora eletrônica de
mesa 111 MPV Dismac
E compacta. Possui impressora com
visor, 12 dígitos, constante,
memória, porcentagem e funciona a
pilha ou energia eletrica. Bivolt.

. ¦
!S3 SI IEB 133 53
floaos
nau asa
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Calculadora EL 230 Sharp
Possui 8 dígitos, 4 operações
aritméticas, porcentagem, raiz
quadrada e memória.

Máquina de escrever Tropical'Olivetti
Seletor de cores, alavanca de
entrelinhas e retorno. Tamanho do
carro: 283mm. Estojo acoplado
para transporte.

24.500,

fiíA

2.750,

Calculadora LC 820 Dismac
8 dígitos, visor inclinado,
4 operações aritméticas, constante
nas 4 operações e desliga
automaticamente após 8 minutos em
desuso.

22.400, 2.300,

ái

9.700, Secretária eletrônica SE 50
Gradiente
Liga automaticamente após 10
toques. Pode ser acionada através
de qualquer telefone. Desconexão
automática. Não grava sinal de
ocupada. — — ^ ^ ^

41.900,

1'•' sps

%

I

Speaker Phone 51 SP
Gradiente
Memória para 10 números
telefônicos. Chave bloqueadora do
teclado e sistema Viva-Voz
(Hands-Free).

20.900,

Filme Kodacolor
VR-G-100-135/24
A Mesbla tem uma grande"variedade de filmes e câmaras"
Kodak. Utilize o serviço de

hlZ"
Telefone Piccolo Gradiente
Tecla de sigilo. Memória de
reteclagem automática do último
número chamado.

11.900,

Gravador K7 HB 2400 Sharp
Possui alta confiabilidade para
jogos e programas. Compatível ao
sistema MSX.

14.1 oo,

ügmm
"W Kodacolor V3-Q \$a

mwêSÍM

revelação. Durante esta promoção e
todo o mês de agosto você revela
seu filme grátis e só paga as cópias 

790,no laboratório Kodak.

Câmara Yashica MF-3 Super
Câmara de 35mm, flash eletrônico
embutido e foco fixo universal de
l,5m até o infinito. 

22.900,
ás»8

Você encontra na Mesbla as calculadoras, máquinas de escrever, micros,
impressoras, monitores, acessórios de expansão e telefones, máquinas foto-

gráficas e vídeo games.
À nossa Seção de Computadores e Equipamentos para Escritórios tem

I a garantia de 75 anos do nome Mesbla. E uma equipe de vendedo-
res solícitos e especializados.
A Mesbla está sempre equipada com a maior varie^
dade, atualidade e vanguardismo parOj

acompanhar todas as suas
emoções.

íinfaft#.* ê porta int^çjrcrtfe dos jorfMsis: O Globô o jornal do fidsift Edíroo <í«» 6.8.88

¦ ¦ .....M.J'.1'
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em piquet 100°oalgodao.

Deo Logao apos Barba 100ml Deo Coldnia 115ml JCreme de barbear 65g. + PJ Desodorante 80ml. 7QA J]aparelho ATRA 31U, MAX FACTOR f 5JU, ft

lata
ATKINSONS X^™*^

d5E55» My.V-r^W^ _|^^MHBi

Eg
ff

CAPTAI N

ENCUSH LAVENBck !AIK!\MJM img

KIT Colonia + AAfter Shave. CAPTAIN /?U.KIT LUXO: Colônia +
After Shave. PIMENT

1.390,

NECESSAIRE VICTOR:
After Shave 100ml +

Creme de barbear 70g
+ Sabonete 20gr. RASTRO

LOJAS AMERICANAS

Sempre o Menor Preço

CALÇA jeans
| Stone Washed.

Five pockets.
2.490,

ESTOJO em lata AFTER SPORT: Creme de barbear 65g. +
Loção após Barba 100ml ATKINSONS
1.890,

DE DESCONTO

TwS
produto

f® anunciado

Para o Papai, TUDO.

