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Os ministros Rogério Magri e Zélia Cardoso de Mello e o secretário de economia,
Antônio Kandir, deram entrevista depois do almoço de trabalho no Palácio do Planalto

Collor vai à luta
contra montadoras

O presidente Fernando Collor de
Mello pediu ontem à ministra da Eco-
nomia, Zélia Cardoso de Mello, que
apresse as providências para a refor-
mulação do setor automobilístico no
Brasil. Collor deseja atrair novas in-
dústrias ao país e, mais importante,
abrir o mercado para a importação de
carros estrangeiros. Equivalente a uma
declaração de guerra a um setor que
Collor tinha em sua alça de mira desde
antes da posse, a decisão do presidente
foi precipitada pelas notícias de que,
depois de toda a grita das montadoras
e da decisão de paralisar a produção,
logo em seguida à edição do plano
econômico, estava-se agora cobrando
ágio dos interessados em comprar um
automóvel.

A intenção de Collor foi definida

durante um almoço de trabalho que
manteve com três de seus ministros —
os da Economia, Trabalho e Justiça —
e a equipe econômica. Durante o almo-
ço, coube ao ministro do Trabalho,
Rogério Magri, introduzir o assunto,
ao referir-se aos problemas que vinha
detectando na área da indústria autor
mobilística. Numa entrevista concedida
à imprensa em seguida, a ministra da
Economia, Zélia Cardoso de Mello-,
dispôs-se a encontrar em menos de um
mês as soluções cobradas pelo presi*
dente. Na mesma entrevista, Zélia afir-
mou que, até sexta-feira, anunciará
uma nova reforma — a do sistema
financeiro. O objetivo é fazer os bancos
retornarem às suas funções originais de
financiar a produção. (Páginas 4 e 5)

Tempo
^ jjo Rio e em

Niterói, céu
nublado com
chuvas espar-
sas, melhoran-
do no decorrer
do período.

Temperatura estável. Má-
xima e mínima de ontem:
24,1° no Aterro do Flamen-
go e 18° no Alto da Boa Vis-
ta. Mar calmo e visibilida-
de boa. Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo,
Cidade, página 2.

Criminalidade
Estatísticas da Secretaria
de Polícia Civil revelam
que os homicídios no Rio
aumentaram de 2.826, em
1980, para 7.654 no final do
ano passado. Também é
alarmante o aumento dos
roubos de carro em assaltos
a mão armada: de 10.990 em
1988 para 14.436 em 1989.
(Cidade, página 1)

Lucro nas bolsas
As bolsas dos países do
Terceiro Mundo estão su-
perando as dos Estados
Unidos, Europa e Japão
em lucratividade. As bra-
sileiras ficaram em sétimo
lugar na lista das institui-
ções terceiro-mundistas.
(Página 14)

D Pálida, cabeça raspada e
roupas antiglamourosas, a
cantora e compositora ir-
landesa Sinead 0'Connor
foi catapultada para o res-
trito clube dos superastros
do rock. Seu segundo LP, I
do not want what I haverTt
got, que será lançado sá-
bado no Brasil, está em
primeiro lugar no
hit-parade norte-a-
mericano.

Lixo e desamor
Por que as ruas do Rio são
tão sujas? Em debate pro-
movido pelo JB, o sociólogo
Herbert de Souza disse que
falta garra no amor do ca-
rioca- pela cidade, o líder
comunitário Geraldo Prado
reclamou educação e o pro-
fessor Emílio Eingenheer
criticou o modelo do des-
perdício. O presidente da
Comlurb, Ivan Lagrotta,
busca soluções técnicas.
(Cidade, página 6)

Meningite mata
enfermeira de

JS

D Pantanal: novela de tele-
visão mostra uma das mais
exuberantes paisagens bra-
sileiras. D Micareta: em
Feira de Santana, o maior
carnaval temporão do país.
D Algarve: as atrações da
costa sul de Portugal.

Cotações
BTN fiscal: Cr$ 41,7340.
BTN: CrS 41,7340. Unif plena
para IPTU, ISS e Alvará:
Cr$ 675,01; taxa de expedien-
te plena: CrS 135. Unif diá-
ria para IPTU, ISS e Alva-
rá: CrS 675,01; taxa de
expediente diária: Cr$ 135.
Uferj: Cr$ 1.334,80. MVR:
CrS 527,66. Salário Mínimo:
CrS 3.674,05. VRF: 548,40.

Governo define
novo projeto de

hospital do Rio alfabetização
Uma enfermeira da Clínica São Vi-

cente, na Gávea (Zona Sul), Carla Cor-
tes Passos, de 30 anos, morreu de menin-
gite bacteriana. Ela trabalhava no
berçário especial para bebês prematuros,
onde quatro crianças estão sendo subme-
tidas agora a tratamento preventivo con-
tra as bactérias transmissoras da doença.

O diretor da clínica, Roberto Coo-
per, disse que Carla não apresentava
nenhum dos sintomas típicos da me-
ningite e que dentro de dois dias os
médicos saberão o tipo de bactéria
causadora da morte. Acrescentou que
os outros pacientes da clínica não
precisarão de tratamento preventivo
porque não tiveram contato direto
com a enfermeira. (Cidade, página 3)

6 Justiceiros'
chacinam sete
rapazes no ABC

Em duas horas, sete rapazes foram
mortos em bairros próximos ao municí-
pio de Diadema, no ABC paulista, por
grupos de justiceiros—como são identi-
ficados pela população local. Na favela
Vila Lice, cinco homens pediram do-
cumentos a M.R.O., guarda-noturno de
17 anos. Antes que pudesse mostrá-los,
ele recebeu vários tiros, à porta de casa.

O irmão de M.R.O., Marcos, de 18
anos, saiu para ver o que ocorria e tam-
bém foi morto. Os dois não tinham ficha
na polícia. Às 20h30, seis amigos conver-
savam na rua, em Jardim Paineira, bair-
ro colado à favela, quando cinco homens
começaram a atirar. Só M.G.A., de 16
anos, escapou vivo. Os moradores do
bairro estão revoltados. (Página 12)

Lazaroni pensa
em Muller para
estréia na Copa

Muller está ganhando a luta com
Bebeto para atuar no jogo de estréia da
seleção brasileira na Copa do Mundo,
dia 10 de junho, contra a Suécia, em
Turim. O técnico Sebastião Lazaroni já
pensa em reviver as jogadas do trio
Silas-Muller-Careca, que deram os ti-
tulos paulistas de 1985 e 1987 e o brasi-
leiro de 1986 ao São Paulo.

Careca chegou ontem a "São Paulo,
queixando-se de dores, e foi para Campi-
nas, onde gostaria de esperar a seleção
até sábado, dia do amistoso com a Bul-
gária, no Estádio Brinco de Ouro. Mas
Lazaroni quer a presença do centroavan-
te hoje em Teresópolis. Em troca, admite
até liberá-lo por três dias, após o jo-
go contra os búlgaros. (Páginas 17 e 18)

O ministro da Educação, Carlos
Chiarelli, em encontro com o presidente
Fernando Collor, definiu um programa
de alfabetização que deve entrar em
vigor em julho. O ministro quer a parti-
cipação de estados e municípios no
cumprimento de um objetivo principal:
melhorar a qualidade das escolas. O
aumento salarial dos professores tam-
bém terá prioridade.

A verba total para o programa será
definida nos próximos dias e parte dos
recursos virá do salário-educação e do or-
çamento do MEC. Chiarelli espera con-
cluir rapidamente negociações com o Ban-
co Mundial para obter empréstimo de até
US$ 500 milhões, que serão aplicados ini-
cialmente nos estados do Nordeste. (Pág. 7)

Trabalhadores
protestam em
Volta Redonda

A festa de Io de Maio realizada
ontem em Volta Redonda transfor-
mou-se na primeira grande manifes-
tação contra o programa de privati-
zações do governo. Milhares de
trabalhadores da Companhia Side-
rúrgica Nacional, reunidos na Praça
Juarez Antunes, protestaram contra
o que classificaram de "venda da
dignidade nacional": a anunciada
privatização da usina, com a demis-
são prevista de 21 mil funcionários.

Em discurso proferido ontem no
TST, o presidente da República de-
fendeu "a livre negociação entre em-
pregadores e empregados", sem a
"ingerência exagerada do Estado",-e
ressaltou a importância de se ter pela
primeira vez um líder sindical como
ministro do Trabalho.

Em Moscou, o presidente soviéti-
co Mikhail Gorbachev foi obrigado
a abandonar a tribuna de honra, no
Mausoléu de Lênin, ante os protes-
tos de grupos oposicionistas nos fes-
tejos do Io de Maio. Foi a primeira
vez, na história da URSS, que mani-
festações políticas foram permitidas
no local.

Em Varsóvia, militantes do Solida-
riedade atacaram com bombas de gás
lacrimogêneo uma passeata organiza-
da por ex-filiados do PC. Simbolizan-
do a próxima reunificação das Alemã-
nhas, trabalhadores fizeram manifes-
tação conjunta nas duas Berlins. A
esquerda argentina reuniu 50 mil pes-
soas na Praça de Maio, em protesto
contra a política econômica do presi-
dente Carlos Menem. (Páginas 3 e 9)

A colisão anunciada
Depois de tantos meses de campanha,

das viagens entre a eleição e a posse, e
dos 45 dias transcorridos até agora de
governo efetivo, a indústria automobilís-
tica deveria conhecer melhor o presidente
Fernando Collor de Mello. Pelo menos,
deveria conhecer um traço muito carac-
terístico de seu perfil: ele anuncia suas
intenções e depois, de maneira muito
surpreendente, para quem está acostu-
mado ao blefe e ao deixa pra lá próprios
da vida brasileira, faz mesmo.

Em sua viagem ao exterior, Collor
foi emitindo sinais insistentes de que
preparava uma briga com os fabrican-
tes de automóveis. No Japão, diante de
empresários da Keidanren, prometeu
criar condições para que as montado-
ras locais se instalassem no Brasil.
Depois, na Europa, chamou os carros
nacionais de carroças. Ele estava avi-

sando. No entanto, a indústria não
deu sinais de entendê-lo — ou, se en-
tendeu, optou pelo desafio, a ponto de,
interrompendo a produção, mandando
os operários para casa e, depois, amea-
çando diminuir-lhes os salários, ter en-
cenado o mais vistoso espetáculo de
resistência ao Plano Collor.

Na semana passada, a direção da
Au tola tina foi ao gabinete do minis-
tro do Trabalho, Rogério Magri, assi-
nar com os empregados um protocolo
para a retomada da produção e, na
saída, declarou que a visita fora
de mera cortesia. Magri não teria,
segundo ela, nada a oferecer. A in-
dústria de automóveis, defínitivamen-
te, tinha resolvido trafegar na contra-
mão de Collor. Como que oferecendo
a face para a bordoada que o presi-
dente há tanto tempo vinha insinuando.

Moscou — AFP
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?eln primeira vez num 1" de Maio de Moscou, manifestantes cofti
crucifixo à frente obrigaram Gorbachev a abandonar a tribuna

OURO - JÓIAS -
Compramos jóias,
ouro, pratarias, reló-
gios, brilhantes R.
Francisco Sá. 23 SI
906 Copa P. 6. T:
521-2298

FIORINO/ 88 — Branco, único
dono, raridade, pouquíssimo
uso, ./equipado, financiamos
em parcelas iguais e sem
juros, crédito na hora. NOVA
TEXAS. H. Frei Caneca. 55
Tel. 224-8922/ 252 8673

DOMÉSTICAS OFERECE-
MOS — Coz fina, dorm emp
c/doc e ref. adora crianças e
diaristas, folg 15 x 15. 263-
0654.

EMPREGADA — Preciso p^
casal dormir emp folga sem.
Barata Ribeiro 345/701. T:

J568617.
MERCEDES 75 350 SLC -

Esporte 4 lugares hidram.
eguip R Prud Moraes 237 A
247-0847 Ipan.

MERCEDES 74 280 8 — Oti-
mo estado 4 pts equip Prud
Moraes 237 A Ipanema 247-
0847.

EMPREGADA - P/ todo servi-
ço cozinhe muito bem, trivial
variado, casa c/ criança, refe-
rencias Horário: 8 às 22h., 2
salários. Tel: 551-5075.Maria
José,

COZINHEIRA — Muito expe-
riente p/ peq. fem. estr. dor-
mindo no emprego d doe, e
ref. paga-se muito bem. Rua
Hilário de Gouveia 18/501.
Tel: 237-9459 Copacabana.

VOCÊ É ESCRI-
TOR? Publique poe-
sias ou contos na
5a Coletânea de No-
vos Escritores".
COPY & ARTE Av.
Franklin Roosevelt,
126 Slj: 202. Tel:
262-8431.

EMPREGADA - Para todo ser-
viço que durma no emprego
para casal na Barra da Tijuca.
Sal. CrS 10 mil. Ref. mínima
de 02 anos. 274-7997.

J. OCEÂNICO COBERTURA
— Oportunidade raral a. útil,
328m' alto luxo; vendas:
ALEXANDRE STAMBOWS-
KY Si ASSOCIADOS TEL.
541-8293 AN-C. 612 CRECI J
3608.

EMPREGADA C/ PRATKA
— De totó serviço p/ casal
paga mínimo e INPS dorme
no emprego. 287-5741 Co-
pacab. . 

FLUXO DE IMÓVEIS DES-
LUMBRANTE 1* I.OC. LE-
BLON — Qdrlss. praia 250m'
slâo var s Int. 4 q (2 st) 3 b
cop coi dop 2 gar US$ 370
mil 541-5610 FI-4/0281 CJ
280.

ESCORT XRS 89 — Completo
13.000 km cima mét. R. Vis-
conde de Caravelas. 55. T;
266-5162. HANSAUTO.

ESCORT >SU 89 — 5 mil km
convers tjjs completo est O
km treo R Prud. Moraes. 237
267-9928 ONLY.

ESCORT L 89 — Branco rari-
dade d 4.500 km. R. Barão
de Mesquita 134 B Tel: 284-
8294/ 228-6990

HONDA 90 CBX-750 - Azul.
0 Km. 1.190 mil, facilito pgto.
Vol. Pátria, 374. T: 286-6105.
M.K.O AUTOS.

XR-S 88 — Vermelho magen-
ta completo bom preço super
avaliação na troca T. 264-
3415 264-2125 GRAND
PRtX.

PRÊMIO CS 88 — 1.500 ôt.
preço ac. troca Fin. até 6x
264-0035 DRAKAR VElC.

Compro relógios
cronógrafo Fase
Lua antigos itiot
vado universal.
Jaque outros
235-2989

%
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Itamar Franco quer
repensar Minas

O 
encontro hoje cm
Belo Horizonte de

Itamar Franco com Au-
reliano Chaves é parte
das gestões do vice-pre-
sidente da República
junto a lideranças minei-
ras com o fim de "repcn-

sara política de Minas".
Itamar, que tem nas
mãos o comando do PRN em seu estado,
tenta buscar uma base mais ampla para
situar forças estaduais na sucessão governa-
mental e dirige seu esforço para a possibili-
dade de organização de um esquema que
associa políticos interessados em devolver
aos mineiros a posição perdida no cenário
nacional Embora vinculado às forças que
compõem o sistema de apoio ao presidente
Fernando Collor, o vice-presidente pretende
incluir nas suas conversas todas as forças
políticas que tenham inspiração idêntica
quanto aos objetivos estaduais.

O ex-governador Aureliano Chaves, que
se afastara da atividade partidária, depois
da sua frustrada campanha presidencial, es-
tá sendo instado a voltar à cena em função
dos índices de apoio popular detectados em

pesquisas de opinião pública e com os quais
se disse surpreendido. Aureliano parece ex-
cluir hipótese como participação de qual-
quer esquema que inclua o governador
Newton Cardoso como também parece ar-
redio a qualquer aproximação com o gover-
no federal. Como se sabe, na eleição, seu
partido, o PFL, o deixou na mão para
descarregar seus votos em Collor. Essa cir-
cunstância poderá dificultar um feliz desfe-
cho das suas conversas com Itamar Franco,
o qual, se quer reviver a importância de
Minas, não pretenderá fazê-lo em movi-
mentos que hostilizem a liderança do presi-
dente da República.

Para o ex-candidato presidencial do PFL
estaria igualmente afastado apoio à cândida-
tura do ex-governador Hélio Garcia, de
quem preferiria manter-se distante. Sua po-
sição é assim especial, tanto mais quanto a
decisão de um de seus filhos de ingressar no
PSDB e candidatar-se nessa legenda a depu-
tado federal parece indicar uma inclinação
do próprio Aureliano em favor da cândida-
tura de Pimenta da Veiga, cuja proposta é
precisamente a de renovar e de restaurar os
valores mineiros que teriam sido esquecidos
pelo atual comando político do estado. O
vice-presidente não excluiria o exame da
proposta do candidato do PSDB desde que a
eventual associação não se fixasse em pro-
grama de oposição ao governo federal.

O PRN continua a examinar, sob pres-
são do deputado Hélio Costa, a possibilida-
de de ter candidatura própria ao governo do
estado. Costa entende que poderia ter o
apoio ativo do presidente se o partido apre-
sentasse sua candidatura e se houvesse indi-
cação concreta de viabilidade eleitoral. Os
9% obtidos na pesquisa do DataFolha esti-
mularam o candidato, que não disputa mais

• com a vice-governadora Júnia Marise, can-
.*• didata declarada ao Senado, conforme ficou

explícito em reunião do partido realizada na
semana passada na casa do ex-ministro José
Aparecido de Oliveira. A aspiração de Hélio
Costa continua a chocar-se com a priorida-
de dada por Itamar e outras vertentes parti-
darias por uma composição com o PFL e o
PL, a qual, se não exclui liminarmente sua
candidatura, a condiciona a uma aceitação
pelos demais partidos.

A situação mineira deverá evoluir lenta-
:v mente e a partir de hoje o vice Itamar' 

Franco deverá ter indicação melhor para*, continuar a desenvolver seu programa de
21 repensar Minas Gerais.

Collor e Magri
O ministro Antônio Rogério Magri fa-

lou ontem por dois minutos na solenidade
no Tribunal Superior do Trabalho pelo cen-
tenário de Lindolfo Collor. Como primeiro
trabalhador a chegar ao ministério inaugu-
rado pelo avô do atual prelsidente, Magri
anunciou que sua missão é libertar sua cias-
se da tutela do Estado, inspirando-se na
atuação de Lindolfo Collor. O ministro es-
tava descontraído e politicamente revitali-

:.zado com as recentes demonstrações de
prestígio junto ao chefe do governo.
Viram um disco

. • O ministro Ozires Silva, coronel refor-"mado 
da Aeronáutica, e o ministro dessa"arma, brigadeiro Sócrates, foram colegas na

Escola que os fez oficiais e viveram um
b mesmo episódio, há algum tempo. Pelo ra-

dar do Sindacta, Ozires detectou um "obje-

to não identificado" (disco voador) que, no
mesmo dia e na mesma hora, Sócrates viu a
olho nu, quando pilotava um avião.

A coincidência foi confirmada há pouco
num encontro em que os dois ministros, na
presença de outro antigo colega, Edísio Go-
mes de Matos, rememoraram o passado
comum.

Carlos Castello Branco

PT quer acabar com a Previdência Parlamentar
Bahia quer fim de privilégioPORTO ALEGRE — Por considerar que

a aposentadoria de parlamentares após oito
anos de contribuição (ou dois mandatos) é
"imoral c inconstitucional por discriminar o
resto da população que precisa de. 30 a 35
anos para se aposentar", o deputado Tarso
Genro (PT-RS) vai lançar hoje na Câmara
Federal um desafio ao presidente Collor e aos
partidos que o apoiam e que alegam defender
a austeridade pública, para que ajudem na
tramitação, cm regime de urgência, do projeto
de lei que extingue o Instituto de Previdência
do Congresso (IPC).

O projeto, que será apresentado conjunta-
mente por Tarso Genro e pelo deputado Vir-
gílio Guimarães (PT-MG), prevê a extinção
do IPC, baseando-se no fato de que 20% dos
seus recursos vêm dos cofres públicos. Segun-
do Tarso Genro, atualmente o Instituto de
Previdência dos Congressistas paga aposenta-
doria a 655 ex-deputados federais. O menor
salário pago pelo Instituto é de CrS 93.398,36,
para os que contribuíram por dois mandatos
(oito anos), mas pode chegar a até CrS
359.224,47 (acima de duas legislaturas).

Em Belo Horizonte, o deputado Virgílio
Guimarães explicou que a contribuição ao

IPC é inconstitucional, porque o artigo 5o da
nova Constituição proíbe a associação obri-
gatória. Durante mais de um ano, ele tentou,
através de ofícios à direção do IPC, suspender
sua contribuição, mas os pedidos foram nega-
dos. O deputado petista calcula em mais de
CrS 22 milhões a arrecadação mensal do IPC,
que além de deputados e senadores, beneficia
os funcionários do Congresso que a ele quise-
rem se filiar. Entre 1987 e 1988, o IPC sofreu
um rombo equivalente hoje a CrS 318 mi-
lhões, durante a gestão do ex-deputado Gus-
tavo de Faria (sem partido-RJ) que renunciou
dia 3 de abril passado, antecipando-se à vota-
ção da cassação do seu mandato pela Cama-
ra.

Virgílio Guimarães também chegou a pro-
por a extinção do IPC através de emenda à
medida provisória que extinguiu diversas re-
partições federais. A emenda foi derrubada
por voto simbólico, depois de acordo entre

. lideranças partidárias. O deputado petista vai
pedir urgência para a tramitação do atual
projeto e acredita, que desta vez, conseguirá
aprová-lo, pois a votação será aberta e os
congressistas sofrerão pressão da opinião pú-
blica.
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Tarso Genro: "IPC é imoral" Guimarães: tentativas inúteis

PASSAGENS AÉREAS
NÀCíONÀIS ElIMTÉRIMACIONAIS

Câmbio baixo/Dólar flutuante
Passagens internacionais com preços
especiais
Aproveite preços congelados, use seu
cartão de crédito
Financiamento em 4 vezes sem juros

LdMBflmjR
Viagens e Turismo lida

ou em até 10 pagamentos
• Garanta o preço por um ano

H0UI5-EWS0B
Cor»»**»»0»

Rua Lauro Müller, 116 - gr. 3304 Tel.: (021) 541-2788

Vfverbemnunca
. custoutão pouco.

Oferta da semana:

Hotel do Frade
em Angra dos Reis.

Apenas

($3.555,00
por pessoa

(de 4 a 6/5)

Esqueça o stress, a cri-
se, a depressão. Neste fim
de semana dê férias a sua
cabeça e venha curtir a vida
em Angra.

No Hotel do Frade
o tempo é todo seu para
passar do )eíto que quí-
ser. E o que não faltam
são opções. Você pode passar o dia )o-
gando golfem nosso campo de 18 bu-
racos. Ou esnobar o golfe slmplesmen-
te se entregar ao mar, ao sol, à beleza
da baía de Ilha Grande num passeio de

saveiro. Agora, se você tem
muita energia para gastar,
pode passear a cavalo, bí-

cicletar, jogar tênis, correr,
tomar um banho de ca-
choelra, alugar uma lan-

cha, enfim, a escolha é
sua.
Aproveite que esta

semana os preços também estão total-
mente agradáveis, ligue já e faça suas
reservas.

Porque viver bem ainda é a melhor
vingança.

Frade Hotéis
Tel.: (021) 267-7375 e 262-0107 (011) 258-8822

Aceitamos todos os cartões de crédito.

SALVADOR — O governo da Bahia
está em dificuldades para pagar a fo-
lha de pessoal, mas deve destinar neste
final de mês cerca de CrS 18 milhões —
dinheiro que daria para pagar salário
de 5.000 funcionários públicos estaduais
— para complementar aposentadorias de
ex-deputados baianos, alguns deles com
exercício de apenas um mandato.

Enquanto a maioria dos trabalhado-
res brasileiros precisa contribuir durante
35 anos com a Previdência Social para ter
direito a uma aposentadoria, os parla-
mentares baianos precisam contribuir
apenas durante oito anos, para ter direito
ao beneficio. Mas, mesmo que tenham
exercido apenas um mandato (quatro
anos), podem continuar recolhendo o va-
lor estipulado com base nos vencimentos
dos deputados durante os quatro anos
seguintes — apesar de não terem sido
reeleitos — para fazerem jus à "apo-

sentadoria precoce". Dos recursos que
compõem a Caixa de Pecúlio Parlamen-
tar, pouco mais de um terço são origina-
rios do recolhimento feito pelos depu-
tados. A maior parte vem do dinheiro
público.

É para acabar com esse privilégio
que os deputados do PT (Luís Umberto
e Alcides Modesto) e do PC do B (Luis
Nova e Vandilson Costa) apresentam esta
semana projeto proibindo o Poder Execu-
tivo de transferir qualquer recurso para a
Caixa de Pecúlio Parlamentar.

Eles pretendem promover uma mo-
bilização popular para pressionar os
deputados a aprovarem este projeto, utili-

zando a mesma tática que surtiu efeito no
caso do reajuste dos vencimentos dos
deputados com base no IPC de março
(84,32%), quando a mesa diretora da As-
sembléia terminou revogando, por decreto
legislativo, a concessão do aumento que
havia sido aprovado em plenário e que
elevaria a remuneração para CrS 501.000.

Os deputados do PC do B e do PT
preparam agora um instrumento jurídico,
através do qual pedirão sua desvinculação
da Caixa de Pecúlio Parlamentar, já que a
associação é compulsória. Entre os benefir
ciários está até um jovem de 33 anos, o
deputado federal Luís Eduardo Maga-
lhães, como citou Luís Nova. "É um ab-
surdo que isto ocorra, considerando que
os assalariados são obrigados a contri-
buir para a Previdência Social por 35
anos para que passem a ter o direito a
esse beneficio. O valor atual das apo-
sentadorias é vinculado ao salário dos
deputados. Varia de 25% a 100%, a de-
pender do período de contribuição com
a caixa parlamentar, que pode ser de
quatro a 20 anos."

Esses quatro deputados estão preo-
cupados em adotar medidas para mo-
ralizar a Assembléia Legislativa e, conse-
qüentemente, a classe política. Foi
exatamente o êxito — ainda que parcial
— da campanha de mobilização popular
contra o aumento dos deputados com ba-
se no IPC excluído do cálculo dos salários
dos trabalhadores que estimulou as ban-
cadas desses partidos de esquerda a ence-
tarem essa nova campanha.

Salário pode ser limitado no RS
PORTO ALEGRE — A mesa-diretora da

Assembléia Legislativa do Rio Grande dó Sul
está estudando proposta da bancada do PDS
para que se fixe, para a próxima legislatura,
um teto-máximo para os salários dos depu-
tados estaduais de 40 vezes o valor do salário-
básico do funcionalismo estadual. Isso signifi-
caria que os deputados, hoje, receberiam CrS
257.980,00, se a medida fosse aprovada, mas
os salários que vigoram atualmente são de
CrS 388 mil.

A proposta foi feita pelo líder da bancada
do PDS, deputado Celso Bernardi, mas a
questão ainda será examinada pela diretoria
da Assembléia. É que a mesma proposta prevê
a indenização para 

"as despesas inerentes ao
exercício do mandato parlamentar". Há o
temor de que isso possa significar a volta de
uma série de vantagens (do auxiüo-moradia
ao auxílio-telefone, de transporte rodoviário a
passagens aéreas), que, na prática, represen-
tam mais de um terço dos vencimentos.

Divergências — A proposta de esta-
bclecer algum limite para os reajustes dos
vencimentos, poderá impedir, por exemplo,
que os deputados estabeleçam os valores dos

próprios salários na mesma legislatura, como
vem ocorrendo nos últimos anos. A bancada
dos quatro deputados do PT vem apresentan-
do sucessivas propostas de redução e limita-
ção de salários, mas sempre acaba derrotada,
nas votações em plenário, pela maioria dos 55
parlamentares que não querem a redução de
vencimentos.

No inicio do ano, o PT apresentou pro-
posta de redução de salários dos deputados,
derrubada em plenário, mas há um mês a
bancada do PDS copiou o PT e sugeriu redu-
ção de 20% dos vencimentos, medida ainda
não efetivada. A última sugestão conta com
simpatias gerais porque viria evitar a conti-
nuação da briga entre os poderes Judiciário e
Legislativo.

Os juizes se indignaram porque os depu-
tados rejeitaram sua proposta de equivalência
(os desembargadores chegam a ganhar quase
CrS 100 mil a menos que um deputado). Os
parlamentares alegaram, na recusa, que não
era o momento para estudar reajustes devido
ao Plano Collor, que congelou preços e sala-
rios.

mu abreu & mmkím
Completamos 150 anos de existência

€uropa Alto Cstaçao
12 Magníficas Excursões

Europa Maravilhosa
IO paisas - 36 dia*
Portugal. Espanha, Franca, Itália,
Áustria, Suíça, Alemanha, Holanda
Bélgica, Inglaterra.
Saldas: Abr. 26 - Mal. 3.10.17.
24, 31 - Jun. 7.14,21,23,24, 25.
26. 28. 30-Jul. 1,2.3,5.12, 19,
26 -Ago. 2.9. 16,23,30
Set. 20. 27

Europa Fascinante
9 paliei - 25 dlaa
Itália, Áustria, Sufça, Alemanha,
Holanda, Bélgica, Inglaterra,
França, Espanha.
Saldas: Abr. 28 - Mal. 5,12.19,
26 - Jun. 2. 9, 16.23. 30 - Jul. 3.
5.7, 10, 12. 14. 21. 28-Ago. 4.
11. 18,25 -Set. 1.8, 29-Out. 6

Europa Mediterrfinica
4 paisaa - 20 diaa
Portugal, Espanha, França, Itália.
Saldas: Mal. 19 - Jun. 2. 9, 30
Jul. 7, 28 - Ago. 11.25

Europa de Leste
6 paisas -17 dias
Bélgica. Alemanha Ocidental,
Alemanha Oriental, Polônia, Rússia
Finlândia.
Saldas: Abr. 29 - Mal. 27
Jun. 24-Jul. 1.8. 15,22.29
Ago. 5. 26

Grande Circuito
Europeu
13 paisas - 46 dlss
Portugal, Espanha, França, Itália,
Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria, Cnecoslováquia,
Alemanha, Holanda, Bélgica,
Inglaterra.
Saldas: Mal. 19 - Jun. 2. 9, 30
Jul. 7. 28 - Ago. 11,25

Jóias da Europa
10 paisaa - 28 dias
Bélgica. Alemanha Ocidental,
Alemanha Oriental. Polônia, Rússia
Finlândia, Suécia, Noruega,
Dinamarca, Holanda.
Saldas: Abr. 29 - Mal. 27
Jun. 24-Jul. 1,8, 15,22.29
Ago. 5, 26

Europa Romântica
10 paisas-24 dias
Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria. Cnecoslováquia,
Alemanha, Holanda, Bélgica,
Inglaterra, França.
Saldas: Mai. 6 - Jun. 10,24
Jul. 1.22.29-Ago. 19-Set. 2.
18

Saga Escandinava
6 paisas - Vi dlaa
Finlândia. Suécia, Noruega,
Dinamarca, Alemanha, Holanda.
Saldas: Mai. 13- Jun. 10
Jul. 8,15, 22, 29 - Ago. 5,12,19
Sat. 9

Europa Essencial
8 paisas - 22 dias
Itália, Áustria, Suiça, Alemanha,
Holanda. Bélgica, Inglaterra,
França.
Saldas: Abr. 28-Mai. 5.12,19.
26 - Jun. 2. 9,16,23,30 - Jul. 3.
5,7,10. 12, 14, 21.28- Ago. 4,
11, 18, 25-Sat. 1,8. 29-Out. 6

Europa Panorâmico
8 paisas - 27 dias
Inglaterra, França, Suiça,
Alemanha, Áustria, Itália, Espanha,
Portugal.
Saldas: Mai. 6 - Jun. 3. IO. 24
Jul. 1.8. 15. 22- Ago. 12
Sat. 23

Europa Imortal
11 paisaa - 29 dias
Itália, Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria. Cnecoslováquia.
Alemanha, Holanda, Bélgica,
Inglaterra. França.
Saldas: Mal. 1 - Jun. 5, 1 9. 26
Jul. 17.24-Ago. 14,28
Sat. 11

Ocidente Europeu
8 paisaa - 27 dlaa
Espanha, França, Itália, Suíça,
Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra,
Portugal.
Saldas: Abr. 26 - Mal. 3.10.17.
24,31 -Jun. 7,14, 28 Jul. 5,12.
19. 26-Ago. 2. 9. 16, 23, 30
Seti 20. 27

O Grande Sonho Americano
Costa Oeste
Duração: 20 dias
"Do imponanta Grand Canyon
ao fascínio de Hollywood''.
Los Angeles - Scottsdale (Phoenix)
Gran Canyon - St.George - Bryce
Canyon • Las Vegas - Fresno
Yosemitü - Sonora - LakeTahoe
San Francisco - Carmel
Monterey - San Luís Obispo.