CAMISA Pólo

ESTOJO VERLAND:Deo Loção após Barba 100.ml +Creme de barbear 65g. + P^ A
aparelho ATRA 9 IU,

KIT ROYAL REGIMENT:Deo Colônia 115ml +
Desodorante 80ml. TOAMAX FACTOR f«9U,

COLÔNIA

ESTOJO em lata EMBASSY:
Deo Colônia 100ml +

Sabonete 110gr. ATKINSONS 1.490

ESTOJO em lata +COLÔNIA AFTER SPORT 100ml. 4 QAAATKINSONS I .OUlf,

COLÔNIA ENGLISH
LAVENDER 100ml. 4 APA

ATKINSONS. 1.03U,

COLÔNIA BACCHUS 120ml -1- ESTOJO SÊNIOR:
Sabonete. GRÁTIS: 4 aaA Colônia 100ml -1- 7AA1 Necessaire. COTY. I .£911, Loção após Barba 118ml f«7U,

em piquet

ESTOJO DENIN: ESTOJO BOZZANO:Deo Colônia 90ml + £AA Creme de barbear 65g. +Desodorante aerosol 100g. u£w, Loção facial 125ml

100% algodão.
Várias cores. • • f\f\BALBOA. 1 .1 9U,

ESTOJO PINHO CAMPOS DO JORDÃO:
Creme de barbear 65g. -1- QAALoção após Barba 115ml OSU,
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HHtiSlllBl >F~^II^^^Bp| W „„ „„, ,„,_ : RELOGIO RELOGIO RELOGIO-V* "ISrT^^HP «F .ij^MEim OCULOS RALLYE SPORT, n AAA 1|^P^ GRAND PRIX Automatico. ESKA Quartz. BRASCITI Quartz
„> jd|HK \^i<.'a»-':'..^[ C/caixa e lente p/troca. Preto e ouro. £>£OUj Pulseira em metal. Pulseira em couro. 50mt. Caixa em aco

,-"_ Dourado ou prateado. e pulseiraft-- jt£ AMi':'#^ INDICE para v4 AA de borracha.MEIA esportiva. LENQOc/inlcial j»-,, HBP^" -¦' endere?o/telefone. Q4A C CQA lilUU;
MEIA social aaa MEIA esportiva aaa Embalagem QOfl PRESIDENTE. ^H|| WtKuW KB3 a WKmlm'/ C/bloco. OtUj Oi33Wj A AAA

ACa 39U,^ 

^ 
^ADIDAS. 

w«fwj ^

CAMISA espwtiira mai^c^a CAM^^^f^'^ "*' ^Varias cores. Dorta^^ 390.listrada. 4 AAA manga longa TnnTmilPlM ^&g!SSBgmS8&/'i 1¦•' H 10H 1 .SjSjU, '

340 Samba can^o 450, ^ 
^<^A ™P"S'°E" TENIS 

BASQUETE rtNIS 8ASQUETE

B 

^'"\

SUNGA de praia 4 *7QO
llsaemlycra l.f 9Uj

SHORTesportivo ADIDAS.
Várias cores. SHORT de brim.

Várias cores. 2.390,

^ 

A 

| 

A
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WHISKY O Q>in 

^ 

WHISKY VINHO ALMADEN VINHO ALMADEN ^UCOR 

^ KIT 

lurat^ira BLACK&DECKER ICQAH
autom°'tico d 

"nivel PASSPORT. 0.04U, OLD EIGHT. Cordilheira 720ml. Light 720ml. COINTREAU. 3/8 impacto. I O.IIUU,

Microfone embutido.

¦ - I J MAQUINA de escrever 2 cabeqas jR
ifttfrab2 oiivftti rotativas. Bivolt ^HH|, CAIXA sanfonada para fsrramentas. A AAAAUTO-RA^^M^MipBHBBp rfl iMr i LETTERA 82. OLIVETTI. Acompanha bolsa ^Hpr DAIGAN 1.290,MOTORADIO TUCANO A4 QQA Ifi ^0(1 em couro. 9,lUUi

GRATIS: Uma camlseta t I il«vwj IWiwwWj

'.i jiff | ill 

: 

, ,i [ | ^j 

"'

KIT 

chaves recambiaveis c/12 pegas. FERIMPEX

^* "¦¦¦• ^Sm' Grelha a earns nor laual JOGO chavGS d g fenda 4 A A
Espetos giratcirios! A AAA c/6 peqas. Ref. G.259/6. TRAMONTINA 420, (EBEgP

. /^ Nao faz fumafa. 9nlUUj 

^

"^V. 