Saldas 1990: Mal. 8 - Jun. 5.
26 -Jul. 3, 10. 17.24.31
Ago. 7, 14, 21. 28 - Sat. 4, 25

Viagem em
Ônibus Exclusivo

EM ÔNIBUS EXCLUSIVO E COM A
GARANTIA DA QUALIDADE E

EXPERIÊNCIA DA AGÊNCIA MAIS
ANTIGA DO MUNDO. VOCÊ TEM

DUAS OFÇÕES DE ROTEIRO
ATRAVÉS DO UNIVERSO DA

FANTASIA E DA HISTÓRIA NORTE
AMERICANA.

Costa Leste
Duraçlo: 20 ou 27 dias
"Da História da Oaorga
Washington a fantasia da
Walt Dlsnay".
Miami - Orlando - Savannah
Charleston - New Bem
Williamsburg - Washington - New
York - Cataratas do Niagara
Toronto - Ottawa - Montreal
Quebec.
Saldas 1990: Mal. 2, 23
Jun. 13. 27- Jul. 4, 11, 18
Ago. 1.8. 15, 22. 29-Set. 5,12
Out. 3. 31 -Dai. 5

América maravilho/o
Duração: 19, 24 e 28 dias
USA • CANADA - MÉXICO
DISNEVWORLD - EPCOT CENTER - MOM
Miami - Orlando (5 dias) - Washington
Toronto • Montreal - New York - San Francisco
Las Vegas • Los Angeles - Acapulco - México.
Saldas 1990: Mai. 03, 24 - Jun. 14. 28
Jul. 05,12.19 - Ago. 02 - Sat. 06 - Out. 04
Nov. 01 - Daí. 06

Canadá maravilho/o
TORONTO (CATARATAS DO NIAGARA)
OTTAWA - QUEBEC - MONTREAL
CALGARY - BANFF - VANCOUVER
VITORIA - NEW YORK

Duração: 21 dias
Saldas 1990: Jun. 20 - Jul. 4, 18 - Ago. 1.
15, 29 - Sat. 12

Di/ney-EpcotCenter-mGfflStucJío/
Duração: 14 dias - Saidas 1990: Jun. 17, 24-Jul. 01, 06, 08/15 e 22

EB-g""^"'-

RIO DE JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO, 21 LOJA
TEL.:217-1840
IPANEMA: RUA VISC.DE PIRAJA, 547
LOJA A-TEL.: 511-1840rutuiuaaMiwu t

Sio Paulo • Campinas • Recife • Salvador • Porto Alegre e Curitiba • Belo Horiionte

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

Domingo
Tão boa que virou duas.
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Volta Redonda, RJ — Marcelo Regua

1° de Maio em Volta Redonda vira ato de protesto
Vnltn Rartnnrin. RJ — Mnrnnlo Rflaun -*- }

Collor defende livre
negociação de salário

Marceu Vieira

VOLTA REDONDA, RJ — Ao anunciar a privatização
da Companhia Siderúrgica Nacional e a conseqüente demis-
são de um terço de seus 21.000 funcionários, o governo Collor
enfiou a mão em uma caldeira fervente. Foi o que ficou
evidenciado ontem, neste município a 130km do Rio, numa
fesla de 1" de Maio que acabou se transformando na primeira
grande manifestação contrária às medidas econômicas do
governo. Milhares de trabalhadores da usina foram à Praça
Juarez Antunes, bem ao lado da CSN, para avisar que estão
dispostos até mesmo a um novo confronto com o Exército —
como o que matou três operários em novembro de 1988 —,
para evitar o que classificam de "venda da dignidade nacio-
nal", frase repetida cm dezenas de faixas espalhadas pela
cidade.

Nem mesmo um insólito racha entre o Sindicato dos
Metalúrgicos c a prefeitura — que promoveu a sua própria
fesla, na Praça Brasil, a menos de 300 metros da outra — foi
capaz de desmobilizar a população da cidade. Desde cedo,
manifestantes desfilavam pelas ruas levando toda sorte de
símbolos contra Collor. De cartazes que exibiam o nome do
presidente com os dois "1" em forma de suástica a bandeiras
do PDT — não o de Brizola ou o do prefeito Vanildo de
Carvalho, mas o do líder sindical Juarez Antunes, morto em
acidente de automóvel no ano passado. A festa dos trabalha-
dores começou às 15h, com um culto ecumênico coordenado
por fiéis seguidores do ideário progressista do bispo de Volta
Redonda e Barra do Piraí, dom Waldyr Calheiros de Novaes,
um aliado dos operários.

Protesto — O tom de protesto ao governo ficou explíci-
to em toda a manifestação. Não só nas faixas c cartazes, mas
também nas presenças. Pela primeira vez desde o segundo
turno da eleição que deu a vitória a Fernando Collor de
Mello, subiram no mesmo palanque líderes como Leonel
Brizola, Jorge Bittar, presidente regional do PT e candidato
ao governo do Rio, Sérgio Arouca, candidato a vice na chapa
derrotada de Roberto Freire (PCB), o senador Jamil Haddad
(PSB-RJ) e o presidente nacional da CUT, Jair Mcnegheli.
"Essa concentração tem um significado*grande: demonstra a
insatisfação da classe trabalhadora com a recessão e o desem-
prego", afirmou Bittar, por volta das 16h, quando uma
pancada de chuva não conseguiu dispersar a multidão.

O símbolo da manifestação — um catavento acompanha-
do da frase "o vento forte a nosso favor quem faz somos nós"
— completava o quadro de aparente união das esquerdas.
Vinte c cinco mil dessqs pequenos cataventos, segundo cálcu-
los de Vanderlei Soares, diretor do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, foram distribuídos à população, colorindo — mas de
vermelho — toda a extensão da Praça Juarez Antunes. Uma
faixa do PC do B, pedindo 

"união das esquerdas no primeiro
turno" da eleição para governador do Rio, compunha cenário
pitoresco, emendada a outra da CUT, braço sindical do PT,
partido que não quer esta união. A poucos metros, o Monu-
mento 9 de Novembro (homenagem a Walmir Freitas Mon-
teiro, Carlos Alberto Barroso e Wiliam Fernandes Leite,
operários mortos na greve de 88) conslrastava com as muitas
bandeiras. Ferragem exposta, concreto semidestruído pela
explosão de um ano atrás — os trabalhadores acusam "os
militares" pela sabotagem —, o monumento é, para os meta-
lúrgicos, uma espécie de marco de sua luta.

Privatização — Se a essência do Plano Collor dividiu
as opiniões dentro da usina — alguns trabalhadores, indepen-
dente da opinião oficial do sindicato, apoiam algumas medi-
das, como o bloqueio das aplicações no overnight —, em pelo
menos um item ele desagrada todos os operários: a privatiza-
ção. "O 

pessoal esta rachado cm relação a alguns detalhes do
plano, mas ninguém aceita a venda da CSN", disse Geraldo
Vagner, 23 anos, que participou da manifestação ainda vesti-
do com o uniforme da CSN. "Se eles insistirem com essa
idéia, Volta Redonda pára. Todos os companheiros param e
partem para o confronto", completava, perto de Vagner, o
vereador Luiz Gonzaga de Oliveira Lima (PDT), conhecido
na cidade como Lula. "Esse 

programa de privatização não vai
sair barato", ameaçou.

Veja também Io de Maio no mundo, pág. 9

Meninos de rua — Pernambuco teve um Io de Maio
diferente, chamando a atenção mais pelo movimento dos me-
ninos e meninas de rua do Recife do que por atos organizados
pelo operariado. Com muita gritaria, meninos e meninas
aproveitaram o Dia do Trabalhador para mostrar que sua
jornada de trabalho não tem começo nem fim, mas eles têm
obrigação, como qualquer operário, de sustentar famílias
enormes vendendo balas, picolés, limpando pára-brisas ou até
praticando pequenos furtos. Com faixas, cartazes e pipas
coloridas, gritavam palavras de ordem tipo "Um, dois, três,/
quatro, cinco mil..." contra o desemprego no Brasil
Metalúrgicos — Líderes metalúrgicos de Minas deci-
diram ontem que uma comissão deles viaja hoje para Brasília
a fim de expor ao ministro do Trabalho, Antônio Magri, a•difícil situação da categoria no estado, depois do Pia-
no Collor, com 8 mil demissões, além de licenças remuneradas*e cortes nas jornadas de trabalho e nos salários. O presidente
da Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas, José'Maria 

de Almeida, disse que há 15 dias a entidade tenta
audiência com o ministro.
Gasômetro — Ponto de referência da capital gaúcha-com sua chaminé de lOIm c um prédio de 9 mil m2 de área
construída às margens do Guaiba, a Usina do Gasômetro foi•ocupada simbolicamente pelos trabalhadores na principal
comemoração do Dia do Trabalhador no estado. A usina,
que fornecia energia elétrica para a cidade nos anos 30 está
fechada desde os anos 50 mas agora vai virar Centro Cultural
do Trabalhador.
Desemprego — A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) — a de Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão,
não a de Antônio Rogério Magri, atual ministro do Traba-
lho, que não programou nenhum ato para São Paulo — e a
Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) comemora-
ram juntas o Dia do Trabalhador elegendo o desemprego
como o pior inimigo dos trabalhadores no momento, em
todas as manifestações realizadas.

Companhia Energética do Rio Grande do Norte — C0SERN
Comissão Permanente de Licitação — CPL

AVISO
A Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados, que no dia 24
de maio de 1990 às 09:00 horas, na sala da CPL, a Rua
Gonçalves Ledo, 738, Centro Natal/RN, receberá para
abertura os documentos de habilitação e as propostas da
concorrência nacional Nr. 006/ CPL/ 90, que tem por
objetivo a aquisição de painéis duplex e simplex.

Esclarece ainda que o Edital encontra-se a venda pelo
preço de 20 BTN'S, no endereço supramencionado.

Quaisquer outras informações a propósito do Certame,
o interessado deverá se dirigir a Comissão Permanente de
Licitação Fone — 221 -6254 — Telex 084-2373

Natal, 20 de abril de 1990
A Comissão
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Informe
SINDICAL

Quem lida com recursos
humanos agora conta

com um recurso a mais.

Milhares alúrgicos protestaram contra a privatização

BRASÍLIA — O presidente Fernan-
do Collor defendeu ontem "a livre nc-
gociação entre empregadores c empre-
gados, não para que as coisas permane-
çam como estão, mas para que
progridam mais rapidamente do que
ocorreria com a ingerência exagerada
do Estado". Em discurso no Tribunal
Superior do Trabalho, durante as co-
memorações do centenário de seu avô,
Lindolfo Collor de Mello, o primeiro
ministro do Trabalho do pais, Collor
disse que o caso do Brasil é especial-
mente dramático: "Somos uma socie-
dade em que, infelizmente, o cinismo e
a ganância das elites egoístas com fre-
qüência prevaleceram sobre a sensibi-
lidade e a correção das elites responsa-
veis."

"O Brasil precisa se convencer de
que a salvação do país só se fará com o
trabalho dos brasileiros", afirmou o pre-
sidente. A cerimônia contou com a pre-
sença de cerca de 200 pessoas, em-
bora mais de 10 mil convites tenham
sido distribuídos, e havia mais repre-

sentantes de patrões que de emprega-
dos. Após os discursos de Collor, do
presidente do TST, Marco Aurélio Prà-
tes Macedo, c do ministro do Trabalho,
Antônio Magri, que exaltaram a figura
de Lindolfo Collor, o presidente da Re-
pública percorreu rapidamente a exposi
ção montada no local. Ao chegar ao
TST, o presidente Collor e sua mãe, Le-
da Collor — responsável pelos festejos
do centenário de seu pai —, plantarafa
uma árvore no jardim de inverno inah-
gurado noTribunal. '

1 Após o tradicional cooper dós
fins de semana e feriados, o pre-

sidente Collor recebeu, na porta rja
Casa da Dinda, mais de 800 motoris-
tas de táxi, liderados pelo presidente
da categoria cm Brasília, Manuel Ai)-"Ne

iguli
verno Sarney que concede isenção de

drade
que rei

etto, que pediu ao presidente
dalamente a lei votada no gò

irney que concede isenção d<
IPI e ICM na compra de táxis novos.

do total ;
da compra
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. FABRICAÇÃO PRÓPRIA . junho m&^mr

x
do total !
da compra

Bergére
com

banqueta,
almofadas

soltas,
molas

NO-SAG.

em maio 5.070, Poltrona em maio 4.245, Sofá curviií- em maio 6.405,
em junho 6 760, em ^ em junho 5.660, esque™2 em junho í1.540,
em julho 10.140, da melhor em julho 8.490, M madeira em julho 12.810,
em agosto 11.830, qualidade, cm agosto 9.905, de lei. em agosto 14.945,

à vista 35% de desconto.
Lm ttoti li

do total '
da compra
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Em
agosto do total ;

da compra

Sofá
Chesterfield.

Estilo
clássico em

gomos
largos

Sofá
em maio 7.470,
em junho 9.960,
em julho 14.940,
em agosto 17.430,

Fábrica: R. Anequirá, 303 -Cordovil-TeL: 351-5911
Lombardi,80;0Hoiiywood. em maio 6 405, Show Room BARRA: Av. Armando

retKem ^j»*0**» (Condado de Cascais) lojas A e B
padrões em julho 12.810, ' J

sofisticados, em agosto 14.945,

«... * J 1111

Conjunto Laquea-
do em poliure-
tano, proteção
total contra sol

e chuva.
Madeira de lei.

Cadeira com braços
em maio 1.455,
em junho 1.940,
em julho 2.910,
em agosto 3.395,

Mesa Redonda
em maio 1.620,
em junho 2.160,
em julho 3.240,
em agosto 3.780,

Espreguiçadeira
de rodas
em maio 2.775,
em junho 3.700,
em julho 5.550,
em agosto 6.475,

^ ^w/ uc desconto
j^ Guarda Sol em alumínio articulado. 2m.de diâmetro!

em maio 1.568, \
em junho 2.090,
em julho 3.135,
em agosto 3.657,

Assinaturas: (021) 580-6742

em agosto 3.657,
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Disso Jesus: "Vindo a mim os cansados • oprimidos e eu vos aliviarei^'.

Relax anatômico, super
confortável.em fibra.
em maio 1.155,
em junho 1.540,
em julho 2.310,
em agosto 2.695,

Carro Drink.Agil - bandeja
removivel.em fibra.
em maio 2.123,
em junho 2.830,
em julho 4.245,
em agosto 4.952,

Chaise Longue Regulável.3 po-
sições.Vynsol-lindos padrões.
em maio 2.633,
em junho 3.510,
em julho 5.265,
em agosto 6.142,

Mesa Redonda em Fibra.
90cm de diâmetro.
em maio 1.125,
em junho 1.500,
em julho 2.250,
em agosto 2.625,

Cadeira Tropical -Vistosa,
resistente, decorativa.
em maio 1.373,
em junho 1.830,
em julho 2.745,
em agosto 3.202,

Poltrona Relax c/ descanso ô
mesa portátil opcionais.
em maio 3.26%
em junho 4.350,
em julho 6.525,
em agosto 7.612,
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Collor quer o fim urgente do cartel de montadoras
J_ V—' Divulgação

BRASÍLIA — Irritado com o com-
portamento da indústria automobilística,
o presidente Fernando Collor recomen-
dou à ministra da Economia, Zélia Car-
doso de Mello, que apresse uma solução
para o setor. Collor quer mudar a legis-
lação para permitir a instalação de novas
montadoras estrangeiras de veículos no
pais e para facilitar a importação de
automóveis. A solução deve ser encon-
trada dentro de um mês, cumprindo o
prazo de três meses estipulado no seu
programa de governo que anunciou ao
tomar posse. O presidente quis saber
porque está sendo cobrado ágio na re-
venda de veículos depois de as indústrias
terem paralisado a produção dando li-
cença remunerada aos operários. E ouviu
uma detalhada explicação de Zélia.

Em entrevista exclusiva ao JORNAL
DO BRASIL, a ministra informou que o
presidente já havia cobrado duas vezes
esses estudos. Apesar disso, ela tentou
amenizar a decisão do presidente, negan-
do qualquer confronto do governo com
o setor: "Isso (a posição adotada por
Collor) é conseqüência de uma posição
do presidente de promover uma abertura
na economia brasileira, com o objetivo
de modernizá-la. Não existe, portanto,
nenhum confronto com as montadoras
que aqui já estão instaladas. O que existe
é um projeto de governo", disse Zélia. A
ministra, porém, admitiu que já há estu-
dos prontos a respeito.

A recomendação para que sejam de-
senvolvidos estudos no sentido de atrair
a vinda de outras montadoras estrangei-
ras para o mercado brasileiro, segundo a
ministra, foi motivada ainda pela visit(a
feita por Collor ao Japão cm janeiro
último, antes de tomar posse. Durante a
visita — lembrou Zélia — os japoneses se
mostraram interessados em ampliar seus
investimentos no Brasil, particularmente
na área da indústria automobilística. Os
contatos iniciais feitos com os japoneses
serão intensificados a partir de agora,
afirmou.

A reformulação implicará em mu-
danças na legislação brasileira, que a
ministra não quis antecipar, mas será
parte da liberalização das regras de co-
mércio exterior e do projeto de moderni-
zação da economia brasileira, pretendida
pelo governo. A ministra deixou claro,
no entanto, que mesmo antes das mu-
danças dessas regras, o governo poderá
alterar as alíquotas de importação, para
qualquer produto que julgar necessário,
como fez esta semana com o imposto de
importação para o feijão e o cimento,
divulgada na última segunda-feira. "Já
lemos muitos pontos mapeados no que
diz respeito ao mercado das montadoras
de automóveis", adiantou, evitando en-
trar em detalhes sobre as medidas a se-
rem tomadas.

As recomendações foram feitas pelo
presidente durante uma reunião-almoço
no Palácio do Planalto para avaliação
geral do Plano Econômico. Estavam pre-
sentes, além da ministra Zélia, seu secre-
tários Antônio Kandir. Eduardo Teixei-
ra e João Maia, os ministros do
Trabalho, Rogério Magri, da Justiça,
Bernardo Cabral; o presidente do Banco
Central, Ibrahim Eris e o diretor do BC,
Luís Eduardo de Assis; o presidente do
BNDES, Eduardo Modiano e o cônsul-
tor geral da República, Célio Silva.

Tendo à mesa strogonoff de filet —
ou peixe grelhado, como opção — acom-
panhados de arroz e batata "souté", os
convivas do presidente lhe prestaram in-
formações sobre como têm reagido ao
Plano Collor os vários setores da econo-
mia, incluindo a indústria automobilísti-
ca, a de bens de capital, a agricultura e a
construção civil. A avaliação levada ao
presidente é de que esses setores estão
reagindo bem ao plano de estabilização,
após as liberações de recursos já realiza-
das. Collor ouviu da ministra da Econo-
mia que a situação de desemprego não é
preocupante, mesmo no setor automobi-' 
lístico.

Respondendo às indagações de Col-
lor sobre a cobrança de ágio na venda de
automóveis, a ministra da Economia ex-
plicou que a liberação de cruzados novos
para os consórcios pagarem as montado-
ras, juntamente com o financiamento pa-
ra carros usados e a ampliação do prazo
para as industrias pagarem o IPI coinci-
diram exatamente com o período de dis-
pensa remunerada concedido a grande
parte dos trabalhadores na indústria au-
tomobilística. "Isso fez com que os gran-
des estoques existentes anteriormente
fossem desovados rapidamente", repetiu
Zélia aos jornalistas depois do almoço
com o presidente. Ela garantiu a Collor

. que a retomada da produção fará com

. que a situação do mercado volte ao nor-
mal e que não há motivo para preocupa-
ções.

Mais pragmático, o secretário-execu-
tivo do ministério da Economia, Eduar-
do Teixeira, afirmou, no final da tarde,
que o Brasil tem 80 milhões de consumi-
dores e que o ágio caracteriza uma situa-
ção de desabastecimento. "Se estão co-
brando ágio è porque há
desabastecimento. A lógica do mercado
não se muda", admitiu.

Preços —¦ Zélia reafirmou que será
divulgado hoje o índice de correção de
preços que irá vigorar cm maio. Enfati-
zou que não se trata de pré-fixaçâo, mas
da fixação de um teto máximo de reajus-

; tes. Voltou a insistir que esses reajustes
ficarão no circuito da cadeia produtiva,
sem afetar o consumidor, e garantiu que
não serão alterados os preços da cesta
básica cujos produtos são tabelados pela
Sunab. Zélia tentou convencer os jorna-
listas mais uma vez de que os 44% de
inflação apurados pelo IBGE para abril
se referem a uma comparação de preços
praticados no período de fevereiro a abril
e que na verdade está havendo queda da
inflação. "Quando a dona-de-casa vai ao
supermercado, ela vê que os preços estão
caindo e que inflação é coisa do passa-

| do", garante. Embora não tenham tido
reajuste, a ministra assegura que os sala-
rios se deparam com preços mais baixos
e que isso assegura o poder de compra
dos trabalhadores. "Todos os indicado-
res mostram que as vendas do comércio
cresceram inusitadamente. Até na indús-
tria automobilística, os veículos utilitá-" rios, menos caros têm sido mais procura-' 
dos", arrematou.
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Senador vê luta de gigantes

Na reunião, Collor exigiu solução rápida contra cartel automobilístico no país

BRASÍLIA — A grande fonte de so-
frimentos do consumidor que se candi-
data a comprar um carro está no en-
frentamento entre dois gigantes — as
quatro montadoras de um lado c os
mais de 900 fabricantes de autopeças
de outro. As empresas desse último gru-
po conseguiram recentemente romper
com a dependência quase absoluta que
tinham da indústria de automóveis c as
negociações entre as duas partes se tor-
naram cada vez mais difíceis, resultando,
muitas vezes, em pátios cheios de carros
incompletos.

O diagnóstico é do senador Gomes
Carvalho (PMDB-PR), ex-presidente da
Associação Brasileira dos Revendedores
de Veículos Automotores (Abrave) e re-
lator da Comissão Parlamentar de In-
quérito instalada para detectar as defor-
mações do mercado automobilístico
brasileiro no final do ano passado. De-
pois de 60 dias de investigação, relata o
senador, a conclusão da CPI foi cristali-
na; não há a defasagem de preços recla-
mada pelas montadoras. Ao contrário,
os balanços de 1989 revelaram uma ren-
tabilidade recorde, embora a produção
de unidades tenha caído.

O que aconteceu, explica Carvalho, é
que a indústria concentrou a linha de
montagem na produção de automóveis

Uma idéia que nasceu na viagem
Mercado sem opções
e frágil tecnologia
são as acusações

Teodomiro Braga e
Augusto Fonseca

BRASÍLIA 
— A iniciativa do pre-

sidente Fernando Collor de reto-
mar a cruzada pela instalação de novas
fábricas de veículos no Brasil se baseou
em informações que comprovam a de-
ficiência do setor automobilístico bra-
sileiro e o seu domínio por apenas qua-
tro indústrias. A maior queixa do
presidente é com a falta de opções no
mercado c a grande defasagem tecnoló-
gica dos automóveis fabricados no
Brasil, que ele já comparou a "verda-
deiras carroças".

As informações sobre o setor auto-
mobístico brasileiro de que dispõe o
presidente, segundo revelou um de seus
amigos ao JORNAL DO BRASIL,
mostram que o Brasil produz hoje ape-
nas 700 mil veículos por ano, enquanto
o mercado comportaria a produção
anual de 1,1 milhão de novos carros.
Somente a Autolatina (associação en-
Ire a Ford e a Volkswagen) e a General
Motors controlam 88% do mercado. A
Fiat fica com os 12% restantes. Asses-
sores de Collor consideram o mercado
brasileiro atrativo não só para os japo-
nesés, mas também para a França e a
Coréia do Sul, que fabricam automó-
veis de porte médio, compatíveis com a
procura nacional.

Facilidades — A solução da
equipe econômica para viabilizar a ins-

talação de fábricas japonesas de auto-
móveis nopaís poderá incluir a apro-
vaçào de facilidades para importação
de peças e componentes e a agilização
do processo de remessas de lucros ao
exterior. A necessidade de atendimento
dessas condições foi revelada pela pró-
pria Zélia Cardoso de Mello durante a
viagem do então presidente eleito Fer-
nando de Collor ao exterior, no inicio
do ano, quando começou a discussão
sobre a vinda dos automóveis japone-
ses para o Brasil.

O ultimato dado ontem pelo presi-
dente à sua equipe econômica é apenas
um desdobramento, talvez um pouco
tardio, da novela iniciada num palco
extremamente apropriado para o as-
sunto - o Keidarcn, a mais poderosa
federação de empresários do Japão,
onde Collor foi apresentar suas idéias
no dia 28 de janeiro. O assunto surgiu
quando o empresário Takashi lshihara,
presidente da Nissan, uma das gigantes
da indústria automobilística, quis saber
de Collor se a sua promessa de promo-
ver uma abertura geral na economia
brasileira se estendia ao setor automo-
bilístico. A resposta positiva do presi-
dente brasileiro provocou uma mani-
festação de júbilo do presidente da
Nissan:

— Vamos esperar com ansiedade
por esse momento — disse lshihara,
numa intervenção que recebeu o ime-
diato endosso de outros comandantes
da indústria japonesa.

Concretização — Pouco mais
de três meses após esse episódio apare-
cem sinais claros de que a promessa de
Collor deverá se concretizar. Além da
declarada intenção do presidente de
atrair os volumosos capitais japoneses

para o país, outro importante elemento
dessa novela é a igualmente ostensiva
ojeriza do presidente da República às
reservas de mercado em geral e em
particular às dos setores de cimento e
automobilístico. O seu inconformismo
com a situação verificada na indústria
automobilística também foi manifesta-
do durante o giro ao exterior.

"Comparados com os carros do
mundo desenvolvido, os carros brasi-
leiros são verdadeiras carrroças", disse
Collor em entrevista concedida em
Bonn, na Alemanha, a 2 de fevereiro.
Além de novos investimentos no setor,
Collor propôs a utilização de tecnolo-
gia mais avançada pela indústria auto-
mobilistica brasileira.

Ainda nessa entrevista cm Bonn,
Collor defendeu abertamente a instala-
ção de outras montadoras de veículos
no Brasil, para aumentar a competitivi-
dade no setor. Um dos caminhos para
que isso possa ocorrer, esclareceu ele
na Alemanha, seria a retirada dos "en-
traves burocráticos" que dificultam ou
mesmo impedem a vinda de novas fá-
bricas.

As ponderações japonesas para que
Collor pusesse fim à suposta reserva de
mercado existente atualmente no Brasil
não se referiam à eliminação de even-
tuais privilégios desfrutados pelas fá-
bricas já instaladas. O que eles reivindi-
caram em suas exposições a Collor em
Tóquio foi a eliminação de barreiras
que entravam a instalação de novas
montadoras, como as restrições às im-
portações de peças e equipamentos c a
demora para a remessa dos lucros às
matrizes.

Setor acusa governo de interferência
Maurício Corrêa

BRASÍLIA — Enquanto existir con-
trolc de preços e restrições à importação
de tecnologia, dificilmente novas indús-
trias do setor automobilístico vão se inte-
ressar pelo mercado brasileiro. Essa è a
opinião de um dirigente do setor, expli-
cando que o presidente Fernando Collor
tem todo o direito de buscar novos invés-
timentos para o país, mas que o Brasil,
hoje, já não è uma prioridade para as
companhias transnacionais da área auto-
mobilistica. Um exemplo é o propósito
da Autolatina de desativar, progressiva-
mente, sua fábrica de motores de Tauba-
té (SP).

A mesma fonte (que pediu para não
ser identificada) citou também o exemplo
da Toyota, que está instalada no Brasil
desde 1959, quando produziu 489 jipes.
Nos últimos cinco anos, a produção da
empresa gira em torno de 3 mil veículos
ao ano. Por que os japoneses nunca deci-
diram jogar pesado no mercado brasilei-
ro? Segundo o dirigente, a questão é que

eles sempre trabalham com uma perspec-
tiva de longo prazo, o que conflita com
as idas e vindas da economia brasileira.

Durante o governo Samey, o então
ministro da Indústria e do Comércio,
José Hugo Castelo Branco, também ini-
ciou sua gestão acreditando que havia
uma reserva de mercado no setor auto-
mobilístico, que impedia a vinda de no-
vas indústrias. Em meados de 1986, ele
encomendou um estudo ao extinto Con-
selho de Desenvolvimento Industrial, vi-
sando a abrir o mercado brasileiro a
outras companhias.

Quando Castelo Branco pensava que
com um simples piscar de olhos poderia
trazer as francesas Renault ou Peugeot
ou as japonesas Honda ou Nissan, teve
uma surpresa: os técnicos do CDI lhe
explicaram que não havia medida legal
alguma que impedia o estabelecimento
de outras fábricas de automóveis ou ca-
minhões. Elas só não vinham porque não
queriam. Como não querem até agora.

Naquela época, a Construtora Men-
des Júnior tentou associar-se à espanhola
Pegasus para montar uma fábrica de ca-

minhões pesados cm Minas Gerais. Ami-
go pessoal de Murilo Mendes, presidente
da construtora, o ministro Castelo Bran-
co fez todo o possível para que a associa-
ção desse certo. Os espanhóis (que têm
uma forte presença em toda a América
Hispânica, onde competem com os Vol-
vos e Scanias' matie in Brazil), acabaram
desistindo.

Por volta de 1987, o senador Carlos
Chiarelli transformou-se em presença
constante no gabinete de Castelo Bran-
co, onde dava apoio político para que a
empresa alemã MAN, fabricante de ca-
minhões pesados, instalasse uma filial no
Rio Grande do Sul. Empenho da parte
dos sócios gaúchos (Randon, com forte
apoio institucional do Governo do Rio
Grande do Sul) não faltou. Mas a MAN
até hoje não veio. Os fabricantes estran-
gciros, para não dependerem da indús-
tria de autopeças, teriam interesse pelo
mercado brasileiro de automóveis desde
que o governo permitisse a verticalização
da produção: a mesma companhia que
produz o veículo poderia também fabri-
car a maior parte dos seus componentes.

Queda de braço sem vencedor aparente
Sérgio Sá Leitão

Depois de 1956, quando a indústria
automobilística foi instalada com pompa
e circunstância, o estado e as montado-
ras disputaram em vários momentos uma
queda de braço com profundas repercus-
soes no país. Nas crises, o show televisivo
das máquinas paradas se repetiu. De um
lado, as empresas pediam o fim do cõn-
trole central de preços e a redução dos
impostos, que chegam a 50% do preço
final de um carro; de outro, o governo
acenava com o fim da reserva de merca-
do, que impede a entrada de novas mon-
tadoras no Brasil, e pedia a manutenção
do nível de investimentos. Nada de subs-
tancial, entretanto, foi alterado. Com
fluxos e refluxos, as montadoras conti-
nuam vendendo seus carros e o governo
permanece recebendo os impostos. O
consumidor é a única vítima: paga muito
por um carro inferior ao produzido no
resto do mundo.

Durante o governo Juscelino e o mi-
lagre econômico, o estado e as montado-
ras viveram uma espécie de lu;i-de-mel.
Foram os anos dourados da indústria
automobilística. Quando as montadoras
estrangeiras chegaram, inseridas no am-
bicioso plano de metas de Juscelino,

trouxeram consigo o dinamismo de uma
indústria de ponta e investimentos em
linhas de produção, tecnologia e mão-de-
obra. Isso marcou o fim do sistema de
substituição de importações. Nosso mo-
delo de desenvolvimento passou a ser,
então, o da modernização conservadora, a
expansão do capitalismo brasileiro e a
inserção do país no capitalismo monopo-
lista. O governo investiu, prometeu a
reserva, criou infra-estrutura e apostou
no transporte viário. Nada como a roti-
na, porém, para instalar tensões; As bri-
gas foram o passo seguinte; brigas entre
dois titãs.

O estado criou um adversário à altu-
ra. Hoje, entre as cinco maiores empresas
brasileiras, duas são do setor automobi-
lístico — a Volkswagen e a Ford, compa-
nheiras na Autolatina, que controla 54%
do mercado de automóveis. Segundo o
economista Edmar Bacha, a indústria
automobilística "cresceu e estimulou a
expansão da indústria de produtos meta-
licos, determinou o ritmo das importa-
ções de petróleo e condicionou o estilo de
planejamento urbano no Brasil". Em ou-
trás palavras, impulsionou o nosso de-
senvolvimento ao mesmo tempo que
multiplicou o seu poder de fogo. Foi,
sem dúvida, um bom negócio para o pais

de luxo. Os chamados carros básicos,
apesar de constituírem o grande mer-
cado dos consórcios, ocupam hoje um
segmento secundário para as monta-
doras. Foi por isso, justifica o senador,
que a portaria do Ministério da Econo-
mia autorizando a transferência de ti-
tularidade de cruzados novos dos con-
sórcios para as montadoras não resolveu
o problema dos consorciados. Boa parle
dos veículos que esperavam nos pátios
das indústrias não correspondiam aos
que precisavam ser entregues.

A essa briga entre oligopólios assis-
tem sem capacidade de ação as distri-
buidoras e consumidores, diz o sena-
dor. As primeiras, limitadas pelas
características do negócio — a comer-
cializaçào exclusiva de automóveis de
uma determinada montadora — e os
últimos pela falta de oferta c pelos
preços proibitivos. 

"As medidas que o
presidente Collor quer tomar, para aca>-
bar com a reserva de mercado, são
coerentes", conclui Gomes Carvalho. Se-
gundo ele, se houvesse concorrência no
mercado, o impasse entre montadoras e
fabricantes de autopeças teria um desfè-
cho bem mais rápido, porque a falta dele
significaria perder clientes para outras
marcas.

Anfavea mantém tranqüilidade
SÃO PAULO — "A iniciativa do

presidente da República só tem o nosso
aplauso", reagiu o presidente da Asso-
ciaçâo Nacional dos Fabricantes de Vei-
culos Automotores (Anfavea), Jacy
Mendonça, falando, em nome da indús-
tria automobilística, sobre a decisão do
presidente Collor em apressar a viabili-
zação da vinda de outras montadoras
para o país e facilitar a importação de
veículos prontos. Ele lembra, porém, que
as novas montadoras deverão estar sujei-
tas à mesma legislação das que já operam
no mercado nacional. A importação de
veículos acabados, entretanto, preocupa
o empresário, embora ele se refira ao
assunto com aparente calma.

Para Jacy Mendonça, caso o país
abra o mercado para as importações, a
indústria nacional estará em desvan-

tagem na concorrência com os mode-
los vindos de fora. "Os carros estran-
geiros têm alguns componentes
eletrônicos de que nós não dispomos,
por proibição do governo brasileiro",
diz. Para fazer frente a essa concorrén-
cia, as montadoras locais precisariam
ter a mesma "liberdade de tecnologia".

Sobre as críticas de Collor segundo
as quais as montadoras estariam boi-
cotando o plano econômico, Mendonça
limitou-se a dizer que a indústria au-
tomobilística é muito prejudicada com as
medidas adotadas. "Somos uma das
maiores vítimas do plano, por trabalhar-
mos com um produto caro e que não é de
primeira necessidade. Portanto, vamos
ter que esperar pela recuperação de mui-
tos setores, até que a normalidade chegue
até nós".

Meneghelli apoia decisão
VOLTA REDONDA, RJ — O pre-

sidente Fernando Collor de Mello, con-
quistou ontem. Dia do Trabalhador,
uma surpreendente adesão à sua idéia de
abrir o país a novas montadoras de auto-
móveis. Em visita a este município, onde
participou das manifestações contra o
projeto de privatização da Companhia
Siderúrgica Nacional, o presidente na-
cional da CUT, Jair Meneguelli, admitiu,
sem qualquer cerimônia, que apoia a
decisão de Collor. "Acho ótimo", afir-
mou. "Aqui sempre houve um cartel for-
mado pela Volks, Ford e General Mo-
tors."

Para desconforto de alguns assessores
— que, ao ouvirem suas declarações,
olharam surpresos para o líder—, Mene-
guelli ainda defendeu a Fiat, que, segun-
do ele, "penou" 

para conseguir entrar no
Brasil. "A Toyota tem uma fabriqueta

em São Bernardo com 400 empregados e,
por imposição desse cartel, só pode pro-
duzir uma cota limitada de carros por
ano. Mesmo assim, desde que seja com
motores Mercedes. Ela não pode ampliar
uma vírgula, senão o cartel chia", criti-
cou.

"Os empresários brasileiros falam em
capitalismo sem saber o que é isso. Capi-
talismo è eficiência e competência. O que
se faz aqui no Brasil é um capitalismo
burro", disparou Meneguelli, aconse-
lhando Collor a agir com força em seu
projeto. 

"Desafio os fornecedores de au-
topeças para, juntos, denunciarmos a
queda de braço que as montadoras estão
travando com o governo para implodir o
plano", disse, minutos antes de criticar
duramente, em discurso na Praça Juarez
Antunes, nesta cidade, o plano de priva-
tizaçào do governo Collor.

Ex-ministro critica solução
O ex-ministro da Fazenda, Luiz Car-

los Bresser Pereira, que enfrentou — e
perdeu — batalhas contra o setor au-
tomobilistico, acha que a instalação de
novas montadoras no Brasil não è a
melhor saida para reduzir, ou final-
mente acabar, com a ação oligopolista
dessas empresas no país. 

"Esta não é a
melhor solução", disse ele sem escon-
der um riso ao saber da decisão do
presidente de cobrar à ministra da Eco-
nomia Zélia Cardoso de Mello soluções a
curto nesse sentido. Bresser Pereira —
que em 1987 topou com a rebeldia da
Autolatina que desrespeitou a tabela de
preços do governo e acabou mantendo
esse direito na Justiça — recomenda a
Collor a liberação da importação de vei-
culos, o que tornaria o mercado mais
competitivo. "Esta seria a forma mais
correta."

. O ex-ministro acha que a entrada de
novas montadoras no pais seria muito
demorada e que ela dependeria não da
vontade do Brasil, mas do desejo das
próprias empresas. "Elas só virão para
o país quando houver estabilidade de
preço e crescimento econômico", co-

mentou. Ele alerta, porém, sobre a possi-
bilidade de essas empresas se instalarem
no Brasil, logo depois se associarem ao
oligopólio do setor automobilístico e
também boicotarem os planos do gover-
no. "E elas boicotam mesmo", confir-
mou, em tom de quem já sentiu o proble-
ma na pele.

Já para o senador Roberto Campos
— que participou da instalação da in-
dústria automobilística no Brasil como
secretário de Desenvolvimento no gover-
no Juscelino Kubitschek e foi ministro
da Fazenda do governo Castelo Branco
—, a única forma de o governo atrair
investimentos com a instalação de novas
montadoras de automóveis no pais é
com liberdade de preços, liberdade de
importação de componentes e liberdade
de remessas de dividendos. "As monta-
doras que'operam no Brasil não preci-
sam ter medo nenhum, porque simples-
mente não vem ninguém", sentencia ele.
lembrando que os japoneses, por exem-
pio, só aceitam se instalar em países que
proporcionem liberdade de mercado, co-
mo Espanha, Inglaterra e até mesmo os
Estados Unidos.

— hoje, 34 anos depois do Decreto
39.412, que estabeleceu a política de in-
centivo ao setor, as montadoras são res-
ponsáveis por cerca de 1 milhão de.em-
pregos diretos e indiretos. Bom negócio,
mas complexo.

A queda de braço começou no fim do
milagre e conheceu apenas acordos par-
ciais. O governo Geisel foi obrigado a
tomar medidas restritivas. O crédito
caiu, a inflação aumentou e os preços
ficaram estáveis. As montadoras demiti-
ram 20 mil. Nos bastidores, um trato —
elas teriam lucros menores, mas as ex-
portações ficariam com câmbio favorà-
vei. Em 1978, nova crise — a indústria de
ponta criou um sindicalismo de ponta,
preparado para resistir aos arrochos.
Greve no ABC, paralisia da produção,
novas pressões. Na recessão de 1983, o
mesmo quadro. E no Plano Cruzado,
radicalização: as montadoras não solta-
ram os carros. O ministro Funaro anun-
ciou: "Outras fábricas vão ser instala-
das". Bravata. E agora? Se Collor
pretende acabar com a reserva e o mono-
pólio', tem que agir com energia, liberan-
do importações e abrindo o mercado a
novas empresas. Em nome do capitalis-
mo competitivo.

Magri diz que não há
choque entre 44 e 0

BRASÍLIA — O ministro do Traba-
lho, Antônio Rogério Magri, disse on-
tem que o índice de 44% de inflação
encontrado pelo IBGE não contraria o
de 0 % previsto pelo governo porque 

"a
metodologia dos cálculos foi diferen-
te". Garantiu Magri c-ue se forem cons-
tatadas perdas nos salários dos trabalha-
dores, "a livre negociação vai determinar
o poder de barganha e os empregados
não perderão nem um centavo". Para o
ministro, não existe motivo para tanta
preocupação com desemprego pois o fe-
nômeno ainda não está configurado".

Zero por cento de inflação não é
inflação forjada — disse Magri, garan-
tindo que o governo 

"jamais 
permiti-

ria que os números desaparecessem por
ordem mágica, provocando uma perda
para o trabalhador". Na opinião do mi-
nistro, "o futuro dirá como o governo é
transparente e aberto e como não exis-
tem fórmulas para se esconder Índices".

Finalmente, assegurou:
Estamos absolutamente certos de

que, se por acaso os índices não corres-
ponderem à realidade, mais cedo ou
mais tarde as perdas salariais que fi-
carem claras para o movimento sindi-
cal serão resgatadas com a livre nego-
ciaçâo.

Acredita o ministro que o movimen-
to sindical, que está maduro e cons-
ciente da sua responsabilidade, saberá
resgatar as perdas salariais "se elas acon-
tecerem".

Convite — O ministro do Trabalho
fez questão de lembrar que há um mês
convidou a CUT, a CGT e o Dieese para
que ajudassem na criação da cesta bá-
sica, a fim de que se pudesse medir o
índice de inflação de abril.

— Eles não aceitaram. E, por não
estarem conosco, fica difícil agora es-
tar dizendo se o número apurado è
certo ou errado - desabafou Magri,
acrescentando que o ganho real dos
trabalhadores pode ser verificado quán-
do ele vai ao supermercado fazer com-
pras. —
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Governo reforma sistema financeiro até sexta-feira
Mário Rosa

Brasília — O próximo passo
do Plano Collor na economia é uma
ampla reforma no sistema financeiro,
como informou ontem em entrevista
coletiva a ministra Zélia Cardoso de
Mello. Assessor próximo do presi-
dente da República garante que a
mudança será anunciada até sexta-
feira. A reforma já fazia parte do

Previdência tem
custo excessivo

• BRASÍLIA — A Previ-
dência Social, repartição pú-
blica encarregada de atender
boa parte dos 40 milhões de
assalariados brasileiros, exibe
uma aritmética perversa: os
gastos com a burocracia, hoje,
são maiores do que os recursos
passados à prestação de assis-
tência médica. De acordo com
relatório entregue na semana
passada ao ministro Antônio'Rogério Magri, a quem o setor
agora está subordinado, as
despesas com o pessoal da Pre-
yidència no primeiro trimestre
deste ano alcançaram CrS 53
bilhões de cruzeiros. No mes-
mo período, o montante re-
passado à assistência médica
situou-se em CrS 39 bilhões.

A distorção começou a to-
mar corpo no ano passado,
quando a folha de salários dos
barnabés da Previdência re-
gistrou um aumento real de'171%, em virtude da conces-
são de reajustes entre 40% e
80% aos servidores, além de
um pacote de equiparações e a
concessão do resíduo de 26%
do plano Bresser. O orçamen-
to para a assistência medi-
ca, porém, experimentou um
reforço quase oito vezes menor

— cerca de 31% em 1989. O
excesso de gastos com o fun-
cionamento da máquina é
mais nítido se comparado com
a situação existente no primei-
ro trimestre de 1988. Naquele
ano, a folha do primeiro tri-
mestre da Previdência consu-
miu CrS 22,5 bilhões, em valo-
res de hoje, ao passo que o
aporte com a assistência medi-
ca situava-se em cerca de CrS
40 bilhões.

Do ponto de vista do caixa,
ó levantamento levado a Ma-
gri demonstra outra surpresa.
A receita da Previdência crês-

'Ceu 75% em relação ao primei-
ro trimestre de 1989, alcançan-
do a cifra de CrS 289 milhões.
Em parte, essa performance
Foi sustentada pelas aplicações

: na ciranda financeira, que tive-
ram uma expansão de 871%
de janeiro a março. Outro fa-
tor que empurrou para cima a
arrecadação previdenciária foi
a elevação de alíquotas, adota-
da a partir de outubro passado
sobre a contribuição das em-'presas e também dos trabalha-
dores autônomos. "Não é pos-
sívcl manter essa situação
escabrosa e nós tomaremos to-
das as medidas possíveis para
cortar as gorduras da Previ-
dência", afirma um assessor
direto de Magri.

INSS substitui
órgão extinto
Desde o último dia 15, com

a extinção do INPS determi-
^,nada pela reforma administra-
diva, começou a ser forjado o

oINSS (Instituto Nacional de
•¦Seguridade Social), uma au-
ctarquia vinculada ao Ministé-

rio do Trabalho e Previdência"'que terá funções tào variadas
como expedir a carteira do tra-

ü balho, pagar o seguro-desem-'jjircgo 
e emitir os carnes de

^"aposentadoria. É um órgão'que vai acompanhar o traba-" 
lhador desde o nascimento alé"'S 

morte, da licença paternida-"rde ao auxilio funeral. O orça-
Intento do INSS, para 1990, se-'. 

rá de USS 12 bilhões, a mesma
:-quanüa que o Brasil precisa

despender anualmente para
rolar a divida externa. Para se
ler uma noção do poder de
fogo do novo Instituto, basta
lembrar que seu caixa anual
eqüivale a sete vezes o que a
Petrobrás, a maior empresa da
América Latina, aplicou no.
ano passado na prospecção de

¦ petróleo.
•.', O INSS resultará da fusão
-. do INPS com o 1APAS, o ór-
-r gão arrecadador da Previdên-
--•cia, e vai absorver também to-

dos os serviços do Ministério
••'do Trabalho em sua relação
;"com o público. Por mês, o no-' -vo órgão pagará 13 milhões de

benefícios."Do ponto de vista
do cidadão comum, o INSS

'j'Vai ser a repartição pública•'mais importante do país", diz
; p secretário de Previdência So-

,'cial e Complementar, Luiz
Carlos Peixoto, recrutado por
Magri da iniciativa privadav'com a missão de equacionar""melhor a área mais sensível do
ministério.

Viagem jb
Porqu**, qoorxJo, como • ond> k

programa de governo do candidato
Fernando Collor de Mello, que sem-
pre falou sobre a necessidade de que
os bancos voltassem ás suas funções
específicas de financiamento da pro-
dução.

As mudanças vêm sendo desenhar
das pela equipe econômica desde a
posse do presidente. Segundo o asses-
sor de Collor, todos os pontos já
estão definidos e prontos para serem

apresentados, mas a equipe econômi-
ca preferiu aguardar mais alguns dias
para aprimorar algunsjietalnes finais
do projeto.

A linha básica da reforma tem por
objetivo mudar a face de um sistema
financeiro habituado a uma convi-
vencia diária com a inflação e, por
isso mesmo, inchado. O único ponto
já definido é que os bancos terão de
readquirir sua antiga capacidade de

intermediação financeira. Ou seja, ao
invés de funcionarem apenas em apli-
cações especulativas, os bancos volta-
riam a conceder empréstimos para a
produção. Ontem, na entrevista cole-
tiva no Palácio do Planalto, a minis-
tra da Economia chegou a declarar
que técnicos de seu ministério e equi-
pes do Banco Central estão estudan-
do a reformulação do sistema finan-
ceiro para adequar.os atuais

instrumentos de aplicação à queda da
inflação.

Segundo a ministra, a caderneta
de poupança se insere nesses estudos
globais destinados a garantir a capta-
ção de recursos de médio e longo
prazos pelo mercado. Zélia preferiu
não responder diretamente a uma
pergunta sobre os novos estímulos
aos poupadores c, da mesma forma,

não quis antecipar que a proposta do
governo será definida ainda esta se-
mana. Mas lembrou que a "ilusão"*

que existia com relação a aumentos
salariais, logo devorados pela infla-'
ção, precisa ser corrigida também nas
aplicações financeiras. "Meio 

por
cento reais para a caderneta, com á,
inflação baixa, é um belo rendimen;.
to", disse a ministra.

mhoBtasÊ
ohoèÉcu 

'

* o

No mundo dos negócios brasileiros,
a última moda hoje é investir na economia
portuguesa. Modismo que já era vanguarda
no Pão de Açúcar há 20 anos, quando nem
se imaginava a possibilidade de uma
Comunidade Econômica Européia do porte
atual e do que se prevê para 1992.

Em 1970, o Pão de Açúcar já acreditava
na potencialidade da economia de Portugal.
Inaugurou sua primeira loja, em Lisboa,
confiando no desenvolvimento da área do
varejo, ainda incipiente na época.

Mesmo com a intervenção do Governo
nascido da Revolução dos Cravos, no
período de 1975 a 1978, quando suas
empresas sofreram gravíssimos prejuízos
financeiros, o Pão de Açúcar continuou
acreditando em Portugal.

Reassumindo o controle da empresa,
investiu ainda mais. Introduziu a filosofia
de administração descentralizada, com
total autonomia das lojas. Implantou a
informatização. Ampliou a sua rede de lojas
de desconto. Inaugurou o mais moderno
hipermercado de Portugal, em Alfragide,
ao nível dos mais avançados do hemisfério
norte. Expandiu negócios para o Exterior,
marcando presença em outros países
europeus e também na África.

Hoje o Pão de Açúcar detém a
liderança tecnológica do setor em Portugal.
E é líder do varejo em toda
a América Latina.

42 anos no Brasil
20 anos em Portugal

PaotfeAcúcar
j



6 d Io caderno d quarta-feira, 2/5/90 Ciência JORNAL DO BRASIL

Informe JB
Mesmo 

tendo nas agendas o
título de feriado universal, o

Io de Maio começa a virar no Brasil
uma dessas datas que todo mundo
conhece mas ninguém sabe bem o
que significa — como certos nomes
de rua.

O de ontem, por exemplo, este-
ve tão raquítico que — não fosse
pela charanga dos políticos em Vol-
ta Redonda, rufando na crise da
cidade ameaçada de derreter junto
com a Companhia Siderúrgica Na-
cional — até valeria um estudo so-
bre como os governos devoram fes-
tas populares,

Começam, cm geral, por tomar
posse delas,

O Io de Maio, nascido como
dia da contestação, foi longamente
oficializado.

A ditadura civil de Getúlio
Vargas estatizou as comemorações
do Trabalho no campo do Vasco.

A ditadura militar dos anos 70
converteu-as em instrumento de
propaganda.

O presidente paisano José Sar-
ney aproveitava religiosamente a
oportunidade para falar em rede
nacional de rádio c televisão.

Uns e outros cultivaram o cos-
tume sádico de reservar para a oca-
sião o anúncio de aumentos do sa-
lário mínimo — que, como se sabe,
desde a criação só fez diminuir.

D
Agora o governo, com o presi-

dente Fernando Collor, pratica-
mente saiu do palco do Io de Maio.

E ficou indisfarçávcl que, por
trás do oficialismo, não havia quase
nada.
Pinóquio

O secretário de Cultura, Ipojuca
Pontes, mentiu para o presidente Col-
lor de Mello.

Na sexta-feira, dia 27, às llh, de
bermudas, ele passeava com seus dois
poodles de estimação na Rua Nasci-
mento Silva, em Ipanema, conforme
noticiou esta coluna.

Mais adiante, o secretário sentou-
se nas escadas da sorveteria Babuska,
na esquina da Rua Farme de Amoe-
do.
Nova forma

A única deputada do Partido Ver-
de — a estadual Lúcia Arruda (RJ) —
não vai tentar a reeleição.

Sua última decisão foi abandonar
a vida política e mudar-se de armas e
bagagens para a Colônia 5.000, na
fronteira do Acre com o Amazonas,
um dos redutos dos adeptos da seita
do Santo Daime.
Leão

Há pelo menos quatro tubarões
graúdos de São Paulo na mira da Re-
ceita Federal.
Corpo

O presidente Collor de Mello tem
feito cooper diariamente nas imedia-
ções da Casa da Dinda.
Imexível

O ministro do Trabalho e da Pre-
vidência Social, Antônio Rogério Ma-
gri, recebeu uma carta de um professor
paranaense provando, por A + B, que
o termo imexível — usado por Magri
para defender o Plano Collor —, ape-
sar de não estar dicionarizado, é corre-
to.

Mas o ministro está desapontado.
Ele queria porque queria ser o

autor do termo.
D

Ah, bom!
Imprensa

O jornal inglês The Independem
publicou ontem o pedido de Dona
Leda Collor de Mello pedindo mode-

ração de seu filho com esportes violen-
tos.

E, no sábado, o assunto sobre o
Brasil no Herald Trihune foi a fase
negativa que a cultura brasileira vive
hoje.
Vôo alto

Segundo o DataFolha, se as elei-
ções fossem hoje, o PSDB elegeria os
governadores de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná e Ceará.

Nestes estados, juntos, moram 61
milhões de pessoas — ou 42,3% da
população brasileira.
Cavalgando

Na série esportiva de menor risco,
o presidente Fernando Collor de Mel-
Io fará amanhã, em Uberaba (MG),
uma cavalgada de cerca de 1,5 quilo-
metro — do aeroporto até o parque de
exposições da Associação Brasileira de
Criadores de Zebu..

Mesmo sem o perigo de um salto
de pára-quedas, Collor terá o cuidado
redobrado para não materializar a fra-
se popular 

"caiu do cavalo".
No ar

O presidente Collor vai prestigiar
a Embraer nas próximas viagens, utili-
zando aviões de fabricação brasileira.

Na sexta-feira, irá à fazenda Ita-
marati, de Olacyr de Moraes, em Ma-
to Grosso do Sul, a bordo de um
Bandeirante.

No dia 8, virá ao Rio de avião
Brasília.

Aliás
Os brasilienses que arrumaram

um novo programa no final das tardes
de sexta-feira podem ficar tranqüilos.

Embora viaje a Mato Grosso do
Sul no próximo dia 4, o presidente
Collor retorna ás 16h35, a tempo de
descera rampa às 171.45.

Caso médico
Ontem pela manhã, na solenidade

pelo Dia do Trabalho no Tribunal
Superior do Trabalho, em Brasília, o
embaixador Marcos Coimbra sentiu-
se mal.

Ainda cm recuperação da peque-
na operação que fez na virilha para
drenar um abeesso, teve, com o calor,
uma baixa de pressão arterial, retirou-
se do TST e foi para o Palácio do
Planalto.

Ato falho
Ontem, no jogo da seleção de no-

vos do Brasil contra a de Goiás, em
Goiânia, foi feita a tradicional home-
nagein póstuma de um minuto de si-
lêncio.

Pelo trabalhador brasileiro.

Alegria, alegria
Tem gente que nào tem vergonha

mesmo.
Ontem, às I3h40, o Santana preto

chapa-branca RJ 6200, do Serviço Pú-
blico Estadual, descia a rodovia Was-
hington Luís, que liga Petrópolis ao
Rio, na altura do Km 18.

A bordo, um homem dirigindo
com a mulher ao lado e, no banco de
trás, três crianças e uma senhora.

Acabou em tese
Depois de várias incursões no

mundo da televisão, do cinema e dos
shows, Os Trapalhões vão virar tese de
mestrado.

O projeto de pesquisa O cinema
dos Trapalhões e a relação com o circo,
da jornalista gaúcha Fatimarley Lu-
nardelli, já foi aprovado na USP.

Legalizando
O Plano Collor, pelo visto, está

conseguindo acabar com a economia
informal.

No Estado do Rio, por exemplo,
a Junta Comercial registrou no último
mês — em meio à ameaça de recessão
provocada pelo pacote econômico — a
constituição de 2.700 novas empresas.

O número representa um aumento
de 17,4% em relação a abril do ano
passado, quando foram criadas 2.300.

Empresa paulista dispensa
cimento em casas de terra

-Lance-Livre-
O ministro do Trabalho, An-

tônio Magri, pretende enviar
uma delegação superenxuta à
reunião da OIT, em Genebra, na
Suíça, no inicio de junho. O
ministério indicará, como sem-
pre, as três delegações: a do go-
verno, a sindical c a patronal,
mas não pretende pagar as des-
pesas da delegação sindical, ao
contrário do que ocorreu nas
vezes anteriores.

O ex-governador Joaquim
Roriz, candidato ao Governo do
Distrito Federal pelo PTR, apoia-
do por ampla coligação, inaugu-
rou no fim de semana, na cidade-
satélite de Taguatinga, seu pri-
meiro comitê de campanha.

O Friedman Group, sediado
cm Los Angeles, especializado
em treinamento e aumento da
produtividade do pessoal ligado
a vendas, está chegando ao Bra-
sil através du empresa Ancar,
que alua na área de empreendi-
mcnlo de shopping.

Os presidentes do Sindicato

dos Professores do Rio, Gilson
Pupim, e do Sindicato dos Esta-
beleeimentos de Ensino, Paulo
Sampaio, falam hoje no Encontro
com a Imprensa, às 13h, na Rádio
JORNAL DO BRASIL, sobre a
greve de professores das escolas
particulares.

E a Associação de Pais c Alu-
nos do Rio reúne-se hoje, às 17h,
no Planetário da Gávea, para.
discutir uma forma de pressionar
os professores a retornarem às
aulas.

Quem lançou a idéia da candi-
datura do senador Fernando Hen-
rique Cardoso ao Governo do Rio
foi o PSDB-Jovem, em fevereiro.

Cerca de 300 idosos partici-
pam dia 8, no Sesc de Petrópolis,
no Rio, do seminário Envelheci-
mento c Solidariedade.

Mais alguns sambas-enredos:
o da Mangueira é As Ires rendei-
ras do universo, de Ernesto Nas-
cimento; o do Império Serrano, Ê
por ai que eu vou. de Ney Ayan;

e da Estácio de Sá, Brasil brega c
kitch, de Mauro Monteiro.

A chapa PT Classista infor-
ma que é dela os 15 delegados
que fizeram a maioria na eleição
para a convenção nacional. A
Convergência Socialista integra
a chapa ao lado do PT de Mas-
sas, com cinco elementos cada,
além de representantes indepen-
dentes e da Vertente Socialista.
9 A Associação de Moradores
do Posto 6 e a Amaverdc promo-
vem hoje, às 20h3O, na Churras-
caria Marius, no Leme, Rio, fó-
rum de debates sobre os
problemas cariocas.

Além de jogar tênis pela ma-
nhã, o ex-ministro Lcônidas Pi-
res Gonçalves freqüenta a praia
de Ipanema, no Rio. Trabalho,
só à tarde na firma de seu filho
Miguel, a Procasa.

Justiça seja feita. O presiden-
te do Flamengo, Gilberto Cardoso
Filho, não mede esforços no seu
incansável trabalho de destruir o
time.

SÂO PAULO — Uma nova tecnolo-
gia de construção, que utiliza a terra
como único material necessário para cr-
gucr edifícios, está sendo introduzida no
Brasil através da empresa paulista Fi-
brablocos — criada especialmente para
divulgar a técnica no país — e desde' já
promete ser uma forte concorrente ao
cimento c à areia. Aplicada com sucesso
na França, índia, México e cm alguns
países da África, a tecnologia, de origem
francesa, c capaz de reduzir em até 30%
os custos dispendidos numa obra con-
vencional.