: N3" BICICLETA CALOI 

"¦¦*. GRILL^

-CD .-t^jSllli&k. :S Barra Forte XL8 FM ^SrS^r Com 5 pepas. MOR Com 5 pefas. MOR
2 Ar°26.Comtravade*^\p 1 4QI| - 4 Ann

s69uran9a e suporte ^"

A lii'ilDir^ A kl A it
JSB<n JHwrJam H^P P |l]^ jjgpfl'ljfi!|i §9 Bfi ^HLjjk fflf «* Asquantldadesvendidasserio

-S~;^': Wm mV# ^mlf EkH II^aa—- Encontrando qualquer mercadoriasua satisfa?ao Parle integrante dos iornais: 0 Globo, Jornal do Brasil.p Fluminense Tribuna da Tarde Estado de Minas, Folha de Londrina ODi^rio Norte Parang, 0 Jornal de MaringA. Primelra Hora Correio deste tabldide Dorum oreco menormaior variedade de UberWndla, ^"i®1 da Ta^e- 9 E2tad<? deSfio Paulo, Folha de Sflo Paulo, bi^rio Popular, Jornal de Balrros, Folha da Tarde, Di6rlo do Grande ABC, Correio do Povo Vale Sraibano ol !. I 7k . • .auB voce seri otiwirfn Jornal da Cldade, Didrjo de Bauru C6njio Popular, DIArio do Rjyo DI6rio da Regiko, jornal Santa Catering, O Estado Florlanbpolfs, Jomal de Piraclcaba, Di$rio de Piracicaba, O Diarlo em outro estabelecimento,que voce sera ouvido. Edl?io de 06.08.88. O DlS, Jornal de Casa, O featado do Paftn?, Gazeta do Povo, A Trlbuna, Dlirlo Catarlnense, Zero Hora. Edi?§o de 07.08.88. r,I€"-,l'€loa' w u,auu- devolvemos a diferenca.

PVSSIIIKT

í.'tHLv'-
AlmáMm

M:twtlil Almàtlia .Mmmkn

RÁDIO
GRAVADOR PHILIPS
AR 150. AM/FM. Controle
automático do nível
de gravação. Auto-stop.
Microfone embutido.

VINHO ALMADEN
Cordilheira 720ml.

VINHO ALMADEN
Light 720ml. 16.900,WHISKY

OLD EIGHT.
KIT furadeira BLACK & DECKER

3/8 impacto.
WHISKY

PASSPORT. 3.840, LICOR
COINTREAU.

16.500,

TRAVA de
segurança
cromada
CLARKSONMOTORADIO SPIX

BARBEADOR
TRACER PHILIPS.

2 cabeçasrotativas. Bivolt
Acompanha bolsa

em couro.

MAQUINA de escrever
LETTERA 82. OLIVETTI

16.500,

CAIXA sanfonada para ferramentas.
?AIGANMOTORADIO TUCANO

GRÁTIS: Uma camiseta

FITA BASF C-6Ü!
Cromo Extra II.

KIT chaves recambiáveis c/12 peças. FERIMPEX

PIROUETTE GRlHWm
Grelha a carne por igual.Espetos giratórios.Não faz fumaça.

JOGO chaves de fendac/6 peças. Ref. G.259/6. TRAMONTINA

KIT doméstico
c/4 peças.FERIMPEX

KIT soldador
Embalagem c/4 peças.FERIMPEX

CAMISETA
em malha
listrada.
Várias coces.

rtVrrrfrTrô

CONJUNTO PARRILLA N? 0 CONJUNTO SUPER GRILL N? 1Com 5 peças. MOR Com 5 peças. MORBICICLETA CALOI
Barra Forte XLS FM

Aro 26. Com trava de
segurança e suporte

para botijão. 25.900,

BERMUDA
em popeline
1.390,

CHURRASQUEIRA
TROPICAL. MOR

l^mfoques para o Rio de Janeiro, SãoPâuie Rio Grande do Sul.enquai iraná, Santa Catarina

As quantidades vendidas serãolimitadas a 3 unidades por Cliente.Não vendemos por atacado.
Encontrando qualquer mercadoriadeste tablóide por um preço menorem outro estabelecimento,devolvemos a diferença.

com Você
é garantir sempre:o menor preçosua satisfaçãomaior variedadeque você será ouvido. "* CI^ Dlágãl^oBd\u%S'â^S^h?.Wá.°^fe?íaiSS dds rt' o7áoa°eae Plracicab0'0 Dlário'
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l^^LOJAS AMERICANAS

!lip» l£::; 

Sempre o Menor

' .ffr*« 7^^SOUT|E,M- "y^*0 
®^j! |

Menor Preço

SOUTIEN.
Em lycra

com renda.Tam: P,M,G.