Na verdade, a nova técnica resgata
com boa dose de sofisticação uma das
mais antigas maneiras de edificação in-
ventadas pelo homem. O segredo para
tornar economicamente viável, nos dias
de hoje, a construção de habitações po-
pulares utilizando unicamente a terra,
está na fabricação de blocos através do
uso de prensas de altíssima potência —
cada uma tem, em média, capacidade
para empurrar 30 mil toneladas de terra
numa velocidade constante de um metro
por segundo —, usando o princípio da
hipercompactação. '*É só colocar a terra
dentro da prensa e o bloco sai pronto
para ser usado", explica o sócio-gerente
da Fibrablocos, Daniel Fresnot, um
francês de 41 anos naturalizado brasilei-
ro que se interessou pela metodologia
francesa assim que leu sobre ela, em
1988, numa revista especializada da
França.

Segundo Fresnot, os blocos são feitos

apenas de terra, dispensando qualquer
tipo de ligamento. Dependendo do ta-
manho da prensa — a menor é capaz de
produzir 240 blocos por hora e a maior
produz 550 blocos por hora —, é possí-
vel construir nada menos do que uma
casa por dia. "As 

pessoas podem usar a
terra que sobra depois de um trabalho
de terraplanagem, por exemplo, ou pc-
gar a terra do próprio terreno de cons-
truçào", argumenta o gerente.

Além de não necessitarem de liga-
mento, os blocos podem ser sobrepostos
de maneira uniforme sem o uso de ei-
mento. "O formato é padronizado e ca-
da um deles se encaixa perfeitamente
com o outro", garante Fresnot. Um cui-
dado, entretanto, precisa ser tomado as-
sim que a edificação estiver erguida: o
revestimento das paredes com vernizes
especiais protetores contra a infiltração
de água.

Embora tenha recebido pouca divul-
gação, a nova tecnologia já tem desper-
tado a atenção de algumas empreiteiras
paulistas, além de ter atraído os olhares
da secretária municipal de habitação de
São Paulo, Hermínia Maricatto, com
quem Fresnot se encontrou ontem. "É
uma saída para quem precisa construir
bastante e por um custo pequeno", en-
tende o gerente, ao lembrar que uma
casa popular feita de terra, usando o
método francês, custa cerca de USS 100,
ou seja, aproximadamente CrS 5 mil,
pelo câmbio oficial.

Refinação química do
ouro fica mais eficaz
com uso do computador

0 refino químico do ouro tem um novo aliado, o
computador. Pesquisadores do Centro de Tecnologia Mine-
ral (Cetem) desenvolveram um sistema especialista — pro-
grama de computador que auxilia o profissional na tomada
de decisão — capaz de realizar com maior rapidez, eficien-
cia e economia todas as etapas de refino do ouro provenien-
te de garimpos, jóias e rejeito odontológico.

Para o ouro ser refinado c fundamental saber, inicial-
mente, a composição química e a procedência do metal. A
partir de perguntas ao operador sobre a cor, pesO'C a
existência de precipitações cm testes químicos preliminares
realizados num metal a ser refinado, o computador diag-
nostica sua composição química provável, indicando, por
exemplo, a presença de prata ou paládio.

Com essa informação, o sistema apresenta as etapas de
refino necessárias à obtenção do ouro purificado. Após a
dissolução do material com uma substância chamada água-
regia, o técnico elimina metais impuros como o ferro, cobre
e zinco. Em seguida, processa-sc a recuperação seletiva de
minerais preciosos como o ouro, prata e platina, através de
precipitações. 

"A vantagem é que o computador evita a
perda de ouro nesse processo", explica o engenheiro biomé-
dico Roberto Silva, do Cetem, que desenvolveu o sistema a
partir de um programa de computador que ajuda o diag-
nóstico de doenças pelos médicos.

O novo software só pode ser aplicado para o processa-
mento de pequenas quantidades.de ouro, através do refino
químico. Essa técnica de refino é aplicada pela maioria das
pequenas e médias empresas de mineração que processam
até 10 quilos de ouro por dia, mas nenhuma delas usa
programas de computador para auxiliar esse trabalho. "To-
das as empresas que atuam na Bolsa Mercantil e de Futuros
poderiam usar esse sistema especialista de baixíssimo eus-
to", ressalta o engenheiro químico Ronaldo Silva, também
responsável pelo desenvolvimento do programa no Cetem.
O sistema só não pode ser usado no refino de grande
quantidade de ouro — mais de 50 quilos por dia. Nesse
caso, o metal necessita de outro tipo de processamento,
diferente do refino químico.

CLINICA MARIANA
— 24 hs POR DIA —

Emergência c internação cm psiquiatria
Dependência à drogas

Hospital — dia
Rua Prof. Eurico Rabelo, 131 — Tijuca

Tcls.: 264-3647 c 264-3545
l)t Úibornc .'.C-RMS2..U7HA-l.('R(»|*mMlw:l)
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ORATÓRIA
POLÍTICA
A DISTÂNCIA

Com a dificuldade de desloca
mento em época de campanha, o
PROF. SIMON WAJNTRAUB,
utilizando os recursos da ciber-
nética para facilitar os cândida-
tos, além das aulas práticas de
oratória no RJ, implantou o se-
guinte sistema:

Você envia o seu discurso via
FAX, TELEX ou SEDEX e em 48
horas será remetido uma fita de
vídeo, onde o PROF. SIMON
lhe dará todas as1 orientações na
parte de interpretação, compor-
tamento cênico (palanque ou
perante as câmeras de TV),
dicção e impostação da voz.
Este processo também poderá ser aplicado em
palestras, debates, seminários para profissionais
de todas as áreas. Informações Tels.: (021)
236-5223. 256-1644 e 236-5185 das 9 às 22h.

21 anos de experiência, método próprio.

A MELHO|
QUALIDADE

PELO
MENOR PREÇO

JB
0 fim de semana está ™
cheio de Idéias.
Sábado: Idéias-Livros
Domingo: Idêias-Ensaios
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Ahcélmo Gois, com sucursais

JORNAL DO BRASIL Avenida Brasil, 500 — CEP 20949 — Caixa Postal 23100 — São Cristóvão -
Rio de Janeiro — Tel,: (021) 585-4422 L Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 -

- CEP 20922
(021)2)558

Áreas de Comercialização
Rio do Janeiro: Noticiário (021) 585-4566

Classificados (021) 580-4049
São Paulo (011)284-8133
Brasília (061)223-5888
Classificados por telefone
Rio de Janeiro (021)580-5522
Outras Praças (021) 800-4613
Avisos Religiosos e Fúnebres
Tels: (021) 585-4320 —(021) 585-4476

. 'Sucursais. '
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 1, Bloco K,
Edifício Denasa, 2° andar — CEP 70302 — telefone: (061)
223-5888 —telex: (061) I 011
São Paulo — Avenida Paulista, 1 294, 17" andar — CEP 01310
— S. Paulo, SP — telefone: (011) 284-8133 (PBX) — telex: (011)
21061,(011)23 038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, I 500, 7o andar — CEP
30130 — B. Horizonte, MG — telefone: (031) 273-2955 — telex:
(031) I 262
R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel Correia Lima, I 960.
Morro Sta. Teresa — CEP 90640 — Porto Alegre. RS —
telefone: (0512) 33-3711 (PBX) —telex: (0512) I 017
Bahia — Max Ccnler — Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 846,

Salas 154 a 158 — telefones: (071) 359-9733 (mesa) 359-2979
359-2986
Pernambuco — Rua Aurora, 325, 4o and., S/ 418/420 — Boa
Vista — Recife — Pernambuco — CEP 50050 — telefone: (081)
231-5060 —telex: (081) 1247
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piaui, Rondônia, Santa
Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC
Serviços noticiosos
AFP, Tass, Ansa, AP, AP'Dow Joncs, DPA, EFE, Reuters,
Sport Press, UP1.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington Post, Los Angeles
Times, Le Monde, El Pais, L'Express.

Atendimento a Assinantes

Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h às 17h
Sábados, domingosq feriados, das 7h às llh
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta das lOh às 17h
Telefone: (021) 585-4377

Preços de Venda Avulsa cm Banca

Estados Dia útil Domingo

RJ 
' 

30,00 .~5Õ!ÕÕ~

MG-ES 45,00 63.00

SP 
' 

45,00 63.00

Al-MT-MS-SC-RS-BA-SE-PR-GO 60.00 75,00

MA-CE-PI-RN-PB-PE 75.00 88.00

Demais Estados 75.00 88.00

Com Classificados
Estados Dia útil Domingo

DF-MT-MSWBA 
~ 

75.00 ~ 88.00

PE 90.00 100.00
PARO-RR 105.00 IODO'

Manaus 105.00 11300

© JORNAL DO BRASIL S A 1990
Os textos, fotografias c demais criações inicia'-
luuis publicados neste exemplar níio podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou esto-
cados cm sistema de banco de dados ou proces-
so similar, cm qualquer forma ou meio —
mecânico, eletrônico, microfiImagem, fotocò*
pia, gruvaçao. etc. — sem autorização escrita
dos titulares dos direitos autorais.

Segunda/Dom inço Executiva (Segunda/Sexto-Feira)

Entrega Mensal Trlmattrat Semestral Mensal Trimestral Semestral
Domiciliar ————— ,¦.,.,, ., . . — ———7—— < ¦ -¦¦¦¦¦.  i

Preço Preço Preço Preço Preço Preço 3
Aviste Aviste Parcelas Avista Parcelas Avista Aviste Parcelas Avista Parceles

ou Cartão ou Cartão

Rio de Janeiro 960.00 2646.00 1443.30 4996.00 1977.20 660.00 1861.00 1026.00 3664.00 1409.90
"• Minai 

Q,erai»fE»plrlto SantolSâo Paulo 1421.20 3837.20 2093,00 7248.10 2867,40 990,00 2821.60 1539,00 5346.00 2114.90

Goiàn Ia/Sal vador/Macelô/Culaba
Curlllba/Florlanópolls/Porto Alegre 1863,00 5030.10 2743.70 9501.30 3758.60 1322,20 3768.30 2055.40 7139.90 2824.60'

Campo Grande/(') Brasília <

N«tai'jrtortpM»o^toLu!$ 23<"'20 BlnX 3389,°° t'736,10 4642.90 1650.00 4702.50 2565.00 8910,00 3524,60

Camaçarl-BA 
— 13973.00 5527.80 -- 10608.80 4198,90

Manaus 3163.80 8596.30 4688.90 16237,40 6423.60 2543.20 7248.10 3933.50 13733.30 5433.00

Partfflondónla 
——- - 

JHJJJM 6596,30 4688.90 16237.40 6423.60 2312.20 6589.80 3594,40 12485.90 4939.50

Entrega poslal em lodo o lerritôrio nacional 6213.20 3389.00 11738.10 4642.90 4702.50 2565.00 8910.00 3524.80

• OUSÍ.RVAÇÂO: No caso especifico de Brasília
Trimestral (Sábado c Domingul CrS 1 6:2.40
Semestral (Sábado e Donuncol CtS J.244.K0

CARTÕES DE CRÉDITO (para todo o Território Nacional).
BRADESCO — NACIONAL
CRE01CARD — CHASE CARD
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Programa de alfabetizaçãò
inclui valorizar professor

J- *J Mauro Mattos —:— 27/1/90
BRASÍLIA — 0 presidente Fernando

Collor acertou ontem com o ministro da
Educação, Carlos Chiarelli, as diretrizes
para um programa de alfabetizaçãò a ser
desenvolvido provavelmente a partir de ju-
lho. Ao sair de uma audiência com o presi-
dente, Chiarelli disse que Collor quer "um

programa de arromba", centrado na me-
lhoria de qualidade das escolas, com a
participação dos governos dos estados e
municípios. A idéia, segundo o ministro,
inclui a melhoria dos salários dos professo-
res de Tgrau.

!' ¦ Somente nos próximos dias serão defi-
nidas as metas c o total de recursos a serem'alocados no programa. Parte deles, segun-
do Chiarelli, virá do salário-educaçào e do
orçamento do Ministério — ele admite a
necessidade de financiamentos externos,
possivelmente do Banco Mundial, para o
custeio do projeto. Está prevista a mobili-

, zação das universidades para o treinamen-
to de professores de Io grau c, inclusive, de
professores leigos.

.'' A clientela do programa será de crian-
ças cm idade pré-escolar e na faixa de 7 a
14 anos que não têm acesso a escolas, além
daquelas que, embora freqüentem escolas,

.' são reprovadas constantemente. O minis-
1 tro disse que o Brasil tem 21 milhões de
. analfabetos e lembrou que a Constituição,

¦ promulgada em outubro de 1988, estipulou
'um prazo de 10 anos para a erradicação

do analfabetismo, sendo que, desde então,
nada foi feito.
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Chiarelli esteve com ollor

O ministro também recebeu do presi-
dente o sinal verde para concluir negocia-
ções com o Banco Mundial, destinadas à
obtenção de financiamentos que poderão
chegar a USS 500 milhões. Esse emprésti-
mo, que poderá ter um protocolo assinado
no próximo mês, se destina à melhoria do
ensino, primeiramente no Nordeste, para
depois ampliar-se ao resto do país. Collor
autorizou o Ministério da Educação a re-
ceber, através do Banco Mundial, uma
doação de USS 1,4 milhão para a elabora-
ção do programa de universalização do
ensino.

Ensino sofre com a má qualidade
Melhorar o precário sistema de ensi-

no brasileiro é uma questão de qualida-
de, não de quantidade. O estudo Educa-
ção Básica — Perspectivas para 90,
concluído recentemente pelo Instituto de
Pesquisas Econômicas e Análises (Ipea),
mostra que há no país carteiras suficien-
tes para atender a 25 milhões de crianças
— número equivalente ao da população
entre 7 e 14 anos. Assim, apesar das más
condições dessas instalações, faz-se mais
urgente hoje a criação de uma política
pedagógica que oriente toda a educação
de Io e 2° graus.

Se o caminho dos estudantes não fos-
se atravancado nas primeiras séries, pe-
Ias sucessivas repetèncias, abarrotando
as turmas de alunos de mais de 10 anos
de idade, o sistema fluiria naturalmente
e haveria espaço para todos estudarem.
O trabalho do Ipea aponta uma solução
para desobstruir esse caminho: a obriga-
toriedade de se cursar a pré-escola.

A taxa de escolarizaçào no Brasil é de
92%, considerada alta. Ocorre, porém,
que a taxa de permanência na escola é
muito baixa. Uma boa formação na pré-
escola é capaz de preparar melhor o
aluno para o restante do Io grau, rom-
pendo o alto índice de repetência que
assola a Ia série e, conseqüentemente,
ordenando as séries seguintes, com uma
afluência'Borinal'de alunos, até o 8o
ano.

"Mas é preciso que o processo seja
harmônico, articulado. Não adianta fa-
zer um programa para a pré-escola à
parte de todo o resto do Io grau", alerta
o professor Divonzir Gusso, coordena-
dor da pesquisa.

O estudo do Ipea leva em conta a
Constituição Brasileira, que 

"deixa
transparecer um atendimento global a
crianças de 0 a 14 anos", ao indicar, no
Artigo 30, que cabe aos municípios"manter, com a cooperação técnica e
financeira da União e dos estados, pro-

gramas de educação pré-escolar e de en-
sino fundamental".

Segundo o estudo do Ipea, a expan-
são do ensino pré-escolar aumentou
682% entre 1970 e 1987, passando de
370 mil a três milhões de programas.
Como essa faixa de ensino estava excluí-
da do âmbito do governo até a promul-
gação da atual Constituição, em 1988,
instituições de vários tipos passaram a
atender à pré-escola, vivendo â base de
convênios e não assegurando continui-
dade e qualidade no trabalho.

Apesar da grande expansão, cerca de
4,7 milhões de crianças entre 5 e 6 anos
ainda estão fora da escola — sem contar
as crianças de até cinco anos. "Essa
clientela exigirá que os programas se
mantenham em expansão", afirma o es-
tudo do Ipea, atentando, ainda, para a
característica mais assistencialista do
que pedagógica do ensino pré-escolar."Grande 

parte da oferta de pré-esco-
Ias resume-se a alimentar e tomar conta
das crianças, sem qualquer função peda-
gógica, quando isso é fundamental",
avalia Divonzir.

í
Outro problema apontado no ensino

básico pelo estudo do Ipea é o fato de
grande parte das escolas não oferecerem
as oito séries. A divisão entre primário e
ginásio, extinta com a reforma do ensino
de 1971, ainda se dá na prática.

Em 1986, dos 178 mil estabeleeimen-
tos que ofereciam ô Io grau, 64% só
chegavam à 4a seriei levando milhões de
crianças a não completarem o Io grau
por falta de opção ou por não terem
condições financeiras para fazerem des-
locamentos. Quando oferecem o Io grau
até a 8a série, as escolas não se preocu-
pam com uma continuidade curricular,
segundo avalia a pesquisa. 

"A criança
precisa ter à disposição perto de sua casa
o curso até a 8a série, de preferência na
mesma escola", diz Divonzir.

ONU revela que parto
mata no mundo uma
mulher a cada minuto

Marina Wodtke

BRASÍLIA — O nascimento de uma criança em qualquer
parte do mundo traz muitos riscos, principalmente se não
houver cuidados pré-natais apropriados e atenção durante e
depois do parto. Esses riscos, para a maioria das mulheres
dos países em desenvolvimento, são multiplicados pelas difi-
culdades econômicas, sociais, educacionais e profissionais. O
último estudo feito pelo Fundo de População das Nações
Unidas sobre causas de óbitos maternos mostrou que em todo
mundo são registrados 500 mil óbitos anuais, quase uma
morte a cada minuto todos os dias. E o que é mais grave:
parte dessa tragédia poderia ser evitada, se as gestantes se
submetessem a um único exame pré-natal, que identifica 75%
dos casos de gravidez com alto risco.

O médico Ruy Laurenti, professor titular do Departamen-
to de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP,
estima que no Brasil, 200 mulheres, em um grupo de 100 mil,
entre 15 a 49 anos, morrem anualmente por problemas
ligados ao parto — a Organização Mundial de Saúde define a
morte materna como o falecimento de uma mulher durante a
gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término
da gestação, independente da duração da gravidez, por qual-
quer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por
medidas tomadas em relação a ela, mas não provocadas por
causas acidentais ou incidentais.

Os dados do Fundo de População das Nações Unidas
revelam que a morte materna é responsável pelo óbito de uma
para cada 21 mulheres na África; uma para cada grupo de 38
no Sul da Ásia; e uma entre 90 na América Latina. Uma
mulher africana tem 200 vezes mais chances de morrer por
causas maternas do que uma européia. Além disso, o número
de óbitos femininos na índia, durante um mês, é equivalente
ao registrado, no mesmo período, nos Estados Unidos, Euro-
pa, Japão e Austrália juntos.

Alertando sobre o fato de que as estatísticas brasileiras
não são fidedignas, Ruy Laurenti afirma que, através de
projeções feitas com base em estudos levantados no munici-
pio de São Paulo — "o mais rico e progressista do Brasil"—,
pode-se concluir que "quase certamente existem regiões em
nosso país nas quais a mortalidade materna se apresente,
inclusive, superior ao valor estimado para a América Lati-
na."

Más condições — O médico Halfdan Mahlcr, que
coordenou o estudo do Fundo, concorda com o raciocínio de
Laurenti c acrescenta que cm países como o Brasil, "muitas
mulheres morrem porque não conseguem, por falta de trans-
porte ou condições, chegar aos hospitais a tempo ou não
obtêm tratamento adequado por falta de profissionais, equi-
pamentos e medicamentos". Mas, segundo Mahler, a pior
situação é da Tanzânia, onde metade dos óbitos por causa
materna acontece por falta de remédios ou sangue para
transfusões.

O Fundo diz que são quatro as principais causas clínicas
do alto índice de óbitos. A mais comum — entre 20 a 35% do
total registrado — é a hemorragia — a mulher que, normal-
mente é mais velha ou já tem seis ou mais filhos, literalmente
sangra até morrer depois que o bebê nasce. Cerca de 50% dos
óbitos na Indonésia e no Egito e mais de 30% na índia
acontem por hemorragia.

A segunda causa mais comum — responsável por de 15 a
25% das mortes — é a eclampsia (forma convulsiva de
intoxicação do sangue na gravidez), onde a mulher sofre uma
espécie de choque metabólico nos últimos estágios da gravi-
dez, provocando convulsões e a morte tanto da mãe quanto
do bebê.

Entre 5 e 15% das mortes ocorrem por infecção, normal-
mente provocada por uma perfuração perinatal não tratada.
Ou ainda por uma parteira que não lavou corretamente as
mãos na hora do parto, ou por portadoras de doenças
venéreas. Pesquisas feitas nos Estados Unidos, Suécia e Quê-
nia indicam que mulheres com doenças venéreas têm entre 2 e
10 vezes mais chances de morrer por infecção logo após dar à
luz ou durante abortos naturais.

A obstrução durante o trabalho de parto causa a morte de
entre 5 e 10% das mulheres. O bebê fica em posição horizon-
tal no útero (bebê sentado) e a pélvis feminina é muito estreita
para permitir que a criança passe.

1 A taxa média mundial de natalidade, de 3,5 filhos por
mulher, já revela uma queda em relaçio aos 3,6 filhos

em 1988, mas deveria ser menor para que se evitem danos
ecológicos no planeta. "As projeções indicam que os países
terão uma queda de seus Índices de natalidade, a questio é
saber quando", disse o pesquisador Carl Haub, do Escrito-
rio de Informação Demográfica. Se o inundo chegar a uma
taxa de natalidade de dois filhos por mulher no ano 2000, a
população total do mundo cairá para menos de 9 bilhões, até
o ano de 2.025. Mas se essa média não for alcançada até
2.080, a população global ultrapassaria os 14 bilhões ao
final do século 21, colocando em risco a sobrevivência do
planeta.

Teste revela que chupetas
brasileiras são inseguras

O SSo Paulo —I
SÃO PAULO — Nem mesmo as marcas

mais vendidas de chupetas — produzidas, em
geral, por indústrias maiores e tecnologicamen-
te mais bem equipadas — obedecem totalmente
ás normas de segurança estipuladas cm 1988
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). A constatação é o resultado mais
preocupante da série de testes com chupetas
realizado pelo Centro Tecnológico de Controle
de Qualidade Falcão Bauer, de São Paulo, a
pedido do Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec), uma entidade autônoma financiada por
sócios e instituições internacionais.

Nos testes, foram examinadas as seis marcas
de chupetas mais vendidos cm São Paulo, que é
o maior mercado consumidor do produto no
país —Marinella, Fiona, Chuca, Soneca, Lilloe
Puppy—, obedecendo, segundo a presidente do
Idec, Marilena Lazarini, aos critérios apontados
pelo próprio consumidor. "Compramos no va-
rejo, de diferentes estoques", explica Marilena.
De cada marca foram recolhidas 24 amostras,
incluindo, em alguns casos, as duas cores da
mesma marca colocadas no mercado. Com a
inclusão de chupetas da mesma marca, mas de
cores diferentes, o Idec analisou, ao todo, nove
tipos de chupeta.

No laboratório, as chupetas recolhidas fo-
ram submetidas a testes de análise visual de
embalagem e do próprio produto, de toxicida-
de, de impacto, de tração vertical (que é feito
puxando para cima a parte de borracha da
chupeta, numa imitação do movimento da
criança ao morder a borracha), de tração 90
graus (puxando para a frente e observando se a
parte de borracha se descola), de fervura segui-
da de tração e de integridade estrutural, que
consiste em submeter as chupetas a pesos que
permitem a análise da resistência de suas liga-
ções.

Os resultados foram desanimadores. Ne-
nhum dos nove tipos de chupeta analisados está
integralmente de acordo com as exigências da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), estabelecidas justamente depois que
testes similares foram realizados em 1985 pelo
Grupo Executivo de Proteção ao Consumido'r
(Procon) e apontaram a total falta de segurança
das chupetas existentes no mercado na época.
Cinco delas não se encontram de acordo com os
padrões estabelecidos para os furos de ventila-
ção que devem ser localizados no disco de
plástico destinados a facilitar a passagem de ar
em caso de ingestão acidental da chupeta.

Seis tipos não resistiram aos testes de fervu-
ra (as chupetas foram fervidas durante cinco
minutos c depois submetidas a testes de tração
vertical durante dez vezes). Sete tipos não obe-
decem à distância necessária entre o bulbo (bi-
co) e os furos de ventilação, estabelecida pelaABNT em no máximo 30 milímetros. "A falta

— Murilo Menon

Teste reprovou as chupetas

de respeito às dimensões estipuladas foram os
maiores problemas que encontramos", ressal-
tou a engenheira civil Maria Rejane Siviero,
gerente do laboratório de brinquedos do Centro
Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão
Bauer, ao apresentar os resultados dos testes
ontem na sede do Idec, em São Paulo.

Além do desrespeito às dimensões adequa-
das, as chupetas ainda apresentam outros pro-
blemas, como a falta de indicações de uso na
embalagem, procedimento também aconselha-
do pela ABNT. Faltam, por exemplo, recomen-
dações devidamente registradas na embalagem
orientando os pais da criança a ferver a chupeta
antes de ser usada, a não colocar laços ou fitas
nas argolas e a examinar regularmente as condi-
ções da chupeta. Um dos únicos resultados
positivos foi a constatação de que todos os nove
tipos foram aprovados no teste de toxicidade,
nào apresentando resíduo de chumbo, cromo,
bário, antimónio e cádmio.

Depois de analisar os resultados revelados
pelos testes, a presidenta do Idec, Marilena
Lazarini, decidiu encaminhar um oficio ao Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Imetro) solicitando a ins-
tituição da obrigatoriedade do respeito às nor-
mas determinadas pela ABNT. "Por enquanto,
as normas ainda não são obrigatórias", lamen-
tou Marilena, "mas se estivéssemos num país
sério esses produtos não estariam no mercado",
afirmou.

Mesmo sem ser obrigado a corrigir as falhas
encontradas em seu produto; porém, o gerente-
geral da Pupy do Brasil, Carlos Eduardo Moi-
sés, garantiu que já está produzindo chupetas de
acordo com as normas da ABNT. "Acompa-
nhamos alguns testes c estamos corrigindo as
falhas apontadas", assegurou.

EUA descobrem Relatório sobre
anticorpo capaz
de bloquear Aids

NOVA IORQUE — Cientistas identifica-
ram o primeiro anticorpo capaz de bloquear o
desenvolvimento do vírus da Aids, abrindo as-
sim uma porta para a pesquisa de uma vacina
contra a doença. O anticorpo protetor foi en-
contrado por pesquisadores do Centro Médico
Albert Einstein, de Nova Iorque, em mulheres
grávidas portadoras do vírus, segundo informe
divulgado pela Academia Nacional de Ciências.

Utilizando um teste baseado no nível de
anticorpos em 15 grávidas infectadas com o
vírus da imunodeficiência humana, o HIV, o
doutor Ayre Rubinstein conseguiu detectar com
precisão quais as mães que dariam à luz bebês
infectados.

Em Nova Iorque, 32% das mulheres com
HIV positivo dão à luz bebês infectados, na
primeira gravidez, e 70% delas numa segunda.
A pesquisa também foi a primeira confirmação
de que os seres humanos são capazes de desen-
volver anticorpos para prevenir uma infecção
pelo HIV, disse o doutor Wayne Koff, diretor
do Departamento de Pesquisa de Vacinas con-
tra a Aids do Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas.

raiva conclui que
** >situação e grave

BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Alceni
Guerra, receberá amanhã o relatório sobre a
epidemia de raiva, provocada por morcegos
hematófagos (Desmondus rotundus), em Mato
Grosso e que já causou a morte de sete pessoas e
a possível contaminação de outras duas mil. A
conclusão do relatório lembra ao ministro que a"situação é grave", segundo o parecer da biólo-
ga Cristina Schneider, coordenadora do Pro-
grama de Prolifaxia da Raiva da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa).

O Ministério da Saúde está desenvolvendo
uma intensa campanha de vacinação anti-rábica
humana na região e pretende imunizar 80 mil
garimpeiros que vivem na área onde os morce-
gos estão atacando. Hoje, chega a Cuiabá um
especialista em raiva da Funasa, Paulo Lopes,
para treinar 16 médicos no combate á epidemia
e evitar seu alastramento.

A raiva ou hidrofobia é uma doença infec-
ciosa provocada por um vírus transmitido ao
homem pela mordedura oifflambedura de um
animal hidrófobo. Esse viros^íí localiza princi-
palmente no sistema nervostPQeBtral, provocan-
do uma encefahte fatal. A doença começa no
homem depois de um períodc^iáBiíhcumbação
que varia entre um e seis meses.:"
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AHTKffi ASSINAR UM ACOfiDO,
ASSINE

0 INFORME SINDICAL
Se negociar as relações de trabalho faz

parte do seu trabalho, então vooi precisa ler o
Informe Sindical.

0 Informe Sindical é um boletim quinze-
nal da Agencia JB quo traz as mais completas
análises, projeções e noticiário sobre as re-
laçíes trabalhistas e suas diferentes formas de
organização.

Além de ser especializado, dirigido e mais
reservado, de é totalmente independente. Por
isso, suas informações interessam tanto a di-
retores de recursos humanos e x-,
assistentes de diretoria de empre- •, í\?
sas quanto a dirigentes sindt- ' "*
cais.

No Informa Sindical

AGENCIA JB '

você vai encontrar, por exemplo, todos os de-
talhes dos bastjdorrs de uma negociação
exemplar.

Vai conhecer, antecipadamente, os resul-
tados de um congresso ou de uma eleição sln-
dical. E até das ultimas tendências do setor Ia
(ora você vai ficar por dentro. .'

0 que toma o Informe Sindical uma leitura
indispensável para voei que, naturalmente,
sempre quer se sair bem de um acordo.

Aisim, artes de qualquer nnrjo-
daçào na sua empresa ou sindica-

assine o Informe Sindical.
Ligue para (021) 580-6742 e

negocie o quanto antes a sua
assinatura. I

í

COMO CONTROLAR
£ ADMINISTRAR

ESTOQUES LUCRATIVOS

LOCAL DATAS ;; HORÁRIO
09:00 ÀS17. ¦ V J

PROFESSOR

* IAN JAMES VIEIRA - Engenheiro, Administrador, Pôs-Graduado
em Administração de Materiais.

OBJETIVO / PROGRAMA

"A valorização do Profissional de Administração de Materiais está na razão
direta de sua atualização e reciclagem e no domínio das técnicas modernas."

Controle de Estoques lucrativos.
Como realizar com eficácia o Macro-Pla-
nejamento.
A identificação dos tipos de estoques.
Como efetuar a avaliação Financeira na
aplicação de capitais de estoques.
Composição dos custos de aquisição e de
armazenamento.
Como otimizar a rotação de estoques.
Os Elementos Fundamentais para defini-
ção dos estoques de segurança.
A adequação ótima do ponto de ressu-
primento.

A aplicação e desenvolvimento da "Aná-
Use dè Valor" na obtenção de melhores
resultados.
Como avaliar as conseqüências da falta e
do excesso de materiais armazenados.
Como medir os custos das urgências e
como reduzi-los.
As razões mais comuns dos fracassos da
política de suprimentos.
A aplicação e utilização dos recursos da
informática na Área de Planejamento e
controle de estoques.

B= Inst Brasileiro rio Adm. cie Empresas
Av 13 de Maio, 23 Gr ,510

..Telex (21) 31654 Tel : (021) 240 7024

JB Classificados
Nogódo* cte ocasião no lugaf oawta

íg& DIA
DAS
MÍES

PASCHOAL JÓIAS
. TEM SEMPRE PRESENTES INESQUECÍVEIS DE

MAIO

^JRADIÇM
ANOS

•JÓIAS PERSONALIZADAS «RELÓGIOS DAS MELHORES MARCAS
•A VISTA PELOS MENORES PREÇOS »A PRAZO E 3 VEZES S JUROS

PASCHOAL JÓIAS CENTRO: RUA GONÇALVES DIAS 16 DE
K224-1080 - 224-Í264 - 224-1455

Grano Ibotel Ca* ò'®ro

BHB - Best Hotels of Brazil

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO
Jockey Club S.P.-6/5/90

Aos aficionados de todo o Brasil, que pretendam
assistir ao maior evento do ano no JCSP, o Grand Hotel

Ca'd'Oro oferece os seguintes preços e condições
especiais para 2 pernoites, sexta-feira e sábado, com saída

no domingo até 19 horas.

Acomodação em apartamento tipo Luxo:

Solteiro-CrS 12.000,00
Casal -CrS 15.000,00

incluindo taxa de serviço e café da manhã
servido no restaurante, e mais: drinques de boas-vindas,
brinde do hotel e o almoço de sábado (exceto bebidas).

Para reservas:

(011) 256.8011 - Diretamente no Ca'd'Oro, ou
(011) 800.8618 - (toll free) - BHB/SP, ou
(021) 800.6158 - (toll free) - BHB/RIO, ou

consulte seu Agente de Viagens.
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^ís manifestações contra o governo inspiraram a nova geração de cineastas

Nas telas, o drama da juventude
Censura chinesa
impede divulgação,
da 'nouvelle vague'

Daniel Southerland
The Washington Post

PEQUIM 
- 0 filme Black Siiow

(Neve Negra), rodado no ano
passado na capital chinesa, é sob mui-
tos aspectos uma peça dentro de uma
peça, uma metáfora para o drama
maior representado nas ruas de Pe-
quim, na primavera passada, quando
tropas do Exército reprimiram violen-
tamente protestos pró-democracia.

Black Snow focaliza a libertação de
um jovem punk chinês e sua tentativa
de refazer a vida. Li Huiquan, repre-
sentado por Jiang Wen, um dos me-
lhores atores jovens da China, procura
nova identidade, significação e amiza-
de nas ruelas e night-clubs de uma
Pequim em reforma. Mas cada cami-
nho que Li segue neste labirinto social
é bloqueado por muralhas de ostracis-
mo, por causa do seu passado, ou de
exploração, devido à sua inocência.

Intelectuais são
alvo da repressão
e "reeducados"

Os 
diretores, que, segundo se di-

zia, foram protegidos pelo ex-
chefe do partido, Zhao Ziyang, argu-
mentavam que somente através da ex-
posição a novas formas de
pensamento e novas culturas a China
poderia se recuperar. Os conservado-
res do partido atacaram Rim Elegy
por retratar a China de forma negati-
va, e depois o proibiram.

Filmes como Samsara, de Huang
Jianxin, e depois Black Snow, de Xie,
registraram a alienação da juventude
chinesa ante uma sociedade cada vez
mais sem heróis e objetivos. "Pode-se
ver esses joyetisem cidades do mundo
inteiro", dizjXk. "Se uma nação perde
seus ideaiSi^perde também seu futu-
ro," synoor

A fruijraçào generalizada com a
cultura rígida e homogênea da China,
quando finalmente se liberou, levou
milhões de chineses a sair às ruas em
protesto, no ano passado. Estudantes,
operários e artistas desafiaram as
ameaças do partido e, depois a lei mar-
ciai, para manifestar seu descontenta-
mento e reivindicações no sentido de
ter mais controle sobre suas vidas e o
destino do pais.

Os idosos dirigentes do PC, que
qualificaram as manifestações de ten-
tativa de derrubar o sistema socialista
da China, reagiram primeiro com ba-
Ias e depois com medidas para reafir-
mar o absoluto controle do partido
sobre a vida, o pensamento, as infor-

"Li representa uma geração perdi-
da de jovens que se rebelam contra os
ideais de seus antepassados e as tradi-
ções do país", diz Xie Fei, diretor do
filme. "A tragédia é que eles estão
perplexos, sem saber para onde ir ou
em que acreditar." Xie, que conquis-
tou neste ano o Urso de Prata no
Festival de Cinema de Berlim, explica:"Todo mundo na China quer agora
descobrir um novo ideal, uma nova
crença, porque a Revolução Cultural
destruiu nossas antigas crenças c nosso
velho sistema."

O ex-lider do Partido Comunista,
Mao Tsé-tung, lançou a caótica Revo-
luçào Cultural em 1965, orientando
grupos jovens e fanáticos de Guardas
Vermelhos para preparar o caminho
de uma cultura comunista pura, var-
rendo violentamente o passado cultu-
ral, moral e religioso da China. Du-
rante anos, Xi, como guarda
vermelho, visitou os grandes estúdios
cinematográficos chineses, ordenando
que os operários parassem a produção
e aderissem á revolução. Mas o idealis-
mo revolucionário da época foi gra-
dualmente substituído pela desilusão,

A morte de Mao em 1976 marcou o

fim da Revolução Cultural c a abertu-
ra de um grande debate dentro do
partido e entre os intelectuais sobre a
herança cultural chinesa. Jovens des-
contentes, muitos dos quais tinham
sido banidos para o interior da China
por ordem de Mao, lideraram movi-
mentos de reivindicações pela liberda-
de de expressão.

O partido prendeu os principais
ativistas, mas relaxou alguns controles
econômicos c sociais. Esta política de
liberalização limitada provocou um
renascimento chinês em pequena esca-
Ia. A Academia de Cinema de Pequim,
única escola desse tipo na China, rca-
briu e começou a preparar novos estu-
dantes que, pela primeira vez, pude-
ram ver obras de diretores como
Truffaut, Fellini e Bergman.

A primeira turma a se formar de-
pois da Revolução Cultural, em 1982,
incluía a maioria dos diretores que se
tornaria a "quinta 

geração", ou nou-
wlle vague, de cineastas da China. O
Estado ainda controlava a censura,
distribuição e exibição de filmes, mas
fazia a experiência de permitir que os
diretores escolhessem seus próprios
roteiros, atores e estúdios.

Arquivo
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O filme Sorgo Vermelho foi proibido pelo regime

maçòes e a arte. Autoridades liberais
do partido e do governo foram expur-
gadas. Editores e chefes de propagan-
da com idéias reformistas foram subs-
tituidos por marxistas ortodoxos.
Jornais e editoras estão sendo retifica-
dos ou fechados, por não apoiarem
ativamente o marxismo.

Segundo informe divulgado em fe-
vereiro pela Liga Internacional de Di-
reitos Humanos, sediada em Nova
Iorque, milhares dç intelectuais foram
presos por delitos políticos, desde ju-
nho passado. Toda a turma que se
formaria na Academia de Cinema de
Pequim no ano passado foi enviada
para trabalhar em distantes áreas ru-
rais e o organismo estatal de cinema

da China proibiu recentemente filmes
com "sátira social mordaz"."Embora alguns moderados ainda
estejam resistindo à repressão, os es-
querdistas do partido conquistaram o
controle sobre as artes desde junho",
disse uma autoridade ligada ao cine-
ma. "O 

partido decretou que filmes
artísticos como Red Sorghum {Sorgo
vermelho) e Black Snow não serão a
nouvelle vague do cinema chinês", de-
clarou um critico de cinema e membro
do partido. Um diplomata asiático
prevê que o futuro dos filmes nouvelle
vague da China, como o movimento
demorático, talvez dependa de chine-
ses que estão no exílio, fora do alcance
do partido.

El Salvador parou investigação
sobre o assassinato de jesuítas

WASHINGTON — As investiga-
ções sobre o massacre de seis padres
jesuítas em El Salvador, em novembro
passado, estão paralisadas desde janeiro je o governo salvadorenho "não fez qual-;
quer esforço para descobrir quem orde- j
nou o crime. A denúncia foi feita em
relatório da Câmara de Deputados ame-
ricana, que recomendou o corte ou a
suspensão completa da ajuda militar
àquele país centro-americano, dependen-
do do andamento das investigações.

O relatório, elaborado por um painel
de 19 deputados, afirma que o assassina-
to dos jesuítas — entre os quais o reitor
da Universidade Centro-Americana, Ig-
nacio Ellacuría — compromete as Forças
Armadas salvadorenhas como institui-
ção. Os sacerdotes foram retirados dos
seus quartos à noite e fuzilados à quei-
ma-roupa por homens uniformizados.
Em dezembro, oito soldados e oficiais de
média patente foram detidos por cumpli-
cidade no crime, mas há suspeitas gene-
ralizadas de que oficiais de alta patente
ordenaram ou acobertaram o massacre.

O painel da Câmara de Deputados
apontou o fracasso da política do gover-
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no americano para El Salvador, na medi-
da em que os militares salvadorenhos
continuam a violar sistematicamente os
direitos humanos, "apesar de terem rece-
bido centenas de milhares de dólares em
ajuda e treinamento na última década".
Desde 1980, as Forças Armadas de El
Salvador recebem cerca de 1 milhão de
dólares por ano dos Estados Unidos,
destinados ao combate à guerrilha de
esquerda da FMLN (Frente Farabundo
Marti de Libertação Nacional).

¦ Ontem, o secretário de Estado ameri-
cano, James Baker, admitiu que o relato-
rio.da Câmara levantou sérias dúvidas
sobre as investigações ordenadas pelo
presidente salvadorenho Alfredo Cristia-
ni — um dos principais aliados america-
nos na América Central. Em depoimento
na subcomissão de ajuda externa do Se-
nado, ele disse que a futura ajuda a El
Salvador "será afetada pela forma com
que o caso for manejado'.

Esta não è, entretanto, a primeira vez
que Washington ameaça cortar a ajuda
militar ao governo salvadorenho, seja
pela reincidência de crimes contra os di-
reitos humanos ou por casos de corrup-

ção com as verbas americanas. Em 1980,
quando quatro freiras americanas foram
mortas por soldados salvadorenhos, a
ajuda foi suspensa por cinco semanas, '
mas logo voltou a fluir, diante da uma
ofensiva guerrilheira.

O envolvimento da cúpula militar de
El Salvador com os esquadrões da morte
de extrema-direita tem sido um dos prin-
cipais empecilhos a um acordo de paz
entre a guerrilha de esquerda e os suces-
sivos governos apoiados pelos Estados
Unidos desde o início da guerra civil, em i
1979. Os rebeldes da FMLN concordam
em depor armas e participar de eleições
democráticas c internacionalmente fisca-
lizadas — nos moldes da votação realiza-
da en fevereiro na Nicarágua —, mas
exigem garantias de respeito aos direitos
humanos e o desmantelamento da Tan-
dona, a cúpula militar de linha dura.

Este mês, o governo da Alfredo Cris-
tiani e representantes da FMLN iniciam
negociações de paz, pela primeira vez
com a mediação das Nações Unidas. On-
tem, Cristiani afirmou que as Forças Ar-
madas "como instituição" apoiam o pro-
cesso.

Frankfurt — Alemanha Ocidental
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Reed, recebido como herói, comemorou com os compatriotas a reconquista da liberdade

Refém ficou de olhos vendados
durante 43 meses de seqüestro

FRANKFURT, ALEMANHA
OCIDENTAL — O professor americano
Frank Reed contou ontem que ficou os
43 meses de cativeiro nas mãos de terro-
ristas xiitas no Líbano na mais completa
escuridão: "Eu fiquei com os olhos ven-
dados 24 horas por dia durante três anos
e meio. Na verdade, me sinto bastante
estranho agora que a minha venda não
está mais aqui", contou ele, apontando
para os olhos.

Reed, 57 anos, foi recebido como he-
rói na base americana de Rhein-Main e
tocou o chão com a mão direita ao de-
sembarcar do avião de carga C-141 Star-
lifter que o trouxe de Damasco. Alguns
minutos depois pegou um helicóptero
para outra base americana em Wiesba-
den, onde fará exames e fará um relato
do cativeiro a funcionários do Departa-
mento de Estado. Reed falou ao telefone
com o presidente George Bush e com o
também professor Robert Polhill, liber-
tado há oito dias no Líbano depois de 39
meses de cativeiro.

Em Haia, Holanda negociadores
americanos e iranianos realizaram uma
reunião, a oitava em um ano, para nego-
ciar disputas financeiras entre os dois
países ainda não resolvidas desde 1979,
quando os xijtas tomaram o poder (em
Teerã). Estão em jogo pequenas e gran-
des questões como 2.300 queixas ameri-
canas que somam USS 250.000 de inde-
nizações e 2.500 queixas do Irã no valor
de USS 12 bilhões, nesse último caso

quase tudo referente a compras de armas
nào entregues.

Estas negociações já resolveram mui-
tas questões, resultando no pagamento
aos EUA de USS 1,5 bilhão e ao Irã de
USS 570 milhões, mas as atenções se
voltam para estas reuniões na expectati-
va de alguma concessão americana de-
pois que o Irã intercedeu pela libertação
de dois dos oito reféns americanos que
estavam em poder de terroristas pró-ira-
nianos no Líbano. Restam seis reféns e
fontes xiitas em Beirute disseram à agên-
cia Reuters que esperam agora algum
tipo de concessão dos Estados Unidos ou
de Israel.

Gratidão — O presidente Bush
agradeceu ao Irã e à Síria pela libertação
do segundo refém americano em oito
dias, mas nada prometeu e tampouco fez
declarações bombásticas de que nào ne-
gociava com terroristas como fazia seu
antecessor, Ronald Reagan.

"Posso expressar uma certa gratidão
pelo fato de as coisas estarem acontecen-
do. Mas nào creio que nenhum america-
no possa se alegrar totalmente até que
todos (os reféns) estejam livres. Não po-
demos esperar normalidade ou grandes
melhorias até que todos estejam livres.
Eu apenas quero conduzir a política des-
te pais de modo a facilitar a continuidade
desse processo se é que existe um proces-
so", afirmou Bush, referindo-se a per-
guntas sobre a melhoria'de relações com
a Síria e o Irã.

Bush discutirá crise
com 'premier' lituana

rn Duas jovens tentam socorrer protesto foi um dos vários que pipo-
uma amiga detida por policiais caram no pais neste Io de Maio, nu-

durante manifestação de estudantes ma reação à repressão policial contra
sul-coreanos contra o governo. as greves nos estaleiros Hyundae e na

emissora KBS. A repressão deixou

dezenas de feridos e centenas de pre-
sos, nos últimos dias

WASHINGTON — O presidente
dos Estados Unidos, George Bush,
irá receber amanhã a primeira-minis-
tra da Lituânia, Kazimiera Prunskie-
ne, no primeiro contato oficial entre
Washington e o governo de Vilna.
Mas segundo o porta-voz da Casa
Branca, Marlin Fitzwater, o encontro
não representa mudança na política
americana em relação á república
báltica, rjue tenta separar-se da
União Soviética."Ele 

(Bush) não vai recebê-la co-
mo primeira-ministra de uma Lituâ-
nia independente", esclareceu Fitz-
water. O presidente sente que é
importante ter uma descrição autori-
zada dos eventos na Lituânia", acres-
centou, afirmando que Bush conver-
sara com Prunskiene como "uma

reconhecida e livremente eleita repre-
sentante do povo lituano."

O encontro, definido como "parti-

cular", terá duração prevista de 30
minutos. A primeira-ministra, cuja
república enfrenta um bloqueio eco-
nomico parcial por parte^ oa URSS,
em represália à independência decla-
rada unilateralmente dia 11 de mar-
ço, vai para Washington do Canadá,

onde está em busca de apoio e conta-
tos comerciais."Nós estamos procurando parcei-
ros comerciais confiáveis", disse
Prunskiene em Toronto; "Com o blo-
queio, a União Soviética já não é um
parceiro confiável para nos."

Apesar de os EUA nunca terem
aceito a anexação da Lituânia pela
URSS em 1940, o presidente Bush
recusou-se a reconhecer a declaração
de independência lituana. Na semana
passada, Bush descartou a hipótese
de retaliação contra a URSS pelo
bloqueio econômico à república bál-

¦ tica, decretado há duas semanas, a,fir-
mando não querer pôr em risco" a
democratização do Leste europeu."

Em resposta, o presidente lituano,
Vytautas Landsbergis, acusou os
EUA e as nações ocidentais de esta-
rem vendendo seu pais, sendo apoia-
do por vários senadores republica-
nos, que criticaram a decisão de
George Bush. Prunskiene, segundo
nome na hierarquia lituana, segue pa-
ra Washington após conversações em
Ottawa com o ministro do Exterior
do Canadá, Joe Clark.

Os grupos xiitas que detêm 19 reténs
ocidentais no Líbano querem a liberta- .
çâo de 400 militantes presos em Israel
mais alguns presos no Kuwait e o líder
xiita, xeque Abdel Karim Obeid, seques-
trado por um comando israelense ano
passado. Israel pegou Obeid para ver se
reavia seis soldados israelenses desapare- '
cidos em ação no Líbano mas ninguém
deu notícvias deles. Ontem em Tel Aviv,
o porta-voz do governo, Avi Pazner, dis-
se que nào chegou qualquer pedido ame-
ricano para libertar ninguém: "Estamos >
trabalhando dia e noite para reaver nos- ,
sos reféns", disse ele sem dar mais deta-
lhes. ,t

Bush parece ter decidido esperar para -
ver o que acontece, confiante na disposi-
ção da Síria e do Irà de uma reaproxima-.
çào com o Ocidente. Depois que Polhill |
foi libertado, não houve qualquer con-
cessçào, pelo contrário. Israel bombar- ,
deou uma base xiita no Líbano e os ^
israelenses este ano resolveram não sol-
tar nenhum prisioneiro palestino, como j
fizeram nos anos anterires pela época do
fim do Ramadã, a festa sagrada dos
muçulmanos, ocorrida há 10 dias. A Cà-
mara dos Deputados em Washington
aprovou uma resolução reconhecendo
Jerusalém como capital de Israel e, na ,
segunda-feira, pouco após a libertação ' ¦
de Frank Reed, o Departamento de Es-
tado divulgou seu relatório anual sobre
terrorismo com fortes acusações contra o u
Irã e a Síria.

Negociação — As delegações do
governo de minoria branca e de lideres ¦
anú-apartheid abrem hoje os três dias de"negociações sobre negociações" na Afri- ;•
ca do Sul. É o primeiro contato formal.,
entre Pretória e representantes do Con-,;
gresso Nacional Africano (CNA), após
quatro décadas de regime segregacionista. „
A delegação governamental será encabe-
cada pelo próprio presidente Frederik de .
Klerk, enquanto o líder nacionalista negro
Nelson Mandela, libertado em fevereiro «
após 27 anos na prisão, chefiará a comiti-
va imú-apartheid, que reúne representantes
brancos, indianos, negros e mestiços.

Condenação — Milhares de traba-
lhadores panamenhos participaram de
uma passeata na capital do país para con-
denar a invasão americana em dezembro
passado, acusando o presidente Guillermo •
Endara de receber ordens de Washington. '
Os 5 mil manifestantes, convocados pela
opositora Central de Trabalhadores da
República do Panamá (CTRP), gritavam ."Noriega, oligarquia, invasão, a mesma
porcaria são".
Máfia — Vincenzo Agrillo, número
dois na lista do Partido Social Democrata '
da cidade de Pomogliano, para as eleições
municipais do próximo sábado, foi assas-
sinado a tiros, quando conversava com
amigos, numa praça. Ao que tudo indica,
Agrillo foi assassinado pela Máfia calabre-
sa, que matou quatro políticos do Sul da
Itália desde fevereiro.
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Ovosicão vaia Gorbachev nos desfiles do Io de
^"^ f-^ Moscou — Reuters ¦
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maio
MOSCOU — Aos gritos de "Vergonha" e "Politburo,

renuncie", com faixas c cartazes condenando veementemente |
o governo, dezenas de milhares de oposicionistas soviéticos \
transformaram o tradicional desfile de Io de maio, na Praça |
Vermelha, numa crítica aos 72 anos do regime socialista. O j
presidente Mikhail Gorbachev, visivelmente irritado na tn- i
buna oficial do Mausoléu de Lênin, abandonou o local,
sob intensa vaia c apupos, depois de assistir por 25 minutos a
manifestação sem precedente no país.

O grupo oposicionista recebera permissão para destilar na

praça depois da passeata oficial. Liderados por um monge
ortodoxo, que levava um grande cartaz com a imagem de
Cristo crucificado, os manifestantes avançaram em direção
ao mausoléu, com os punhos cerrados e palavras de ordem
contra o regime. Ao ficar em frente à tribuna — onde a
liderança soviética, durante décadas, somente ouvira elo-

gios à política do Kremlin — o monge levantou seu cartaz e
clamou: "Cristo ressugiu, Mikhail Sergcyevich." _

A comemoração do Io de maio previa duas cerimonias:
um desfile sindical oficial e uma passeata das novas orga-
nizações oposicionistas, entre eles o Partido da Democracia
Liberal, Democratas Constitucionais, Associação Social-De-
mocrata. Havia também muitos simpatizantes do movimento
sindical anarquista. Pela primeira vez no país, o governo
permitira que os festejos fossem organizados pelo Con-
selho dos Sindicatos (órgão oficial) e não pelo Partido Comu-
"^Advertências — Durante a primeira parte da come-
moração, mais de 100 mil pessoas desfilaram ante o mauso-
léu, gritando slogans e agitando faixas com elogios ao sindi-
calismo oficial. Dirigentes sindicalistas discursaram,
manifestando apoio à adoção de reformas liberahzantes co-
mo saída para a atual crise econônico-financeira do pais. Os
oradores — como o chefe do Conselho dos Sindicatos,
Gennady Yenayev — recomendaram, contudo, cautela ante

qualquer reforma que implique a ameaça de desemprego c

aumento de preços. . , , ."Não 
podemos, não temos o direito de deixar desampara-

dos os veteranos do trabalho e da guerra, as mães sol-
teiras os órfãos e os estudantes diante da imprevisível econo-
mia de mercado", advertiu Yenayev. Há menos de um mes,
Gorbachev pedira a aceleração das reformas econômicas,
mas na semana passada garantiu aos trabalhadores que nao
existe intenção de aplicar uma "terapia de choque" e que
muitos subsídio serão mantidos."Glasnost sim, demagogia nao , "Basta de experiências ,
"Não â greve" eram algumas das frases escritas em cartazes
levados pelos manifestantes que, como todos os anos, desfila-
ram com bandeires vermelhas, balões de gás e flores de papel
coloridas. Milicianos (policia uniformizada), soldados e vo-
luntários civis se encarregavam da vigilância, formando, sem
intervir, cordões humanos para separar as colunas de mani-
festantes. Na tribuna de honra, simbolizando o pluralismo
político agora admitido na União Soviética, estava o novo

prefeito de Moscou, economista e deputado reformista radi-
cal Gavril Popov.

Hostilidade — Depois da marcha oficial, entraram na
Praça Vermelha os representantes dos grupos oposicionis-
tas. Ao chegar cm frente ao mausoléu, detiveram-se e grita-
ram slogans contra o regime, como "Socialismo, não obriga-
do", "Abaixo o império do fascismo vermelho", "Fora com
o KGB". Altofalantes oficiais, divulgando hinos e elogios ao

governo, aumentaram o som, tentando abafar o clamor dos
oposicionistas. A televisão suspendera sua transmissão logo

que o grupo entrou na praça.
À medida em que a passeata avançava, Gorbachev nao

dissimulava sua insatisfação, tamborilando os dedos na
amurada da tribuna de honra. A multidão carregava também
bandeiras com faixas vermelha, azul e branca, da Rússia
czarista, c da Lituânia. "O bloqueio lituano é uma vergonha

para o presidente", dizia um das faixas. Viam-se também
cartazes com o retrato de Boris Yeltsin, o maior rival

político de Gorbachev. Quando chegaram em frente à tribu-
na, os manifestantes detiveram-se e redobraram seus gritos.

A aberta hostilidade a Gorbachev primeiro surpreendeu o

presidente; depois, ficou cada vez mais visível sua tensão e a
dos demais dirigentes. A tolerância durou apenas 25 minutos,
chegando ao fim quando uma faixa foi levantada: "Gorba-

chev, tire as mãos do poder soviético." Repentinamente,
o presidente — sem dizer uma palavra— e os demais ocupan-
tes da tribuna de honra abandonaram o local, sob uma
intensa vaia dos oposicionistas.

Na Letônia, o Io de maio foi comemorado com adverten-
cias para o surgimento de uma "segunda Lituânia". Duzen-
tos e sesseta e cinco integrantes do Congresso dos Cidadãos
da Letônia declararam ilegal a cidadania imposta aos letões
desde a anexação da república, em 1940. Na Lituânia não
houve festejos pelo Dia do Trabalho e na Ucrânia manifes-
tantes saíram ás ruas, exigindo a independência daquela re-

pública.

Esquerda leva 50 mil à

praça em desafio
ao governo de Menem

'Slogans' da divergência
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Na tribuna de honra, Gorbachev e o premicr Ryzklwv saúdam a manijeslaçao ojicial
Moscou — Reuters
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Com gestos hostis, cerca de 10 mil oposicionistas gritam slogans contra o governo

Esquerda berlinense comemora unida

As comemorações do Dia do Trabalho em Moscou- J
foram marcadas pela divergência. De um lado, os slogans, ;
oficiais, aprovados pelo Partido Comunista; do outro,,
palavras de ordem gritadas c estampadas em faixas dos' ,
grupos oposicionistas. &
Oficiais ff"Democracia sim, demagogia não." -d
"Basta de experiências, deixem-nos trabalhar." j
"Economia de mercado sim, desemprego não." i
"Maio, 

para a unidade e a amizade dos povos da URSS.":; ,
"Levem aos tribunais os magnatas da economia subterrãf ;
nea." • |;:"Queremos viver, não existir." )g! j
"Somos fortes quando nos unimos." \
Não-oficiais
"Hoje um bloqueio da Lituânia, amanhã um bloqueio de
Moscou."
"Abaixo o império do fascismo vermelho." )
"Os alimentos não são um luxo." j
"72 anos rumo ao fracasso." ;, !
"Yeltsin 

para presidente da Rússia."
"Gorbachev, renuncie."
"Abaixo os burocratas do partido.""Um 

presidente eleito pelo povo.""Socialismo, não obrigado."

Anticomunistas atacam
ato do ex-PC polonês

VARSÓVIA — Um grupo de militantes ligados ao
Solidariedade Combatente, facção do sindicato Solidário-
dade, atacou com bombas de gás lacrimogêneo uma
manifestação de Io de maio, organizada na capital polo-
nesa por ex-militantes do PC.

O ato reunia cerca de cinco mil pessoas, convocadas
pela central sindical OPZZ, que era ligada ao extinto PC.
Quando os manifestantes saíam em passeata, os ativistas
do Solidariedade passaram a atirar as bombas de gás do
telhado-da igreja da Santa Cruz. "Abaixo o comunismo"
c "O necrotério é o lugar certo para os comunistas",
gritavam.

Os ativistas da OPZZ reagiram aos gritos de "Fascis-

tas" e "Lech Walesa deveria ser candidato a papa", em
referência ao anúncio do dirigente do Solidariedade, de
que vai se candidatar à presidência. Não houve feridos e
Walesa, aliás, tirou o dia de folga e foi pescar. Entre os

participantes do ato do OPZZ estavam o ex-ministro do
Planejamento, Stefan Jedrychowski, o ex-porta-voz do
governo, Jerzy Urban, e Leszek Miller, atual líder de um
dos dois grupos social-democratás cm que o Partido
Comunista se dividiu

Dirigentes do Solidariedade comemoraram o Io de
maio com uma missa,, na igreja de Santo Estanislau
Kotska, em Varsóvia. A saída, encontraram um cartaz
com uma foice e um martelo, e a frase: "Nós defendemos
os desempregados", que havia sido posto na porta da
Igreja por militantes de esquerda. A multidão destruiu o
cartaz e afugentou os manifestantes.

BERLIM ORIENTAL — Pela pri-
meira vez desde 1946, berlinenses dos
dois lados comemoraram juntos o 1°
de maio. A manifestação foi convo-
cada pelas centrais sindicais e parti-
dos de esquerda das duas Alemanhas,
c reuniu dezenas de milhares de pes-
soas.

O líder do Partido do Socialismo
Democrático (PDS, o ex-PC alemão-
oriental), Gregor Gysi, esteve à frente
dos militantes de seu partido na pas-
seata, que contou com dezenas de
retratos de Marx, Lênin, Mao Tsé-
tung e Stálin, carregados por ativistas
dos grupos de extrema-esquerda.

A manifestação percorreu a longa
avenida Unter den Linden, passando
pelo Portão de Brandcmburgo — que
dividia Berlim Ocidental da Oriental
—, até chegar ao prédio do antigo

Reichstag (Parlamento). Como em
todo o Leste, a manifestação contras-
tou com as grandes festas 'oficiais,

organizadas pelos desaparecidos regi-
mes stalinistas do Leste, até o ano

passado. O premicr democrata-cris-
tão da RDA, Lothar De Mazières,
disse que 

"chegaram ao fim as mani-
festações organizadas por pura egola-
tria, onde as pessoas eram obriga-
das a desfilar perante rostos gelados
cm um palanque". 

"Comemorar o Io
de maio é um direito, não um dever",
concluiu.

Falando aos manifestantes, o pre-
sidente da central sindical da Alemã-
nha Ocidental, Ernst Breit, pediu que
a reunificação alemã não ocorra à
custa da perda dos benefícios sociais
dos trabalhadores da RDA. "Muitos

patrões alemâes-ocidcntais sonham

em um novo pais com salários mais
baixos", disse.

Sc os trabalhadores das duas Ale-
manhas organizaram uma manifesta-
ção conjunta, a polícia dos dois lados
fez o mesmo. Soldados ocidentais e
orientais atuaram coordenadamente
para impedir choques entre skinheads
e neonazistas,- de um lado, e militan-
tes anarquistas que realizaram um

protesto no bairro popular de
Kreutzberg, em Berlim Ocidental. No
ano passado, 352 policiais alemàes-o-
cidentais ficaram feridos ao tentar
impedir os choques entre anarquistas
e neonazistas.