CUECA Slip.
100% algodão
xadrez.

BIQUfNI.
Em lycracom renda.Tam: P,M,G.

TANGA. Ercachaml. Him:'¦;¦¦¦' ¦'

Mo»»"»

CUECA. C
te 1590,liso < '—,l#0-

100% aigodlo. tCintura «m lycra. f

as

w



,g 1^1 hhk SOUTIEN. Em lycra sem Mft SOUTIEN. Em lycra com J A~It\ SOUT(|N. Em lycra. 4 4 ~7f\ SOUTIEN Em lycra. OCA SOUTIEN. 100% OOA SOUTIEN. 100°o TPAA(0 IXXP HHgl lateral. Tarn: P,M,G. Of Uj renda. Tam: P,M,G. 1 >4/^2 fTani: FtM,G. 1 al fUj Tam: P,M,G. 5JOU, algodao. Tam: P,M,G. O JU, algodao. Tam: P,M,G. # 5>U,
^BBSk^T BIQUlNI. Em lycra. A A A CALCA. Em lycra com 4 471IV BMIUiNI. Em lycra. CCA CALQA. Em lycra. Q7A TANGAO. 100% A CA TANGAO. 100% C4A

g 
J| ^ 

Tam: P,M,G. Q4U) renda. Tam: P,M,G. 1 ¦ I 
jjj^| JF 

Turn P,M,G. OOUj Tam: P,M,G. Of Uj algodao. Tam: P,M,G.IOUj algodao. Tim: P,M,G. D£U,

!>vV;'/^BHB TANGAO; •:''£•;• -\W?%fit- 'M SI. CALQA. CALQA. TANGAO.

' 

^ 

^ 

Bn helenca lw^jj^"i45Q Km ^ 

^ 

T 
El^ Emlycra llsa. 

JPJQ

fBri B^.x 
. 

illm&lk wmm >m \ 
' 

cuecamash 
' 

(f ¦ 
•¦ 

y9 L/'v\ '''^Mffl^Blp. Mm estampada. ciA~ /^"«fc(>s? • -\ v. atgodfto. iniantii. 9&U) ;.r
-:;¦'. ^Nl»' ^

Em he|anca^llstrada. 
g^Q 

W"

BioufNi. \ \4% Mm -.. **^511 Ml > -J&r. M WJi^W&L. i®| Ml. %HBIjstrada. 
250^^ 

^ 
^

SOUTIEN. Em lycra com 4 «/
renda. Tam: P,M,G. I ¦** t \

CALÇA. Em lycra com 4 471
renda. Tam: P,M,G. I ¦ I f <

SOUTIEN. Em lycra.
Tam: P,M,G.

CALÇA. Em lycra.
Tam: P,M,G.

SOUTIEN. 100%algodão. Tam: P,M,G.
TANGÃO. 100%

algodão. Tam: P,M,G.

SOUTIEN. 100%'j algodão. Tam: P,M,G.
TANGÃO. 100%') algodão. Tam: P,M,G.

SOUTIEN. Em lycra sem
lateral. Tam: P,M,G.
BIQUÍNI. Em lycra.,

Tam: P,M,G.1

TANGÃO.
Em helenca rendada.

Tam: P,M,G.
TANGÃO.

Em lycra lisa.
Tam: P,M,G.

CALÇA.
Em Ivcia.

Tam: P,M,G,
CALÇA.

Em nylon cacharrel.
Tam: P,M,G.

CALCINHA.
Em helanca

rendida.
Infantil

ip- \-wl
é". ^.p;£
V . ¦ --

CUECA MASH
estampada.

10% algodão. Infantil.

SOUTIEN.Em helanca listrada.Tam: PP,P,M,G.

BIQUÍNI.
Em helanca listrada.

Tam: P,M,G.

0 nosso compromisso
com voct
é garantir sempre:o menor preçosua satisfação-maior variedade-que você «eri ouvido.
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