Na cidade alemã de Halle, a popu-
lação comemorou a Noite dos Vai-
púrgis, festa das bruxas e demônios,
proibida pelo governo comunista.

Maurício Cardoso
Correspondente

Protesto da extrema-direita
surpreende Paris no feriado

Paris —AFP

BUENOS AIRES — Se a questão é encher a praça de
gente, a oposição empatou o jogo político na Argentina.
Na mais ampla e irrestrita comemoração do Dia do Trabalho,
a esquerda levou 50 mil pessoas à Praça de Maio, para manifes-
tar sua desaprovação à política econômica do presidente Car-
los Menem. A "Praça do Não", nome dado pelos organizado-
res à manifestação, acabou sendo uma resposta no mesmo tom
à "Praça do Sim", de apoio ao governo, realizada no início
de abril. O movimento sindical, dividido e dirigido pelo pero-
nismo, preferiu celebrar o Io de Maio em atos privados.
Uma parte foi rezar na tumba de Pcrón e a outra se reuniu com
o presidente da nação.

Pela manhã, o presidente Carlos Menem, ao proferir o
discurso de abertura de um novo período legislativo, reco-
nheceu as graves dificuldades que enfrenta o pais, reafirmou a
imutabilidade de sua política, conclamou a oposição ao enten-
dimento e prometeu a conciliação a qualquer custo. Na ves-
pera, Menem já havia anunciado a disposição de assinar cm
dezembro o decreto de indulto aos últimos militares que estão
presos, condenados por violações dos direitos humanos duran-
te a ditadura. Saul Ubaldini, o líder da ala combativa da CGT,
fez uma visita ao túmulo de Perón e assistiu a uma mis-
sa em memória e ação de graças pela data.

Com os peronistas em retirada, a praça ficou livre para a
esquerda, que aproveitou a linda tarde de sol para manifestar
seu desacordo com o governo. Já antes de começar a juntar
gente na praça, o ministro do Trabalho, Jorge Triaca, colocava
em dúvida a legitimidade da esquerda como representante da
classe trabalhadora. "Enquanto o movimento operário es-
tiver dividido, não há meios de se festejar o Dia do Trabalho",
desculpou-se pela manhã Saul Ubaldini.

Mais do que reivindicar para si a representação dos opera-
rios, a esquerda preferiu questionar o governo. Para isso,
convocou a população para a "Praça do Não". Além das
colunas organizadas e embandeiradas de militantes do MAS.
(Movimento ao Socialismo, versão argentina da Convergência
Socialista^, do Partido Comunista e do Partido Operário
(Causa Operária, no Brasil), a praça acolheu também oposicio-
nistas avulsos.

Ninguém poderia garantir se havia mais gente contra ou a
favor do governo. Tanto quanto a situação, a oposição mos-
trou sua capacidade de mobilização, para a alegria da esquerda
que confirma assim seu crescimento. Recentes pesquisas de
opinião indicam que a esquerda já está cm terceiro lugar no
cenário político, com 13% de preferências, atrás de peronistas e
radicais e à frente da direitista UCD.

Silvio Ferraz
Correspondente

PARIS —Com a temperatura a 24
graus c um sol de primavera há muito
tempo esperado pelos parisienses, qual-
quer dirigente sindical ou político teria
dificuldades cm reunir uma multidão de
fiéis em torno de sua causa em praça
pública. Para surpresa até mesmo do
ministro do Trabalho francês, Jean Picr-
re Soisson, o radical de extrema-direita
Jean-Marie Le Pen conseguiu colocar
algo entre 8.000 e 13.000 manifestantes a
desfilar pelas ruas da capital francesa,
bradando slogans direitistas onde não
foram poupados os defensores do anti-
racismo e até mesmo a imprensa, acusa-
da de podre.

O resultado foi que a festa dos traba-
lhadores na França foi roubada pelos
agressivos militantes da extrema-direita,
fechados cm torno de seu líder, ao invés
de ser a festa dos sindicatos. O movi-
mento sindical dividido contentou-se
com dois acanhados eventos: a CGT
realizou uma passeata com relativamen-
te poucos participantes e a Força Opera-
ria — a segunda maior central sindical
francesa — limitou-se a uma entrevista
coletiva aos jornalistas.

"Temos 
que evitar que o Dia do

Trabalho tenha como seus representan-
tes os partidários de Le Pen", declarou o
ministro Soisson. O desafio é grande.
Tirar o povo das praças para dar vivas a
uma data e às conquistas proletárias é
tarefa hercúlea, sobretudo quando o que
se vê é que a classe operária vai muito
bem, obrigado.

Enquanto, à beira do Sena, os casais
tomavam sol deitados no cais, e, nos
jardins, famílias inteiras entregavam-se a
almoços sobre a grama, como num qua-

^^ÍÍ.^Êi.^^^teSí^P-; í

Chile — Os chilenos fizeram do Dia do Trabalho uma festa
para a democracia, reconquistada após 16 anos de regime
militar. O presidente Patrício Aylwin e quase todo seu gabinete
participaram de uma manifestação no parque 0'Higgins, assis-;
tida por milhares de pessoas. O presidente da Central Única
dos Trabalhadores, Manuel Bustos, destacou o inédito acordo
para melhorias salariais, acertado semana passada entre em-
presários e trabalhadores.
Venezuela — Os trabalhadores venezuelanos aproveita-
ram o Io de maio para protestar contra a política eco-
nômica do governo, adotada com apoio do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Duas passeatas ocuparam as ruas da ;
capital, Caracas — uma convocada pela Confederação de
Trabalhadores da Venezuela (CTV), a maior do país, e outra
por centrais sindicais independentes. Em ambas, as palavras
de ordem-condenavam o aumento dos combustíveis e repudia-
vam a "política de fome do FMI".
Uruguai — A principal central sindical uruguaia, o Plena-
rio Intersindical-Convenção Nacional de Trabalhadores (PIT- \
CNT), reuniu trabalhadores, parlamentares de oposição, repre-
sentantes de organização de direitos humanos e estudantes para
protestar contra as recentes medidas econômicas adotadas pelo
governo. Num palanque diante do Parlamento, oradores con-
denaram o ajuste fiscal que aumentou em 30% o preço dos
combustíveis e ampliou impostos.
Paraguai — Os trabalhadores paraguaios também apro- í
veitaram o 1° de maio para pedir mudanças na política
econômica do governo. Numa manifestação convocada pelas
principais centrais sindicais em Assunção, destacou-se o protes-
to dos trabalhadores da hidrelétrica binacional Yacyreta, ;
construída com a Argentina, em greve há 55 dias.
Bulgária — Em Sofia, capital búlgara, cerca de 40 mil
pessoas realizaram uma passeata vestidas com a cor azul
da União das Forças Democráticas, coalizão oposicionista que
enfrentará o Partido Socialista nas eleições de junho. 

"Traba-

lhadores de todo o mundo: desculpem-me", dizia um cartaz da
oposição.
Tchecoslováquia — Os tchecoslovacos aproveitaram •
o feriado para dormir até mais 'tarde. Algumas dezenas de
manifestantes interromperam um pequeno ato organizado pelo
Partido Comunista, rasgando cartazes que diziam "Longa vida
ao PC da Tcheco-Eslováquia". ¦£,_]
Romênia — Na Romênia, entrou no décimo dia o protes:
to decentenas de oposicionistas, que estão acampados na Praça^
da Universidade. Eles exigem que o presidente provisório, Iqfcy.,
Iliescu, não seja candidato nas eleições do próximo dia 20. Um>*;
enorme cartaz mostrava Iliescu com os caninos pontiagudos df> ^
Drácula. Sob a ditadura de Nicolae Ceausescu, deposto ^?r
fuzilado em dezembro, o Dia de Trabalho não era feriado na>*
Romênia.

..^—————————————ate'»
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Le PenTpartidários desfilaram triunfalmente

dro de Manet, nas ruas os militantes da
Frente Nacional, com jaquetas de couro

preta e cabeças raspadas, formavam um
cinturão de segurança em torno de seu
líder. Alguns passaram todo o tempo
amordaçados, em protesto contra o sis-
tema eleitoral que excluiu representantes
da Frente da Assembléia Nacional.

Na segunda fila, havia de tudo. Pa-
dres ligados à facção católica do exco-
mungado bispo ultraconservador Lefèb-
vre, senhoras com costumes e salto alto,
ex-combatentes com estandartes e a cruz
de Lorena, jovens pudicas abotoadas até
o pescoço e aqueles rapazes esculpidos
pelo reacionarismo vestidos com a griffe
Tradição Família e Propriedade. Enfim,
uma paisagem de causar engulhos a
qualquer membro do governo socialista
que por ali passasse desavisadamente.m

O discurso, o de sempre. Abaixo a
integração, abaixo os imigrantes, Fran-
ça para os franceses e por aí vai. De vez
em quando, uma bandeira monarquista
era agitada em frenesi por uma senhora
de negro, curtindo seu luto pela morte
de Louis XVI e de Maria Antonieta na

guilhotina.
Tudo isso sob a proteção policial que

desviou o tráfego para que a passeata
não perturbasse a vida da cidade nem

fosse por ela molestada. Na rue de Rivo-
li, a decoração ficou mais impressionan-
te com os estandartes emoldurados pelas
arcadas. Uma superprodução da direita

que exigirá dos sindicatos um novo co-

reógrafo se quiser alcançar os efeitos
visuais conseguidos por Le Pen e sua

turma.

AHTOM ASSINAR UM ACORDO,
mrç_

0 INFORME SINDICAL
Se negociar as relações de trabalho faz

parte do seu trabalho, enfio você precisa ler o
Inlorme Sindical.

0 Informe Sindical é um boletim qurae-
nal da Agência JB que traz as mais completas
analises, projeções e noticiário sobre as re-
lações trabalhistas e suas drterentes tormas de
organização.

Alem de ser especializado, dirigido e mais
reservado, ele é totalmente independente. Por
isso, suas Bilormaçôes interessam tanto a di-
retores de recuisos humanos e
assistentes de diretoria de empre-
sas quanto a dirigentes sindi-
cais. , , .,

No Intom» Sindical L, y~**%g^

você vai encontrar, por exemplo, todos os de-
talhes dos bastidores de uma negociação
exemplar.

Vai conhecer, antecipadamente, os resul-
lados de um congresso ou de uma eleição sin-
dical. E até das últimas tendências do setor Ia
tora você vai ficar por dentro.

Oquetomaolntame Sindical uma leitura
indispensável para você que. naturalmente,
sempre quer se sair bem de um acordo.

Assim, antes de qualquer nego-
cação na sua empresa ou sindica-

to, assine o Informe Sindical.
Ligue para (021) 580-6742 e

negocie o quanto antes i sua
assinatura.

m%
AGÊNCIA JB



JO o Io caderno n quarta-feira, 2/5/90

JORNAL DO BRASIL
Fundado em 1801

M. f. DO NASC1MKNTO BRITO — Dlittor Presidente

MARIA RKC1NA DO NASCIMKNTO BRITO — Diretora

VICTOKIO BIIERINO CABRAL— Consultor

MARCOS SA CORRf.A — F.dtlor

FLAVIO PINHEIRO — Editor Executivo

RORKRTO POMPEU DE T OLEDO — Editor Executivo

Ique

i: Conversa de Cultura
Das 

medidas tomadas desde o início do 
' 

bem executado; de outra forma, logo se chega a
governo Collor, poucas terão causado uma cultura oficial que é: altamente perniciosa,

'""tanta repercussão quanto o corte de subsídios ou então absolutamente irrelevante.
;.para a área da cultura. Acusou-se o governo de Não havia conceituação; e a execução era o
total desinteresse pelo assunto, e de brutalidade que podia haver de mais aleatório. Tome-se,

.,,.„no seu método de ação. por exemplo, o caso da famosa Lei Sarney.
- A cultura, no Brasil, é território sabida- Não há dúvida de que um certo número de" "mente 

sofrido. Só podia ser, num país que artistas foi beneficiado com esta fonte de recur-
ainda não tem nível de educação satisfatório. sos; mas o desenteno era tao grande que a

......Faltando educação, a cultura fica na situação emenda estava se tornando pior que o soneto.
da casa construída sobre alicerces frágeis: sem- O único ponto de referencia da lei passou a ser

"" 
pre a ponto de ruir. a possibilidade de abatimentos no imposto de

,! '. , -, ~ - renda. O que se fazia com o dinheiro importavaMesmo nos países onde a situação e outra, ™g^ _ já ibujr ^ , de
existem setores da at.v.dade cultural que de- P™ °> ^

Pendem e 
^penderão 

sempre de alguma forma » £ de subjet?vidade>M
de apoio oficial. Saber que áreas sao essas, e de P . ^ 

» 
^ já se ^sinuavam) deque forma elas podem ser apoiadas, e um sup^fatar4ento; ou uma produção caudalo-

assunto sempre cm discussão, nesses países, ^ brindes de fim de anQ _ verdadeirosP01sJta 
cultura e algo bem mais .material e objetos de ,UXQ num ís onde falta giz na'fugidio do que uma hidrelétrica. escJola púb,ica. -.- Esse tipo de discussão é que parece não ter Num QUtro caso bastante dar0 _ 0 da

havido no Brasil; ou, se houve, foi realizado em Embrafilme concediam-se verbas significa-nivel tão esotérico que ninguém ficou sabendo. dvas Q ánQma^ ho- custa muit0 caro)-;;;;-Çuidou-se, aqui, muito mais da aparência que de acoFrdo com criterios que se fundavam no
Ja realidade. Antes de saber qual seria a rela- de amizade entre 0 pretendente e o poder

ção entre o Estado e a cultura, transformou-se concedente. Concedida a verba, não havia
_.em ministério a secretaria que cuidava do as- maior responsabilidade por parte de quem a
^\sunt0" recebia; e não eram raros os casos de filmes"!.. 

Ora, quando se chega a nível de ministério, financiados que jamais foram exibidos, ou que
.. ;..é porque as discussões básicas já ficaram para jamais foram terminados.

trás. Um ministro precisa ter o seu stafí, suas Fatos como estes é desmoralizaram a; funções de representação Precisa viajar, ficar do Estado nQ setor da cultura Qbvi. sabendo do que esta acontecendo. Tudo isto loi 4 ¦ • . t ,
instalado solenemente no Brasil; só não se disse ,mef' esta Prese^a 5 necessária - bastando
o que ia se fazer com a cultura. lembrar ° 

^xemPlou 
doJ Patrimônio Histórico,

¦•"':- Não é de estranhar que, sobre este cenário ^ nao Pode ser 
^™áo™á° 

nem mesmo por
'^'artificial, desabasse um conjunto de medidas Pecluenos Prazos- Mas ° modo de insercao do

que, à primeira vista, parecem excessivamente Estado na atividade cultural e assunto extre-
restritivas. Elas. até são; mas podem servir de mamente delicado, que precisa ser discutido de

""'ponto de partida para uma construção mais maneira séria e abrangente. Espera-se que o
'".""sólida. governo embarque desde logo nessa discussão

O apoio do Estado à cultura precisa ser, — nem que seja para tornar menos estridente o
definitivamente, algo de bem conceituado coral dos detratores.

Véu da Fantasia
O 

Brasil está empenhado em construir uma cos brasileiros são um verdadeiro suplício: mais
verdadeira economia de mercado. Precisa, parecem coletorias do que instituições para

, ".'/"portanto, reconstruir uma das bases indispen- emprestar dinheiro.
- sáveis ao pleno funcionamento das economias A função dos bancos e das instituições

¦•¦•de mercado: um eficiente sistema financeiro. financeiras é reciclar a poupança nacional para
^" "^-Isto vai exigir nova mentalidade dos banquei- o financiamento e a capitalização das empresas
,'.';;,„'íos brasileiros e dos usuários dos serviços ban- e dos investimentos produtivos. Os bancos bra-
cários. sileiros foram deslocados pela inflação e o

Em todo o mundo, os bancos são tanto descontrole dos gastos do governo para a fun-
... mais eficientes quanto exibem uma gorda car- cào de financiadores cativos do déficit publico.

ifíèira de ativos. A rentabildade dos empréstimos Ganharam muito os bancos na intermedia-
•¦' é o maior cartão de recomendação das institui- ção entre o Estado e os investidores em papéis

ções bancárias. Menos no Brasil, onde o longo da dívida pública. Mas ambos estavam fora do
—processo inflacionário distorceu o funciona- seu papel: o Estado, porque absorvia 80% da""inento 

dos bancos, mais interessados em medir poupança nacional para reparti-la arbitraria-".Zo 
desempenho do passivo, fonte inesgotável de mente entre os cartórios e grupos apadrinhados

:.:..lucros inflacionários. pela proteção do governo; os bancos, porque
a M„i„,;„ a* a^AcÍ,'™ \.,;,.,, ,a^n,a r~; passaram a concentrar seus créditos pratica-A captação cie depósitos a v sta sempre o . • v , n i. Jlf~ An,¦SiM grande fonte de lucros para os bancos me,nte num un.co cliente. O congelamento das

^brasileiros. Em função disso, os bancos foram aPll(foes financeiras lirou ° veu da fantas,a'
.:.., abrindo agências por todo o país. O Brasil „ Agora que o governo promete sanear suas
* -também possui as mais extensas redes banca- íinancas e nao mais pressionar o mercado em

fias de todo o mundo. Nos Estados Unidos, busca de recursos' crhe8?u axh°ra de os bancos
"' "onde existem 14 mil bancos, o Citibank, retomarem a sua função. Nao basta apenas

Chase, o Morgan ou o Bank of America estão uma mudanca Seral de mentalidade dos ban-
.; longe das 500 ou 1.000 agências apresentadas queiros e 

crentes, 
com a reativação dos depar-

—pelos quinze maiores conglomerados bancários famen.tos de crJdlt0 Para an?hse de Pr0Jet0* de
brasi]eiros investimento de médio e longo prazo, bste

,. papel não pode ser confiado apenas ao Estado,
Essa mesma distorção empurrou os bancos atraves do BNDES e outros bancos oficiais>

para uma atividade de prestação de serviço que Assim nào se cria a economia de mercado•""nao e função dos bancos: o recebimento de apoiada na liberdade da própria sociedade de'"'.contas de serviços públicos e carnes das mais escolher este ou aquele investimento. E os in-
.}.;;variadas espécies. Na Europa, nos Estados vestidores têm de saber distinguir entre aplica-

Unidos e no Japão tais contas são pagas pelo ções que vão financiar o crescimento e a pro--""•correio, ou mesmo mediante débito direto na dução daquelas que vão sustentar o consumo
aponta. O resultado é que as agências dos ban- supérfluo óu o gasto improdutivo.

; —-Tópicos
íi Demonstração mão do mercúrio qw mat»«pd«s. Revelação

-'*•?'• O governo começa hoje com grande Trouxeram 
doenças desconhecidas e fa- Mais uma vez - a terceira - o

• pompa o bombardeio aéreo das pistas de tais Para.as W"laço« indígenas com concurs0 Reveh 0 Rio apresenta resul.
pouso dos garimpos da Amazônia. Con- 1™ Ç01™- co.mo a. xistomaniose e tados surpreendentes. Estimulados pela
Seguirá o bombardeio corrigir as distor- «quisotomose,. de origem nordestinas, oposta do J0RNAL D0 BRASIL,

.,;::. ções hoje detectadas? Parece mais uma pu a lcPra ^ mfestou a K®a0 do no centenas de fotógrafos amadores cap-
l( operação de demonstração. Serão atingi- ™rus. taram ângulos novos capazes de de-

das apenas cinco das 77 pistas de pouso A Amazônia e uma região especial. monstrar, como disse o arquiteto Paulo
, utilizadas pelos que estão procurando Quem a conhece bem sabe que precisa, Case, que 

"o Rio tem uma arquitetura
ouro e riquezas minerais na Amazônia como a tripulação de um submarino, de à altura de sua fantástica natureza".
no Centro-Oeste alimentação especial para suprir as defi- Nas etapas anteriores do concurso, fo-
 A Amazônia e o Centro-Oeste têm d^ncias nalurais de sais miner?is evi.ta- ram fotografadas a Enseada de Botaío-

< 'hoje um milhão de pessoas enquadradas mma C\T das <fsas ^ ma res.sten- g0 e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Desta
largamente na categoria de garimpeiros. cia dos mdl0S as doen?as dos brancos- v", tratou-se do centro antigo da cida-

' Desse total, 400 mil são trabalhadores Mas será que a solução esta no efeito de. Na próxima etapa, segundo uma
..,',. especializados nessa atividade, na qual demonstração de alto impacto na midia sugestão do cronista Rubem Braga, o
...uainvestem muito dinheiro na compra de internacional, que é a explosão a dina- tema será "a floresta, ornar, as ilhas do

^máquinas, motores e barcos de explora- mite de algumas pistas de pouso? mar, o vento do mar„.'„„'"!ção 
do ouro de aluvião, abundante nos importante trabalho dos legítimos ga- ^ redescoberta do Rio pelos seus

rios de Rondônia e Roraima. rirnpeiros na descoberta das riquezas na- moradores é uma reação saudável aos

_ Outros 600 mil garimpeiros são os turais que geram divisas está sendo equ- gJÜJgS dTan™dos'L-chamados novatos oriundos do Nordes- parado a nefasta atuação do Lios bonitos, da alma das ruas, que aste e do ísul do pais. Pouco acostumados contrabando e dos narcotraficantes. pessoas aprenderão a amar a cidade c a
com o inetier, são os maiores responsa- Brasil, felizmente, ainda está muito dis- superar seus problemas. O entusiasmo

veis pelos estragos ecológicos na Amazô- tante da situação da Colômbia neste da população ainda será capaz de ven-
v.,.-Jiia. Extraem ouro dos rios lançando campo. cer a inércia dos administradores.
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Cartas
Medicamentos

Sou um defensor dos laborató-
rios farmacêuticos e favorável a uma
recompensa digna pela pesquisa e de-
senvolvimento destas drogas maravi-
lhosas que têm sido descobertas e co-
mercializadas nas últimas décadas.
Mas o abuso é intolerável.

O caso específico é a Adriblasti-
na — marca registrada de doxorru-
bicina-Farmitália. Recentemente a
Farmitalia comercializou uma "no-
va" apresentação desta droga, que é
amplamente utilizada no tratamento
de vários tipos de doenças malig-
nas, com o nome de Adriblastina
RD — rápida dissolução. Acontece
que a droga anteriormente comer-
cializada é de dissolução imediata.
Não consegui entender o que pode
ser mais rápido do que o imediato,
mas ficou tudo muito claro quando
verifiquei a lista de preços publicada
no D.O. de 16/4/90. A Adriblastina,
frasco de 50mg, custa CrS 6.134,96 e
esta "nova" apresentação custa Çr$
12.860,19, um pouco mais do que o
dobro. O primeiro preço está abaixo
do preço internacional, mas o se-
gundo está bem acima.

Logicamente a Adriblastina mais
barata não se encontra mais à venda e
nem faz mais parte do caderno de
preços. Gostaria de saber por que a
Dimed registrou esta "nova" apresen-
tação, e que instituição especializada
deu o parecer favorável. (...) Dr. Ser-
gio E. AIlan — Rio de Janeiro.

Contas pelo Correio
Como complemento á idéia, sugi-

ro que a ECT confeccione envelopes
pré-franqueados, á semelhança dos ae-
rognimas, que reduziriam, em muito,
o fluxo de usuários nas agências do
correios, principalmente em vésperas
de feriado, fim de mês e no mês de
dezembro. (...) Natan Treiger— Rio de
Janeiro.

D
Há muito se emprega o correio

como facilidade para pagamento de
contas cm geral. Na Europa e nos
EUA, o correio tanto funciona como
continuo, (...) como também como
agência de cobrança, recebendo e qui-
tando o débito. Fora o atual sistema
americano, que permite aos usuários
de computador que acessem suas con-
tas e façam seus pagamentos através
de transferência de crédito.

Em Araras (SP) já não se enlra em
fila para fazer pagamento. No Rio já
não se consegue fazer mais do que um
pagamento por dia. A ECT se trans-
formou numa empresa confiável, e
precisa ser prestigiada.

A opinião de Wagner Mendes
Costa, diretor financeiro da CEG —
JB-Cidade, 11/4/90 — de que o paga-
mento de serviços pelo correio não
beneficiaria a todos, porque alguns
consumidores nào têm cheque, não é
correia. Quem tem cheque se beneficia
ganhando tempo; quem não tem, ga-
nha tempo em filas menores nos ban-
cos. (...) Como recusar esta moderai-
zação tão antiga? (...) M.A. Gouveia —
Rio de Janeiro.
Profissionais liberais

(...) Sou dentista e (...) atendo à
classe média e baixa, já há vários anos.
(...) Pago aluguel alto, matérias primas
caríssimas, contas também altas, de
luz, telefone e impostos, e o pior, a
clientela diminuindo, pois não está a
classe média a cada ano mais achata-
da?

• Por esse motivo, a maior parte do
que ganho é através dos convênios.
Pois bem, todo o resultado de um mês
de trabalho — palavra que grifo, pois
não foi especulação — eu recebi destes
convênios em cruzados — palavra que
grifo, pois tudo o mais que paguei da-
rante o mês de abril foi em cruzeiros.

Existe maior injustiça do que essa,
para os médicos, dentistas, psicólogos,
fonoaudiólogos, etc? Devo ser punida,
porque trabalhei? (...) Liliam Gomes
Dapeto — Rio de Janeiro.

Carros oficiais
O governo federal colocou em dis-

ponibilidade para a venda por leilão
público centenas de veículos perten-
cenles a diversos de seus órgãos em
Brasília.

Pelo lado moral, a medida é mere-
cedora de aplauso, pois demonstra
que. de fato, o poder Executivo passa
do discurso à ação. cortando os seus
próprios gastos, contribuindo para di-
minuir o déficit público. Gostaríamos
de ver este exemplo seguido também
pelos poderes Legislativo e Judiciário.

Pelo lado comercial e econômico,
temos as nossas criticas. No estado

atual de debilidade de nossa economia,
não é uma boa prática comercial colo-
car à venda de uma só vez tal quanti-
dade dé veículos, pois com certeza os
preços se aviltarão. No momento, essa
venda irá inibir ainda mais o desempe-
nho, já crítico, das montadoras e fa-
bricantes de autopeças. Se considera-

* Brlgldo

-te--ü-iíM í—y

sua campanha política, o escândalo da
Companhia de Financiamento da'Pro-
dução-CFP, ligada ao Ministério da
Agricultura, que permitiu que tonela-
das de cereais apodrecessem a' céu
aberto ou em armazéns por ela aluga-
dos em Goiás. Quem foi o culpado?
Onde estão os responsáveis por impe-
direm que todo esse alimento chegasse
ás milhares de faTnílias famintas?

O JORNAL DO BRASIL dè;24/3/
90 noticiou um pedido de intervenção
e denúncia de corrupção gravéissimo
no governo do Estado do Tocantins.
O governador desse estado apoiou o
presidente Collor na campanha eleito-
ral. Porém, se o presidente tem a in-
tençâo de dar consistência ao seu dis-
curso, não tenho dúvidas de que tanto
esses como outros casos de corrupção
serão resolvidos. (...)Regina Celeste
Rocha de Barros — Goiânia. ''

da a nível federal, a receita obtida por
essa alienação não chega a ser signifi-
cativa. A medida é mais representati-
va pelo que o governo vai deixar de
gastar do que pelo que vai receber.

Também temos sabido, pelos
meios de comunicação, da carência de
veículos de serviço, na maioria das
prefeituras municipais e secretarias es-
taduais, principalmente as de Seguran-
ça c Saúde. Seria uma boa opção para
o governo, se esses veículos disponí-
veis, exceto os de representação, fos-
sem vendidos a baixo custo ou até
mesmo cedidos a fundo perdido —
doados — a essas prefeituras e secreta-
rias. Araken Santos Rodrigues — Nite-
rói (RJ).
Encomendas
extraviadas

Tenho alguns amigos fora do Bra-
sil que me mandam cartas e algumas
vezes, lembranças pessoais. Por que
razão não chegam? (...)

Será que è necessários registrar to-
dos os cartões postais, presentes de
Páscoa, aniversário ou Natal? Então,
para que existe carta simples? Acho
que não deveria existir um serviço que
dependa da "sorte" para se chegar ao
destino. (...) A imagem do correio bra-
sileiro não pode ser manchada por de-
saparecimento de chocolates, cami-
sas, ursinhos de crianças ou até cartas
com fotografias.

Peço uma inspeção rigorosa nos
funcionários desse setor, e que sejam
demitidos os que lesam os usuários da
empresa. Elizabcth Correia — Rio de
Janeiro.

D
No dia 21/3/90 postei na agência

dos Correios da Av. Copacabana, à
Praça Serzedello Correia, a revista Ve-
ja, ed. 1122, etiquetada e com quatro
selos-base, internacionais, para meus
filhos que residem em Londres. No dia
26/3, repeti a dose, com a Veja n° 1123,
as duas se referindo ao novo programa
econômico.

Como até hoje nenhuma das pu-
blicações chegou ao destino, reclamei
junto à agência responsável, e o fun-
cionário me respondeu que "não se
responsabilizavam por porte simples".

Então, por que aceitam, até com
taxas bem salgadas"! (...) Será que tere-
mos de arcar com taxas de registro,
para assegurar a chegada de nossos
encomendas ao destino? Eliminem, en-
tão, o porte simples, já que não ofe-
rece tranqüilidade ao usuário. Aciden-
tes de percurso são admissíveis, mas
reincidência assim, gera desconfiança!
(...) Leda P. Mafra Iruzun — Rio de
Janeiro.
Impunidade

Transparência

Votei no Brizola no Io turno e no
Lula no 2o. Acredito, porém, como
César Maia e Aluísio Mercadante, que
o plano econômico do governo tem,
com algumas ressalvas, condições de
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viabilização. Entretanto, só começarei
a acreditar que uma mudança mais
profunda realmente está se efetuando,
quando eu vir pelo menos um dos inú-
meros casos de corrupção na área do
governo federal e estadual ser esclare-
cido, e seus responsáveis recebendo a
justa punição.

O presidente Collor denunciou
inúmeras vezes pela televisão, durante

É de fundamental importância
num regime de austeridade governa-
mental, que os preços praticados ;tefR-
tam a realidade dos seus custos.;To-
mando-se como exemplo o preço da
gasolina, o governo tem obrigação de
divulgar a sua composição, partindo
do preço de custo e margem de lucro,
incluindo todos os subsídios e impôs-
tos.

Em todos os produtos comerciali-
zados deve constar obrigatoriamente a
percentagem total de todos os impôs-
tos incidentes. Tal prática è necessá-
ria para a avaliação da eficiência do
governo pela sociedade. Também é ne-
cessaria a publicação, todo mês, de um
relatório de origem e aplicação de-fun-
dos, feito por contador independente,
demonstrando quanto foi arrecadado
e onde foram aplicados os recursos, da
mesma forma que as empresas-são
obrigadas a informar aos acionistas e
ao próprio governo. Como o governo
é um mero repassador de recursos,:tem
que informar ao contribuinte o que faz
com o produto dos impostos, taxas,
(...) pois ele tem o direito de saber
onde são gastos.

Concluindo, o Tribunal de Contas
tem que funcionar com independência,
tal como a auditoria externa. Aloisio
Caputi — Rio de Janeiro.

Cursos noturnos
Carlos Vogt, o novo reitor da Uni-

camp, informa que 
"a universidade te-

rá, em 1991, todos os cursos noturnos
instalados".

Por que a UFRJ não segue o mes-
mo caminho? Até quando teremos no
curso diurno de Letras, por exemplo,
salas com menos de dez alunos?. Que
tal lutarmos pela implantação doènsi-
no universitário à noite? Qual é o estu-
dante pobre que pode estudar durante
o dia, com os próprios recursos? Sér-
gio Fontes— Rio de Janeiro.

CarPark
A prefeitura assegurou que Os es-

tacionamentos em vias públicas, entre-
gues a empresas particulares, como a
CarPark, passariam a ser o que sempre
deveriam ter sido: seguros. Caros, po-
rém seguros. (...)

No dia 23/3, às 21 hlO, paguei
adiantado CrS 35, à entrada do Car-
Park, à Praça Mahatma Gandhi, entre
Passeio e Cinelândia.

Ao voltar do cinema, meu carro
estava com o vidro lateral estilhaçado,
com um buraco no centro, como se um
ladrão em potencial tivesse querido
verificar se havia ou não um toca-fitas
para ser roubado...Não havia. Ficou-
me o prejuízo de CrS 4.900, de.um
vidro novo. ,

Procurei os responsáveis pelo.esta-
cionamento e não encontrei ninguém!
José Marcos Domingues de Oliveira —
Rio de Janeiro.

Agradecimento -
Em 10/4 completou um mês "que

fui internada às pressas na Emergência
do Hospital de Ipanema. Eu e$.tava
quase à morte, e devo a minha vjda a
todos do hospital, que foram maravi-
lhosòs comigdVNa Emergência pejma-
neci por 48 horas, e dois médicos Tan-
tásticos, da equipe de Endoscopia
digestiva me salvaram a vida. Aos mê-
dicos do 4° andar, e a todos os funcio-
nários, enfermeiros, o meu muito j>bri-
gada. (...) Leda Caldas Marinho —< Rio
de Janeiro. »

Ai carta» lerão ««lecionada» para publica-
ção no rodo ou em parto antro oi quo
tiverem auinatura, nome completo e legí-
vel • endereço que permita confirmação
previa.
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Inimigos
até o segundo turno

M u-

mm
Com 

a deli-
cadcza de

um jacaré assus-
tado mcrgulhan-
do nas águas do
pantanal, o PT
do Rio de Janci-
ro mandou para
o inferno o açor-
do nacional com
o PDT, ardente-
mente defendido pelas românticas li-
deranças das duas siglas, com o sim-

pies c natural lançamento oficial, pela
convenção estadual, da candidatura
de Jacó Bittar à sucessão do governa-
dor Moreira Franco.

Com as bochechas cm fogo por
natural constrangimento, sentindo-se
na condição de instrumento de invia-
bilizàção da frente das esquerdas -

arquivada como trambolho cie museu
-, o candidato Jacó Bittar foi èxtre-
mamerite polido nas suas primeiras
entrevistas depois de docemente obri-

gado a aceitar a troca de eleição ecr-
-'tíssima a deputado federal pelo bilhe-

te de rifa de enfrentar Brizola,
_jdesalojando-o o franco favoritismo

nas eleições de 3 de outubro. Chegou
-ao extremo de, como quem pede des-

culpas pela travessura, avisar que não

pretende criticar Brizola durante a
campanha, preferindo discutir pro-

• postas c programa do PT.
' Nada adiantou a amistosa mani-
festação de intenções. A resposta de
Brizola veio não apenas no seu estilo
peculiar mas, afinada pelas suas ne-
cessidades políticas. Brizola juntou as
pedras da ironia e atirou uma a uma

.'. nas fraternas disposições petistas de
Jacó.

De saída, a suspeita de traição à
' 

vista. Na cáustica avaliação profética
. de Brizola, Bittar é um Roberto Sa-

turnino de barbas. A frase dura equi-
vale a declaração de guerra: o PT não
alimente ilusões pois que a briga será

. para valer, sem contemplações, como
convém às necessidades de afirmação

: do candidato apontado como franco
favorito cm todas as pesquisas de

; 
'intenção 

de voto.
,....¦ Paparicos a Luís Inácio Lula da

Silva valem o que representam como'' 
tática de campanha. Brizola é grato
ao presidente do PT pelo seu empe-
nho frustrado em celebrar aliança na-
cional com o PDT, formando o bu-

quê da esquerda para enfrentar o
fisco direitista representado pela lide-

.;;' rança ascendente do presidente Col-
V.~ .lorde Mello.
•'::'::":: O acordo pifou mas a pinguela
¦: entre o PDT e o PT, com todos estra-

: 
gos, deve ser preservada para as pro-

.'::;;.váveis utilizações no futuro.
:.:::;.' por ora, não há nada mais a fazer.

¦ O acordo foi sempre costurado, nas
"! conversas de cúpula, partindo do

pressuposto do apoio dos aliados ao
candidato da legenda mais poderosa

¦:,em cada estado. Portanto, claro co-
mo água, com o PT ajudando a car-
regar o andor da candidatura de Bri-
zola na procissão eleitoral de Rio e
mais os candidatos do PDT no Rio
Grande do Sul c Santa Catarina. Is-

• so, para começo de conversa. Na
contrapartida, o PDT cuidaria de
tanger seu escasso rebanho de votos
para os candidatos do PT às suces-

. soes dos governos de São Paulo, Mi-
• nas c Espirito Santo. No mais, enten-

dimentos conduzidos entre
compadres acertariam as coisas.

O furo fluminense arromba o
acordo no seu ponto crucial. Não é
preciso explicar o que está evidente: o
grande lider do PDT, dono da legen-
da, joga na eleição de governador a
parada que pode ser a última de lon-

ga c ambiciosa trajetória. Não pode
perder, não deve perder. O Rio de
Janeiro é a principal praça brizolista.
Aqui o PDT finca as estacas da sus-
tentação nacional, com a outra perna
assentada no Rio Grande do Sul.
Portanto, sem acordo no Rio, nada
feito.

Brizola passou recibo na decepção
c chutou as canelas de Bittar como
quem enxota intruso invadindo terri-
tório que tem dono.

Está na lógica de eleição amarra-
da pela exigência de maioria absoluta
e, portanto, reclamando tática diver-
sa para o primeiro e para o segundo
turno.

Acontece que Bittar é o candidato
que lançou a pá de cal no caixão do
falecido acordo nacional. Está cheio
de dedos, com peso da consciência.
Sua candidatura leva jeito de aventu-
ra: se emplacar, pegando vento a fa-
vor, pode repetir o brilhante desem-
penho na chegada da eleição de 88
para prefeito do Rio. Então, cresceu
no embalo do vertiginoso inchaço do
PT, chegou em segundo depois de
freqüentar, por largo período, como
azarão, os últimos lugares na lista-
gem das pesquisas.

Leonel Brizola precisa não apenas
ganhar mas, eleger-se no primeiro
turno. A história de cada campanha
só é escrita depois da apuração dos
votos. Por isso, o que hoje parece
definido, amanhã pode se alterar ria
contradança das tendências do eleito-
rado. Candidato com a biografia de
Brizola, de fundas raízes políticas
mergulhadas no Estado, para afirmar
sua liderança necessita eleger-se, e
bem,no primeiro turno. Conquistan-
do maioria absoluta, metade mais um
dos votos válidos. E, portanto, con-
firmando as pesquisas.

São candidaturas de aspirações e
responsabilidades diferentes.

No mais, se parecem ou se con-
fundem. Os candidatos do PDT e do
PT travarão guerrilha eleitoral cm
dois campos: contra o centro que se
identificará com o presidente Collor
de Mello e com a liderança regional
do governador Moreira Franco e um
contra o outro.

Duas faces da mesma moeda. Sc a
esquerda rachou, como era fatal, seus
candidatos, antes de mais nada, pre-
cisam ser reconhecidos pelo eleitora-
do como legítima expressão oposicio-
nista aos governos federal e estadual.
Não importa que também o outro
lado se disperse em múltiplas subdivi-
soes. De uma banda e da outra é
idêntica a necessidade de identifica-
ção com o eleitorado. Quem não for
reconhecido como candidato viável c
legítimo, fica pelo caminho.

No centro partidariamente desor-
ganizado, sem candidaturas naturais
com efetivas possibilidades de vitória,
a urgente necessidade de improvisar
solução — tal como na eleição presi-
dencial —, tangerá o eleitor disponí-
vel para o nome que se revele no
curso da campanha.

A esquerda vai para a rinha com
seus representantes escalados. São re-
motíssimas as possibilidades de surpre-
sa. Brizola e Bittar devem decidir entre
si quem será o candidato da esquerda
na hipótese do segundo turno.

Lá é verdade que Bittar pode so-
nhar com final entre ele e Brizola. Aí
resvalamos para a adivinhação. Bri-
zola e Bittar; PDT e PT são inimigos
até 3 de outubro. Um terá que engolir
o outro para ganhar a eleição por
maioria absoluta ou para classificar-
se para o segundo turno. Até lá, nada
de aproximações ideológicas. A hora
é do voto: o mais que se dane.

ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Quando me falam em "engenharia" de

tráfego puxo logo a minha Luger. Nos lügá-
res onde vivo ou por onde passo — de onde
sou íntimo ou de onde o leitor é — essa
engenharia só faz cagarras homéricas. Digo
isso com autoridade (epa!) porque tráfego,
como quase tudo, começa por lógica e bom
senso. E termina em pretensão e prepotência
(pra não falar da sempiterna corrupção).

Ora, como até prova em contrário não sou
nenhum idiota (aliás, nem mesmo depois de
prova em contrário), a minha opinião sobre
a circulação de tráfego onde vivo vale mais
do que a dos caras que, lá na "engenharia",

manejam régua, compasso e burrocracia. Eu
teria mil exemplos de erros crassos dos "téc-

nicos", mas dou apenas um. 
'Há uns 15 anos

a área do fim da Visconde de Albuquerque,
ali próxima ao Colégio André Maurois (onde
cruza e recruza o gigantesco tráfego Gávea-
Leblon-Bajra etc.) é uma edrma (troquem as
letras à vontade) absoluta. A "engenharia"

fez vários experimentos, encheu tudo de ge-
los baianos (bastaria o horror antiestético

pra condenar o gelo baiano *), instituiu vol-
tas imensas (uma das soluções preferidas da
engenharia — jogar o problema pra mais
longe, ampliando a confusão, a irritação dos
usuários, o gasto de combustível e o desgaste
dos veículos), marcou novos cruzamentos e,

dias depois, novos recruzamentos. De modo
que até hoje o tráfego ali continua sendo
resolvido "no olho" -- o automobilista vê se
dá ou não dá e mete os peitos. Se for confiar
no sinal, sifu. E olhem que aquela é uma área
absolutamente livre de construções, na qual
poder-se-ia (quéquehá?, também meto lá mi-
nhas mesóclises), sem maior dificuldade, fa-
zer passagens subterrâneas. Mas vão acabar,
claro, construindo mais um viaduto, essa
excrescência do urbanismo e da tecnologia.

E no entanto, está na cara, a área ali está
pedindo um rompoã (rond-point). solução
bonita, e que impossibilita choques violentos.
Poderiam até colocar — bem no meio —
uma bruta estátua do Marquês de Pombal,
padroeiro dos rompoâs.

EM TEMPO: Amigos me dizem que a
não-sòlução do problema de tráfego no pon-
to em que falo não •'• devida apenas a incom-
petêneia. Existe um lobby poderoso que já
tem, liá anos, um plano para um viaduto
gigantesco no local.

* Há uns 20 anos o gelo baiano começou
a ser utilizado como medida provisória. Mas,
se há gelo baiano, alguém fabrica. Se alguém
fabrica, alguém ganha dinheiro. De modo

que o gelo não acabou nem vái acabar. Cada

gelinho desses deve estar custando umas
2.000 bosteênes.

A conta lá fora
Mareio Moreira Alves *

Todos 
nós, povo brasileiro, está-

vamos sendo assaltados, antes
de 15 de março, por um bandido de
arma na mão. Este bandido era a
divida interna, manobrada pelos cs-
peculadores financeiros. Chegou o

presidente Collor e obedeceu ás ins-
truções do seu professor de caratè, a
ministra Zélia Cardoso de Mello.
Deu um ippon e tomou a arma do
bandido. Quer dizer, recolheu aos co-
fres do governo 93% do dinheiro que
estava em circulação.

Ao derrubar a dívida interna e os
seus sócios, o Plano derrubou tam-
bém muita gente que nada tinha a ver
com a história, gente que foi injusti-
cada e que pouco a pouco vai tentan-
do recobrar uma parte do seu dinhei-
ro. O fato, porém, é que um dos
principais fatores do processo infla-
cionário, a dívida interna, ficou sob
controle. O golpe foi tão rude que
escureceu a visão da maior parte dos
políticos, que passaram a ser capazes
apenas de ver o problema interno. Há
razões para isto: o ippon presidencial
anda arriscando matar por asfixia a
economia atingida. Apesar disto, é
estranho que tanto o governo como a
oposição não tenham até hoje men-
cionado com maior clareza e detalhe
como pretendem que se resolva a ou-
tra face da inflação, que é a dívida
externa.

O Sr. Leonel Brizola talvez tenha
sido o único político importante a
chamar a atenção para o problema
externo. No programa do PDT, que
estrelou poucos dias após a publica-
ção do Plano Collor, referiu-se uma
vez mais ao que chama "perdas inter-
nacionais". Embora não tenha sabi-
do definir do que se trata — se seriam
as chamadas trocas desiguais denun-
ciadas por Raul Prebisch há mais de
40 anos, ou a transferência anual de
5% do nosso PIB para os credores
externos — pôs o dedo na ferida.

A Dra. Zélia Cardoso de Mello e

os membros da sua equipe encarrega-
dos de renegociar a dívida externa
deverão viajar para Washington, pro-
ximamente, para iniciar um diálogo
com o FMI. Têm a esperança de ser
bem acolhidos. O FMI tem dito des-
de sempre aos países subdesenvolvi-
dos que lhes abriria a torneirinha do
crédito, caso demonstrassem vontade
política para reformar as suas máqui-
nas governamentais, controlando o
déficit público. Quando as receitas
que lhes impingia não davam certo, o
que ocorreu cerca de 70 vezes nos
mais diferentes países do mundo, os
técnicos do Fundo alegavam estar o
erro não na receita, mas na falta de
persistência e na vontade política pa-
ra aplicá-la. Esta acusação não se
pode fazer ao Plano Collor, ainda
que a sua montagem não tenha segui-
do as clássicas recomendações do
FMI. Em conseqüência, ficará difícil
ao Fundo negar ao governo brasilei-
ro o seu aval c os pequenos emprésti-
mos com que costumam sinalizar pa-
ra o mundo financeiro internacional
a "seriedade" de uma administração
segundo a ótica dos ricos do hemisfé-
rio Norte.

Caso a ministra Zélia tenha, como
espera, sucesso nas suas negociações
com o FMI, será a hora de apresentar
a conta aos banqueiros privados. Es-
ta conta deveria obedecer à lógica
usada aqui dentro: cobrar um maior
esforço financeiro aos que têm maior
capacidade de pagar, que são, aliás,
os que no passado mais lucraram
com o processo falimentar gerado pe-
los economistas do regime militar e
pelos seus continuadores no governo
Sarney.

Algumas informações para recapi-
tular. Desde 1971 até setembro de
1989, o Brasil pagou aos credores
externos USS 122,77 bilhões. Apesar
disto, continua a dever USS 109 bi-
lhõcs, o que é surpreendente, tendo
cm vista que foram aplicados direta-
mente na economia brasileira menos
de USS 50 bilhões.

Em razão deste fenômeno, provo-

cado principalmente pela decisão uni-
lateral do governo dos Estados Uni-
dos de jogar para as nuvens as taxas
de juros a fim de solucionar proble-
mas internos da sua economia, a no-
va Constituição da República resol-
veu tratar do assunto. No seu Artigo
26, estabeleceu que o Congresso de-
verá promover 

"um exame analítico e
pericial dos atos e dos fatos geradores
do endividamento externo". Para
cumprir esta determinação, foi criada
uma comissão mista. O lobby dos
credores, instrumentalizando forças
conservadoras, conseguiu esterilizar
esta comissão, nomeando para presi-
di-la um desconhecido e inoperante
deputado chamado Walneck Ornelas,
do PFL da Bahia. Isto não quer di-
zer, nó entanto, que um dispositivo
constitucional possa ser esquecido ou
desrespeitado. Qualquer acordo defi-
nitivo terá de passar pelo Congresso
para obrigar realmente o governo do
Brasil.

O Congresso, este ou o próximo,
dificilmente aceitará que o governo
trate melhor os credores externos do
que vem tratando os internos. Isto

quer dizer que, para ter o seu apoio, a
Dra. Zélia terá de considerar o Plano
Brady aplicado ao México e à Costa
Rica como o seu piso mínimo de nego-
ciação. Para mostrar a determinação
de fazê-lo, só tem um caminho: decla-
rar unilateralmente desvalorizado o es-
toque total da dívida brasileira aos
níveis da sua cotação atual no merca-
do secundário. Foi este o tamanho da
redução da dívida da Costa Rica.

Somente fazendo isto poderá cum-

prir o reiterado compromisso do presi-
dente Collor de destinar ao pagamento
da dívida externa, no máximo, USS 5
bilhões por ano. Já que se fez isto no
Brasil, com aplauso do FMI, do go-
verno dos EUA e de muitos bancos,
não há como estes mesmos interlocu-
tores possam estrilar, quando a sua
contribuição for cobrada.

• Jornalista e cientista político

'Mater et magistra'
Dom Lucas

Moreira Neves

Amarrar 
estes dois atributos e

aplicá-los, assim conjugados, à
Igreja de Cristo, no cabeçalho de uma
encíclica, foi uma intuição genial do

velho papa João XXIII. Sob as ima-
""gens, diversas, mas complementares,"da mãe e da mestra, ele desenhava,

luminosa e convincente, a imagem de
uma igreja consciente de ser antes de
tudo educadora.

Educadora, ela o foi praticamente
desde que nasceu sob o impulso de
um mandato, dirigida aos apóstolos:
Ide, instruí todas as gentes, cnsinan-"do-as a praticar tudo o que vos man-
dei. Com coração de mãe e compe-" 

.'.tència de mestra, ao longo de toda a
,„5ua história quase bimilenar, ela se

, „. empenhou de todos os modos na edu-
¦•¦" cação dos seus fiéis, como de todos os

que, sem pertencer a ela. procuraram
ou aceitaram seus préstimos de edu-"cadora. Lugares de educação foram,
em tempos imemoriais, as escolas

¦- mónásticas nascidas á sombra de to-
dos os cenóbios. Foram as catedrais.
pedagogas não só pela pregação dos

bispos, mas até pela voz dos vitrais
incomparáveis, dos capiteis, dos alta-
res de pedra e dos imensos tímpanos
carregados de lições bíblicas cristali-
zadas em estátuas. Educadora, a
Igreja o foi quando gestou em sua
matriz fecunda as primeiras universi-
dades, deu vida a inúmeras congrega-
ções religiosas masculinas e femini-
nas, dedicadas exclusivamente à
educação, e continua a manter por
todo o mundo espaços e quadros de
educação.

Se, com estas pinceladas rápidas,
eu acendo as luzes em cima da Igreja
na sua vocação e missão de educado-
ra, é por um simples motivo. É por-
que escrevo este rodapé na ampla
Vila Kostka de Itaici, e aqui 274 bis-
pos, auxiliados por uma centena de
assessores, subsecretários regionais e
representantes de várias entidades
eclesiásticas, tratam, como tema prin-
cipal e dominante da 28" Assembléia-
Geral da CNBB, a educação.

Uma comissão preparou, em me-
ses de trabalho intenso, um instru-
mento de trabalho, um pré-texto mais
do que texto definido, para exame,
aprovação e emendas dos bispos.
Não é forçoso, nem parece provável.

que da assembléia venha a sair o
documento acabado e conclusivo da
assembléia, e portanto da própria
CNBB, sobre educação. Por isto,
mais do que pré-texto, dos debates
sobre ele e do eventual documento
decisivo, esta crônica falará, com
grande modéstia, de dois assuntos.

O primeiro, que abordo com boa
dose de constrangimento, muita pena
e não menor preocupação e susto, é o
mísero estado a que foi reduzida a
educação no país, nestes últimos
anos. Sem querer bater mea-culpa no
peito de ninguém, é evidente que o

3uadro 
desolador só pode ser fruto

c descasos, de incompetências, de
escassa vontade política em todos os
níveis de responsabilidade.

Chocado pelo escandaloso panora-
ma educacional que encontrei ao che-
gar depois de 13 anos e meio de ausên-
cia, estou dirigindo-me, do auditório e
das salas de reunião de Itaici, a todos
os responsáveis, dos governantes aos
senhores c dones da mídia, dos encar-
recados de formar professores aos
próprios professores, dos educadores
aos alunos. Estou lançando um SOS-e-
duração' que venha somar-se aos mui-

' tos outros que ressoam por aí. partiu-

do de todos os quadrantes de uma
nação extremamente carente em mate-
ria de educação. ¦

' 
As estatísticas apresentadas por

quem mais afeito esta ao problema —

porcentagem de analfabetos, curvas de
evasão escolar de um ciclo pra outro,
expectativa referente ao quadro de
educadores em futuro próximo, quali-
dade de ensino e dos programas, mé-
todos a empregar — deixam um travo
muito amargo e mostram a cruel hipo-
teca que pesa sobre o futuro próximo e
remoto do nosso país, em face da sua
juventude, à qual é negada a possibili-
dade de educar-se. Permitam-me os
leitores habituais repetir a minha con-
vicção de que sem alfabetização e edu-
cação de base não é honesto falar de
promoção humana, nem de libertação,
nem de marginalizados que assumam a
própria historia e o próprio destino.

O segundo assunto é uma conver-
sa que há muito desejo ter, intramu-
ros, com meus irmãos bispos e com
nossos imediatos colaboradores sa-
eerdotais e diáconos, religiosos (as) e
leigos (as). Quem sabe se terei possi-
bihdade de ferir o tema, em um desses
dias, em Itaici.

Convencido de que a Igreja, perita

em humanidade, é também mãe e
mestra, perita em educação, pergun-
to-me sem cessar se a Igreja no Brasil
não poderia jogar todos os recursos
humanos de que dispõe em uma vasta
cruzada alfabetizadora. Tal cruzada
deve ter como força inspiradora a
certeza de que o analfabetismo é para
cada analfabeto uma ferida moral,
pela humilhação que impõe, pela
marginalização que produz, pela es-
cravidão que determina. Para o país
ela é um sinal de atraso e uma amea-
ça de maior atraso ainda, amanhã.

Sei que é tarde demais para dar
partida a essa cruzada no ano da
alfabetização, em 1990, mas esta po-
deria ser a oportunidade única para
começar a planejar algo. Seria tradu-
zir em gesto concreto o interesse pela
educação manifestado na assembléia.

Quem, como eu, tem lido e medita-
do os muitos pronunciamentos de
João Paulo II sobre o analfabetismo
tem certeza de contar com todo o seu
apoio para o que, como Igreja, sé pu-
der fazer neste domínio da educação.

Outubro,
vem aí!

Jorge Maranhão *

Na 
terça-feira da semana passada,

o Globo Repórter dedicou os seus
quatro seguimentos a uma das "mais

completas e oportunas reportagens já
feitas pelo telejornalismo brasileiro: a
mordomia da classe política e seus no-
tórios e nefastos privilégios.

Foi uma completa exibição de nepo-
lismo, autoritarismo, cinismo-ernpre-
guismo, corrupção, clientelismo, corpo-
rativismo, alienação, impunidade,
desmando e descaso não só para com a
coisa e o dinheiro públicos, mas acima
de tudo para com a opinião pública.
Uma verdadeira aula de anomalias,
aberrações e loucuras da vida política,
um didático painel dos lamentáveis
(mal) costumes da vida (prosti) pública
nacional. Um tétrico e trágico shów de
politicagem explícita que a competente
direção de reportagem e de edição do
programa transformou em show de hu-
mor, nos levando a rir de nossa própria
miséria, quando não a chorar de nossa
triste condição de subdesenvolvimento .
político e civil.

E a Central Globo de Jornalismo
mobilizou todo o seu exército de repor-
teres para cobrir os quatro cantos do
território nacional com entrevistas hila-
riantes, em estilo de realismo fantástico,
como se estivesse transpondo para a
Central Globo de Produção, as novelas,
um romance de Garcia Márquez. Depu-
tados estaduais, vereadores, prefeitos e
até mesmo juizes de tribunais regionais
de vários estados da federação tentando
justificar o injustificável, a ilha da fan-
tasia em que vivem, seus astronômicos
salários, suas verbas de representação,
os empregos da família, suas mordo-
mias, suas pensões vitalícias etc. Como
se a nação não estivesse a passar por
um dos momentos mais decisivos de sua
história, onde todos os cidadãos traba-
lhadores e empresários, pessoas fisicas e
jurídicas, contribuintes e sobretudo
eleitores, têm pago um alto preço, sem
exceção, pelas reformas e reformulações
do contrato social brasileiro.

Porque nossos males não vêm ape-
nas da miséria econômica, mas antes de
tudo de nossa miséria política. Da falta
de organicidade da sociedade civil, do
comportamento cético de muitas de
nossas lideranças (para não falar das
elites) que, pela omissão em participar
do processo político nacional, acabam
coniventes com esta aterradora situação
de total desmoralização da classe politi-
ca. Porque nenhuma categoria social ou
profissional está tão desprestigiada no
conceito da opinião pública quanto a
classe política. É o que demonstram
todas as recentes pesquisas sobre os
índices de credibilidade das instituições
nacionais. E não adianta mais as hon-
rosas exceções de um, dois ou três poli-
ticos, quase sempre da oposição, do PT
ou PDT, como o programa nos'mos-
trou, para que possamos conter o nosso
enjôo, a ânsia de vômito, a crescente
repugnância que nos faz aproximar da
cabine e da urna eleitorais com os dedos
tampando o nariz como se estivéssemos
entrando num daqueles fétidos WC de
beira de estrada.

Palmas para a Globo, é chegada a
hora de querermos mais. Se a imprensa
ainda é uma das poucas instituições que
a classe política teme, com medo de
perder seus excusos privilégios, com
uma denúncia apressada de uma repor-
tagem "injuriosa e infamante", parece
que está por perder este saudável medo,
tamanha a impunidade e promiscuída-
de da justiça e amnésia do eleitorado.
Em alguns flashes de puro escárnio,
alguns entrevistados chegaram a desa-
fiar a mais simples lógica do senso co-
mum afirmando que não abririam mão
de seus privilégios porque estavam ga-
rantidos em lei. Como se a lei espúria
não tivesse sido escrita pelo espúrio le-
gislador, que legisla em causa própria.

A devassa que a imprensa faz ao
cotidiano do executivo federal precisa
urgentemente se desdobrar em campa-
nhas de conscientização para o exerci-
cio do voto, não só a níveis estaduais e
municipais, como também a nível do
Legislativo e do Judiciário. Porque o
voto é a única arma eficaz e democráti-
ca contra este lamentável estado de coi-
sas. E todo candidato precisa ter o sau-
dável medo de não ser eleito, que
respeitar a imprensa e respeitar á opi-
nião pública e o próprio eleitor. Porque
em país nenhum o compromisso ético,
que deve estar implícito no contrato
social entre governantes e governados,
foi firmado apenas pela consciência po-
lítica de uma das partes, mas pela luta,
pela exigência e organização dos pró-
prios cidadãos. E para isso, é funda-
mental que a cidadania aprenda a usar
a mídia, a lutar por espaços na mídia, a
se organizar em torno da mídia. E que
aprenda rápido com seu mais recente
mestre e eleito, o nosso piloto-maior, o
presidente Collor, cuja lição núhiero
um acaba de ser dada ainda neste fún de
semana: tanto faz pilotar um jato ou
um carrinho de supermercado, o impor-
tante è pilotar a câmara que está em
frente. Para isso é necessário se mover,
se mover muito, porque é atrás do que
se move que se move a câmara, e nunca
do que está imobilizado na paisagem.
Outubro veni ai, e precisamos evitar a
qualquer custo que estes pulhas flagra-
dos pelas câmaras do Globo Repórter
permaneçam nas câmaras legislativas
do país.

Cardeal-arcebispo de Salvador (BA) e pri-
maz do Brasil

Publicitário, mestre em Estética pela
UFRJ
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Obituário
Rio de

Alzira Maria da Conceição, 55
anos, de anemia aguda. Per-
nambucana, solteira, foi sepul-
tada ontem no Cemitério de
São Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).
Inácio Florentino Ferreira, 44
anos, de insuficiência respira-
tória aguda. Paraibano, casa-
do, operário, foi sepultado on-
tem no Caju.

"Francisco Eduardo Batista'Loureiro, 49 anos, de hemorra-
'•¦'gia digestiva. Fluminense, ad-"ministrador, casado, foi sepul-

| 'Justiceiros' matam sete garotos em Diadema
Janeiro

tado ontem no Cemitério de
São Francisco Xavier.
Maria da Conceição Silva Lc-
mos, 77 anos, de câncer esto-
maçai; Fluminense, casada, foi
sepultada ontem no Caju.
Augusto Lisboa de Menezes, 88
anos, de infarto agudo do mio-
cárdio, no Hospital Pró-Car-
díaco, em Botafogo (Zona
Sul). Fluminense, aposentado,
casado, foi sepultado ontem
no Cemitério de São João Ba-
tista, em Botafogo.

JAIME CORRÊA DE BRITO

tA 

Família de Jaime Corrêa de Brito comu-
nica seu falecimento^ convida para o
sepultamento Hoje (4" feira) às 10:00 hs,
saindo féretro da capela Real Grandeza n°

3 para o Cemitério de S. João Batista.

GENERAL

AGENOR BRAYNER NUNES

t
MISSA DE 7° DIA

A família convida parente* • amigos para a mista de 7° dia
à ter realizada ài 10:00 h< (quinta-feira), dia 3 da maio, na
Igreja Nossa Senhora de Copacabana, na Praça Serzedelo
Correia.

RAUL NOBRE DE MENEZES
MISSA DE 30° DIA

tGuilda 

e filhos agradecem as manifestações de carinho e
solidariedade recebidas por ocasião do falecimento do
seu querido ESPOSO e Pai RAUL e convidam para a
Missa que será celebrada dia 02 de maio, 4'1 feira, às 1 8
horas no Santuário de Medalha Milagrosa na Rua Dr"

Satamini n" 333 — Rio de Janeiro.

ELPIDIO SILVA
(E QUANDO TE HOUVERES CONSOLADO, TU TE

SENTIRÁS CONTENTE POR ME TERES CONHECIDO.)

tDina, 

Dorinha, Zezé, Lúcia e Adriana, agrade-
cem a solidariedade dos parentes e amigos
pela perda de seu esposo, pai e avô ELPIDIO e
convidam para a missa de 7o dia, à realizar-se

5a feira, dia 3 de Maio, às 11:30 hs na Igreja Nossa
Senhora da Lampadosa, à Av. Passos. n° 15.

Almirante-de-Esquadra

LEVY PENNA AARAO REIS
(MISSA DE 30° DIA)

tSeus 

irmãos, cunhadas e sobrinhos con-
vidam os demais parentes e amigos para a
Missa de 30° Dia do seu falecimento a ser
celebrada na Igreja da Santíssima Trinda-

de, na Rua Senador Vergueiro, 145, às 9 horas
de quinta-feira, dia 3 do corrente.

GELSON LUIZ AMADO MANAO

tNeli, 

Lídia, Rubem. Aranha, Pedro. Fran-
ça, Monnerat, Sônia, Benevides, Maria
Luíza, Sérgio, Lamego, Hélio. Nelson,
Guilherme. Peter, Janusz, Nemésio, René.

Clayton, Angélica. Haroldo, Maria Helena.
. Enira, Ana Cristina e Eliane convidam para a
i Missa de 7o Dia que será celebrada em inten-

ção do amigo GELSON, no dia 7 de maio, às
11:00 horas, na Igreja do Convento de Santo
Antônio - Largo da Carioca.

ANTÔNIO GARCIA!
(missa de 7.° dia)

Carlos da Matta Garcia e José da
I Matta Garcia, filhos, e Annaniza e Iva-

nise, noras, assim como netos e bisnetos, agra-
decem as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do seu falecimento, e convidam
para a missa de 7? dia, quinta-feira dia 3, às
11 horas, na Igreja de S. Francisco de Paula
- Largo de São Francisco.

ANTÔNIO GARCIA
(missa de 7.° dia)

A Colegial Roupas S/A, por seus
Diretores, acionistas e funcionários,

agradecem as manifestações de pesar rece-
bidas por ocasião do falecimento do seu fun-
dador e Diretor Presidente ANTÔNIO GARCIA
e convidam para a missa de 7? dia a ser ce-
lebrada, dia 3 de maio às 11 horas, na Igreja
de S. Francisco de Paula - Largo de São Fran-
cisco.

t

L

ODALEA THOMPSON MELLO
(MISSA DE 7° DIA)

A família e Karl J.P.L. Fisher sen-
sibilizados agradecem as carinho-
sas manifestações de pesar recebi-

das por ocasião de seu falecimento e
convidam parentes e amigos para á
missa de 7o dia que será celebrada no
dia 3 de maio, quinta-feira, às 10 tio-
ras, na Igreja do Colégio Santo Inácio,
na rua São Clemente, 226.

Karina Pastóre
Diadema, SP — J.C. Brasil

SÂO PAULO — O município de Diadema, um dos mais
violentos da Grande São Paulo, não vivia há muito tem-
no uma noite como a de segunda-feira. Em menos de duas
horas, sete jovens morreram vítimas daação de justicei-
ros, grupos que fazem justiça com as próprias mãos. Dois
irmãos foram assassinados às I8h30 por cinco homens em
frente de casa, na favela Vila Lice. Às 20h30, cinco amigos, em
um bairro vizinho à favela, foram mortos com tiros na cabeça.
A policia suspeita que os dois crimes tenham sido praticados
pelo mesmo grupo. 

"Nunca vi nada igual", afirmou o delegado
Rodolfo Soares, há quatro meses na Delegacia Central de
Diadçma."É um caso atípico, principalmente em época de feriado",
lamentou. Em média, são registrados pelo menos três homíci-
dios por dia na cidade. Os primeiros a morrer foram os irmãos
Marcos c M.R.O. Às 18h30 de segunda-feira, M.R.O., um
menino que, apesar dos 17 anos, já trabalhava como guarda
noturno, estava a poucos metros de casa, na Rua Francisco
Pereira Coutinho, na favela da Vila Lice, quando foi abordado
por um grupo de cinco de pessoas. Um deles pediu a carteira
profissional de M.R.O.. "Está tudo em branco. E carteira em
branco é atestado de óbito. Você vai morrer", disse um dos
justiceiros ao garoto, segundo relato de sua lia, Iraci Rosa
Oliveira. 0 menor ainda tentou mostrar o registro de um
emprego anotado na carteira profissional mas não teve tempo
de convencer o grupo, que descarregou seus revólveres em cima
do garoto. Sua morte foi instantânea.

A poucos metros dali, o irmão Marcos, de 18 anos, desem-
pregado, assustado pelo estardalhaço dos tiros, saiu correndo
de casa para ver o que acontecia na rua. "Vocês mataram o
meu irmão", gritava o garoto. Com o corpo do irmão caçula a
seus pés, Marcos foi atingido pelos cinco homens antes que
pudesse investir contra eles, com um pedaço de pau. A polícia
de Diadema levantou a ficha dos garotos mortos e constatou
que seus nomes jamais constaram de qualquer ocorrência po-
licial.

Duas horas depois, os moradores do Jardim Paineira, um
bairro colado à favela, ficaram aterrorizados com outro crime,
também em plena rua. Desta vez, o grupo de cinco homens
assassinou a tiros cinco rapazes e deixou um gravemente ferido.
Às 20h30, os seis conversavam na calçada, quando os bandidos
se aproximaram. A ação do grupo foi fulminante. Os bandidos
obrigaram os amigos a colocarem seus rostos de frente para a
parede.

Antes de qualquer reação, os cinco garotos foram mortos
com tiros na cabeça. 0 menor M.G.A., de 16 anos, está
internado em estado grave no Pronto Socorro Jabaquara. 0
mais jovem entre os mortos, O.Z.F., tinha 15 anos. Os outros,
Edilson dos Santos, 23 anos, Emiliano Figueiredo de Sousa,
21 anos, André Zacarias e Alexandre Gonçalves de Almeida,
também moravam na mesma rua. 0 ambiente nas duas ruas
ontem era de revolta. "Queremos 

justiça", dizia uma faixa de
protesto colocada em um muro.

Os crimes são a face mais visível do clima de violência que
envolve alguns bairros periféricos da cidade. Diadema, um
município industrial de 370 mil habitantes, vive cercado por
bolsões de miséria. Além da sucessão de casos de violência, a
polícia local tem pela frente outras dificuldades. "Só temos
uma viatura para o plantão e apenas cinco litros de álcool",
reclamou o delegado Rodolfo Soares. Em lojas, bares e restau-
rantes da cidade, inclusive, estão afixados cartazes anunciando
o ambiente perigoso das ruas locais. "Se você ficar na rua de-
pois das 20 horas, pode ser morto. É muito perigoso", alertava
um dos cartazes.

No ABC, a campeã em
homicídios e assaltos

Não é à toa que o município de Diadema está se tornando
conhecido como a baixada fluminense paulista. Com cerca de
370.000 habitantes, a polícia registrou, no ano passado, 250
assassinatos. Depois que o governo baixou o Plano Collor,
ocorre uma média de três assaltos a ônibus por dia — três
vezes mais do que se registrava até março. A página de
notícias policiais do Diário do Grande ABC, jornal que
circula nos sete municípios que compõem a região, é domina-
da pelo noticiário da cidade. "Diadema é, de longe, a campeã
de criminalidade de toda a região", nota o coordenador da
redação, Alexandre Polesi.

Embora tenha a metade da população de.São Bernardo
do Campo e um número de habitantes igual ao de San-
to André — 200 mil —, Diadema supera fácil a primeira e
registra o dobro de homicídios de Santo André. Num rápi-
do levantamento dos crimes noticiados pelo Diário do Grande
ABC no ano passado, o jornal constatou 40 homicídios além
dos 250 registrados pela policia da cidade. No sábado passa-
do, o policial militar Geraldo Moreira, de 25 anos, foi
executado dentro de um ônibus da Viação Diadema Lida.,
sem que a polícia tenha detectado, até agora, o motivo do
crime.

t O PROGRAMA DE DO-
MINGO E A REDE
MANCHETE CONVI-

DAM(para a Missa de 7o
Dia de ACYR FONSECA, a
realizar-se no dia 02/05/90
às 09:30 na Capela da Rua
Francisco Otaviano, 99.

IRMÃ MARIA DOLORES
(FALECIMENTO)

tAs 

IRMÃS DOMINICANAS participam o faleci-
mento da querida fundadora do COLÉGIO SAN-
TA ROSA DE UMA, IRMÃ DOLORES. e convi-
dam alunos, pais, professores, funcionários e amigos
para o seu sepultamento, HOJE, dia 2 de Maio. às 12

horas, no Cemitério de São João Batista, saindo o féretro
da Capela do Colégio, à Rua Voluntários da Pátria n°
110. onde será celebrada urna Missa às 11:00 horas.

SZAJAFRAJTAG
(SHLOSHIM — 30° DIA)

A, .A familia agradece as manifesta-
V y ções de apoio e pesar recebidas por
Jjk-J\ ocasião do falecimento do seu

V amado SZAJA e convidam para o
Shloshim, a ser realizado dia 03/05/90 (5a
feira) às 19:30 hs na Sinagoga de Copaca-
bana à Rua Capelão Alvares da Silva n° 1 5.

REGINA SOMERS
(MISSA DE 7° DIA)

Ludovico Somers, esposa e filhas,
Jean Paul Somers, esposa, filhos e ne-
tos convidam para Missa de 7o Dia de
sua querida mãe, avó e bisavó a ser
celebrada na próxima 5a feira, 03 de
maio, às 18:00 na Igreja São José da
Lagoa à Av. Borges de Medeiros,
2.735 —Lagoa.

Na rua onde ocorreram as mortes, moradores revoltados pedem justiça em cartazes

Gangue assusta jovem na Savassi
Menores usam soco inglês
para agressões em bairro
chique de Belo Horizonte

Maurício Carneiro

ELO HORIZONTE — Pais de adolescentes
agredidos por duas gangues rivais de meno-

res de classe média alta, na elegante região da
Savassi — bairro que concentra as butiques e
restaurantes mais sofisticados desta capital —,
estão assustados com a violência que nos últimos
dias atingiu 13 vítimas, algumas com fraturas,
escoriações e cortes. Os pais dos adolescentes
feridos registraram queixa na polícia e alguns
contrataram seguranças para os filhos. As gan-
gues se reúnem nos fins de semana nos barzinhos
da moda, chegam a reunir até 30 adolescentes
armados com soco inglês, correntes, pedras e
pedaços de canos, às vezes agredindo um único
jovem.

A polícia reuniu depoimentos das vítimas e já
considera a hipótese de que haja uma quadrilha
de menores em formação. A partir da queixa dos
pais e da descrição dos agressores, o delegado do
Io Distrito Policial de Belo Horizonte, Elbert
Barra de Faria, chegou a uma lista de 20 menores
acusados pelos delitos.

A gangue dos acusados, chamada de GDA
(Gangue do Anchieta, em referência ao bairro do
Anchieta, Zona Sul da capital mineira) pelas
vítimas, quase todas residentes na Savassi, seria
liderada por B.S.D. e G.R.C., ambos de 15 anos,
segundo informou o delegado Elbert. A partir de
amanhã, a Delegacia de Orientação ao Menor
(Deom) começará a ouvir todos os acusados e
seus responsáveis antes de remeter o processo ao
Juizado de Menores.

Sadismo — O empresário João Bernardes
Filho, pai de duas vítimas da GDA, Rodrigo, 17
anos, e Ronier Bauer Bernardes, 16 anos, contra-
tou seis seguranças para os filhos, que segundo
ele, "estão 

jurados de morte". Dono de uma
empresa de transportes, João Bernardes chegou a
seguir um dos acusados de liderar a gangue até a
casa do rapaz, mas desistiu de abordá-lo."Não sei nem o que sou capaz de fazer se eu
encontrar um deles ou o responsável", desabafou
o empresário, convencido de que os requintes de
violência sofridos por seus filhos foram inspira-

dos em filmes policiais de TV. "Deve haver uma
filosofia qualquer por trás desse sadismo. Esse tal
de B.S.D. é quem coordena a ação dos colegas.
Ele tem o hábito de pular em cima de suas
vítimas gritando 

'Vamos massacrar! Deforma!
Espanca! Arrebenta!'."

Além de muita violência, os menores da gan-
gue do Anchieta são acusados de tomar objetos
das vítimas. Ronier conta que foi "marcado co-
mo gado" por G.R.C., uma vez na Savassi. "Ele

puxou -meu braço e mordeu até tirar sangue.
Depois disse que a partir daquele dia eu era gado
dele, e toda vez que cruzasse com ele teria qúe
soltar todo o dinheiro que tivesse no bolso." ,

Outra vítima moradora da Savassi, Flávio
Henrique Ribeiro, 17 anos, andava por seu bair-
ro a lh do dia 30 de março, quando foi abordado
pelo grupo do Anchieta. Teve o maxilar, um
braço e uma perna fraturados, antes que tivesse
tempo para explicações. "Perdi os sentidos -^e
acordei no hospital", lembra Flávio, submetido'a
três operações para fixação do maxilar e coloca-
ção de pinos na região da fronte. ~

Os bares — Um dos barzinhos da moda êm
que as turmas de menores costumam se reunir éo
Pop Pastel da Avenida Cristóvão Colombo, na
Savassi. O dono dos oito bares e lanchonetes da
rede de que o Pop faz parte, Fausto Dias Ribeiro,
evita comentar sobre a aglomeração de jovens e
os tumultos em frente ao bar da Savassi, mas
conta que já contratou mais seguranças para
trabalharem na área externa de seu estabeleci-
mento, depois do surgimento das gangues."Eles apenas verificam o comportamento dos
clientes mais exaltados", afirmou Fausto Dias,
atribuindo ao "sensacionalismo da imprensa" a
importância adquirida pelo caso. O empresário
não confirmou que haja queda de consumo em
suas lojas. Ao contrário, afirma que a freqüência
é a mesma de um ano atrás.

Segundo o delegado João Raimundo de Paula,
o Juizado de Menores, depois de estudar provas e
depoimentos, irá se decidir entre dois procedi-
mentos: ou a internação dos acusados em casa de
custódia (do tipo Febem, Instituto Monsenhor
Messias e outras) ou entregá-los aos pais median-
te termo de responsabilidade e advertência. Neste
caso, os pais responderão apenas pelos danos
materiais causados pelos filhos. "As lesões cor-
porais não podem ser transferidas. É sempre um
menor o autor de delitos de infração penal."

Grupo seqüestrador de
Abílio Diniz vai ouvir
hoje sentença do juiz

SÃO PAULO — O juiz da 2a Vara Criminal de Pinheiros,
Roberto Caldeira Barone, divulga hoje a sentença dos 10
seqüestradores do empresário Abílio Diniz, vice-presidente do
grupo Pão' de Açúcar. Diniz foi seqüestrado na manhã do dia
11 de dezembro do ano passado, a 300 metros de sua casa, na
Zona Sul da cidade, e permaneceu em cativeiro até a tarde do
dia 17, data do segundo turno das eleições presidenciais. Foi
libertado após negociações que duraram cerca de 30 horas e
que envolveram policiais do Grupo Anti-Seqüestro (GAS), o
ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira e o cardeal
Dom Paulo Evaristo Arfts. Os seqüestradores foram presos.

Os acusados do seqüestro são os canadenses Christine
Gwen e David Spencer, além de Maria Bustos, Jorge Antônio
Cortez, Sérgio Martin, Pedro Venegas, Raimundo Rosélio,
Hector Ramon, Horácio Paz e o líder do grupo, Humberto
Eduardo Paz, o Juan. Na casa que serviu de cativeiro para o
empresário, no bairro do Jabaquara, Zona Sul da cidade,
foram apreendidos, além de um caixão, armas e perfis do
empresário publicados em revistas. A polícia divulgou com
estardalhaço o material de propaganda do PT para as eleições
presidenciais, que teria sido encontrado num dos apartamentos
alugados pelos seqüestradores. Estes negam seu envolvimento
com o PT e alegam que o material foi colocado ali propositada-
mente pela polícia.

Presa que surrou uma
sobrinha até matá-la
é linchada em Vitória

VITÓRIA — Eva Maurício de Paula morreu ontem $e
manhã linchada por suas companheiras de cela, no presídio
feminino de Jardim América, um bairro da capital do Espírito
Santo, na presença de repórteres e de apenas uma agente
penitenciária, que estava de plantão e, por medo, não interveio
para evitar a agressão. - >

A vítima tinha espancado na noite anterior, a sobrinha
Graziela Maurício de Paula, de 4 anos, em sua casa, ehi
Guajará da Serra, um subúrbio de Vitória, "perturbada com às
bagunças da menina". Graziela não resistiu aos ferimentos,
acabando por morrer, às 6h de ontem.

Eva foi presa em flagrante e levada para o presidio femirji-
no. Ao saberem da notícia da morte da menina e na presepça de
repórteres, as detentas passaram a agredi-la, enquanto eja
gritava que queria sair da cela, pois, sabia que ia morrer, Unja
delas chegou a puxá-la pelos cabelos, derrubando-a e batendo
com sua cabeça ao chão, diante das câmaras do SBT, a-úniea
rede de TV a documentar o espancamento. . i

Os repórteres pediram à agente penitenciária de plantãoia
intervir, para evitar a morte de Eva. Mas, sozinha no horário,
ela foi â Delegacia Central de Vitória pedir a presença <ja
delegada de plantão, Telma dos Santos. Quando voltou ao
local, Eva já estava morta. * \

Segundo vizinhos de Eva, ela tinha o costume de agredida
menina. A mãe de Graziela, Maria Auxiliadora Maurício de
Paula, disse que sabia dos espancamentos, mas não tinha^outfo
lugar para morar e era obrigada a viver com a filha na casa da
irmã. ',

DAVID MENDES
GONÇALVES STREET

(MISSA 7° DIA)
A família comunica o seu falecimento inesperado, ocor-
rido em 25 de abril de 1990, e convida parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia, que manda celebrar
quinta-feira próxima, dia 03 de maio, às dezoito e trinta
horas, na Igreja São José, à Av. Borges de Medeiros,
2735 — Lagoa — Rio de Janeiro.

DRA. LILIA ORTIGÂO TAVARES LEMOS-

t 

HELOÍSA HELENA, ANDRÉA, GUSTAVO e GUILHER-
M.E comunicam o falecimento de sua filha, irmã-e tij£
ocorrido em 29 de Abril e agradecem o carinho jg
solidariedade recebidos dos inúmeros amigos e parerc-

tes, desejando a este assassino do trânsito a mesma dor petS
qual estamos passando. —

Avisos Religiosos
e

Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De domingo a 6a âtè '¦
20:00h, aos sábados e feriados até 17:00h. Tel: 585-4350 — '
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de {
CLASSIFICADOS • .
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Aposentados que têm duas fontes pagam mais imposto
Informe Econômico
u ma animada polêmica agita o go-

vemo federal: deve-se ou não cons-'
.-•trair hidrelétricas na Amazônia? O se-
rcretário de Meio Ambiente, José

Lutzenberger, é totalmente contra. O
secretário de Energia, Rubens Vaz da

;Costa, defende a idéia como uma das
Irarás alternativas de que o país dispõe.

Para o ministro da Infra-Estrutura,
Ozires Silva, porém, a questão é muito
simples:

Não há dinheiro para fazer essas
hidrelétricas. Onde falta pão, todo mun-

-4o grita e ninguém tem razão — ironir
zou Ozires.
Alternativas

Do economista Francisco Vidal Luna,
vice-presidente do Banco Mantrust SRL:

Se houver recessão, pode ser que a
inflação acabe. Se houver crescimento eco-
nômico, a inflação certamente voltará.
Estabilidade

0 custo da cesta básica em Porto Ale-
.gre aumentou apenas 0,37% na última se-
mana de abril em relação à semana imedia-
tamente anterior. A cesta saiu por CrS
10.461,48." Dos 48 produtos pesquisados, seis au-"fnentaram, cinco baixaram e os demais per-
maneccram com os preços inalterados.

Os dados são do Centro de Estudos e
/Pesquisas Econômicas da Universidade Fe-

deral.
Anti-recessão

Do secretário de Planejamento de São
Paulo, Frederico Mazzucchelli, falando so-
bre a série de investimentos que o governo

^estadual está realizando para enfrentar o
• desaquecimento econômico pós-Plano Col-
lor:

;.. — Não temos a pretensão de sepultar a
possibilidade de recessão, mas de sinalizar
para todo mundo que estamos dispostos a
combatê-la.

r.r. Mazzucchelli não descarta a possibili-
dade de tocar obras de emergência caso se
chegue a um quadro mais grave. Ele anun-
cia, por exemplo, que o governo paulista
vai criar esta semana, junto com sindicalis-
tas e empresários, uma comissão de acom-
panhamento da crise para detectar sinais de
colapso em algum setor e sugerir medidas
de emergência que o mais rico estado brasi-' leiro possa tomar.
Curiosidade

'"• Não houve nenhum pedido de concor-'•data no Rio Grande do Sul em abril. No
mesmo mês do ano passado foram registra-
das 27 concordatas e 75 falências.
Ativo

': Pelo menos um setor da economia gaú-¦ cha está bastante ativo: o avícola. Os aba-
tes vêm crescendo desde o início do ano, e
com isso o setor aumentou em 20% a
mão-de-obra empregada.

A informação é do presidente da Asso-
ciação Gaúcha dos Avicultores, Heitor
Muller.
Lojistas

Reivindicações que o presidente da
Confederação Nacional dos Diretores Lo-
jistas, Fúlvio Araújo Santos, encaminha à
ministra Zélia Cardoso de Mello:

. isenção do ICMS sobre a parte finan-
ciada com recursos próprios pela loja;

. destacar no preço registrado na nota
fiscal o que é imposto e o que é do comer-:.:ciante.

Carboníferas
Os grupos de pressão organizados no

Congresso Nacional, que se auto-intitulam
como frentes parlamentares, não descan-
sam. Bastou o secretário de Energia do
Ministério da Infra-Estrutura, Rubens
Vaz, omitir em seu discurso de posse qual-

_quer referência ao carvão como fonte alter-''.nativa 
de energia para que a desconhecida

Frente Parlamentar do Carvão mostrasse a""Cara. O presidente dessa frente, o deputado
\".'do PDS gaúcho Victor Faccioni, encami-

nhou telex ao secretário de Energia mani-
festando "preocupação com os rumos da
política carbonífera nacional". Faccioni é
autor da lei que criou o Conselho Nacional
do Carvão.

-Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

BRASÍLIA — Os aposentados e pensio-
nistas da Previdência com mais de 65 anos,
que tiveram uma segunda fonte de renda em
89 terão muito trabalho para apurar o im-
posto da declaração deste ano. Isso porque,
no cálculo do imposto, os dois limites de
isenção a que estes aposentados têm direito
— no ano passado o limite normal era de 420
BTNs e o extra, de 350 BTNs — só podem
ser considerados uma vez, para reduzir a
tributação dos rendimentos mensais obtidos
ao longo do ano. No caso do limite extra, ele
só pode ser considerado no cálculo do impôs-
to sobre a renda recebida do Estado.

Quem tinha renda mensal de 3.000 BTNs,
sendo 2.000 BTNs recebidos do governo e o
restante de uma previdência privada, pagou

de imposto apenas 97 BTNs por mês, quando
a retenção mensal deveria ter sido de 139
BTNs. Essa distorção ocorreu porque o limi-
te de isenção normal, de 420 BTNs, foi usado
pelas duas fontes pagadoras, quando o con-
tribuinte só teria direito a um limite. É esta
diferença de 42 BTNs de cada mês que ele
terá agora que acertar com o Leão. Este
aposentado está obrigado agora a fazer a
Declaração de Ajuste — o formulário azul.
Quem ainda não recebeu pelo correio pode
encontrá-lo nos órgãos da Receita.

Cálculo — Para facilitar, o contribuinte
deve seguir o roteiro de cálculo incluído no
formulário. As contas devem ser feitas em
cruzados novos e depois convertidas em

BTN. Primeiro ele soma a renda total que
obteve no mês c calcula o imposto na tabela
daquele mês. Do imposto ele diminui a reten-
ção que foi feita por cada uma de suas fontes
e a diferença vai corresponder à complcmen-
tação que deve ser transformada imediata-
mente pelo valor do BTN do mês. No final
ele soma as doze diferenças c acha o imposto
devido na declaração.

Quem pagar até o dia 18 deste mês tem
direito a usar cruzados novos, mesmo que
opte pelo parcelamento de seis meses. Vale
lembrar que nenhuma quota do imposto po-
de ser inferior a 35 BTNs e quem estiver
devendo ao Leão até 70 BTNs tem de pagar o
imposto cm cota única..

Apuração do IR este ano exige atenção redobrada
BRASÍLIA — Na apuração do Imposto

de Renda deste ano, os 1,5 milhão de contri-
buintes que preencherão o formulário de
ajuste devem prestar atenção a um detalhe
importante: embora no cálculo mês a mês o
formulário traga o período compreendido
entre fevereiro de 1989 e janeiro de 1990, o
imposto devido se refere ao ano-base 89. Isso
significa que o contribuinte deve considerar
as rendas brutas que obteve de janeiro a
dezembro do ano passado. Somente estão
obrigados a esse tipo de declaração os contri-
buintes que tiveram mais de uma fonte de
renda no ano passado.

O desencontro dos dois períodos no for-
mulário ocorre porque o imposto que o con-
tribuinte ficou devendo em janeiro — ou seja,
o Mensalão daquele mês — tinha que ser
pago até 15 de fevereiro. É por isso que no
manual de instruções (página 22) as tabelas
de fonte são de janeiro a dezembro do ano
passado. A pessoa tem que ficar atenta
ao seguinte detalhe: o imposto apurado em
um mês deve constar no formulário como o
saldo de imposto do mês seguinte.

Quem recebeu de duas fontes diferentes
cm junho do ano passado, por exemplo, deve
calcular o imposto que ficou devendo usando
a tabela de fonte do mês de junho. Quando
for preencher o formulário, o valor encontra-
do deve ser declarado como saldo de imposto
de julho. Vale lembrar que só devem ser
consideradas como rendas de um mês aque-
Ias que foram efetivamente recebidas dentro
do próprio mês. Quem recebeu o salário de

junho no dia 5 de julho, por exemplo, deve
incluir esta renda no cálculo do Mensa-
lão de julho que venceu em 15 de agos-
to. No formulário, portanto, o imposto que
ficou devido será declarado na linha de agos-
to.

Como calcular — O cálculo do im-
posto não tem mistério algum apesar de o
formulário de ajuste ainda estar sendo consi-
derado complicado. O primeiro passo do
contribuinte deve ser o de somar o total de
renda bruta que obteve no mês. Para isso ele
soma o que recebeu em contra-cheques (lem-
brando da regra que considera o que foi
efetivamente recebido no mês) e em recibos.
Deste valor ele faz as deduções que tem
direito — dependentes, despesas médicas e
pensões judiciais — antes de levar a renda
para a tabela. O resultado corresponde à
renda tributável, ou seja, a parte do rendi-
mento sobre a qual o imposto vai incidir.

Feita essa primeira operação, o con-
tribuinte verifica, na tabela, em que faixa
salarial se enquadra seu rendimento. Ao lado
das faixas estão as alíquotas (os percentuais)
do imposto que são de 10% e de 25%. Ele
multiplica, então, o valor da renda tributável
pela alíquota. Se a renda for de CrS 1.000 e a
alíquota de 25%, por exemplo, o resultado
vai ser CrS 250. Deste total ele diminui o
valor da parcela a deduzir que também cons-
ta da tabela c acha o imposto a recolher.

Agora ele verifica quanto a sua fon-
te reteve de imposto no mês (este valor está

no comprovante de rendimentos) e diminui
do imposto a recolher para achar o saldo do
imposto. Para corrigir o imposto ele divide o
saldo do imposto pelo índice de conversão,
que também consta do formulário, ele en-
contra o valor do imposto que ainda tem a
pagar em BTN. Somando os saldos de todos
os meses, por fim, encontra o valor que vai
pagar na declaração.

I—I Dois empresários gaúchos, de uma
'—' mesma empresa, tiveram pedido de
prisão encaminhado pela Superinten-
dência Regional da Receita Federal à
direção do órgão em Brasília, por cri-
me de sonegação de mais de CrS 60
milhões em IPI (Imposto sobre Produ-
tos Industrializados). A informação é
do superintendente regional da Recei-
ta Federal, Antônio Gilberto da Costa,
que por enquanto não revela o nome
dos empresários sonegadores. A Recei-
ta Federal no Rio Grande do Sul está
concluindo levantamento sobre outras
duas grandes empresas gaúchas, cujos
donos também estão sendo acusados
de sonegação de IPI e de Imposto de
Renda, envolvendo mais CrS 80 mi-
Ihões. A divulgação dos nomes dos em-
presários e de suas indústrias só ocor-
rerá quando o caso passar à esfera
judicial.

Brasileiro bebe
nove toneladas
de chá inglês

O consumo de itens importados super-
fluos começa a voltar aos níveis regis-
trados antes do Plano Collor. Na lista
dos principais produtos, a recuperação po-
de ser melhor sentida entre os chás ingleses
da marca Twinning. A constatação foi feita
pela Oestreich S.A. — representante exclu-
siva da empresa no Brasil —, que planeja
colocar este ano no mercado nacional nove
toneladas do produto, ou cerca de três rní-
lhões de saquinhos de chá, no valor total de

.USS 55 mil. "À primeira vista, a quantidà-
de não parece grande, mas comparada |à
produção nacional, que não chega a 12
toneladas anuais, o número toma outras
dimensões", constata o presidente da Oes-
treich, Armim Ziehfuss.

Para a empresa — que atua há 30
anos no setor de importações de artj-
gos de luxo —, a recuperação do consu-
mo é essencial. "Pela primera vez dei-
xamos de honrar compromissos cojn
fornecedores no exterior. Ainda bem que os
jornais estrangeiros deram ampla cobertura
ao plano e explicaram que as contas dos
brasileiros haviam sido congeladas. Caso

, contrário, seria difícil fazer um inglês en-
tender esta confusão", conta Ziehfuss. •

Diversificação — Hoje, a Oestriçh
controla 56% do mercado de chás im-
portados no Brasil. Apesar de ter unja
participação significativa no volume de ne-
gócios da empresa, os chás não são o único
produto importado. "Trabalhamos com
supérfluos de todas as parte do mundo-",
diz. Vinhos da Alemanha, salmão da Dina-
marca, azeitonas portuguesas, filés de boni-
to do Peru, polvos e cerejas chilenas, azeites
da Grécia, damascos da Argentina e uts-
quês da Escócia fazem parte da pauta 3c
produtos trazidos pela empresa. Ano pas-
sado, o volume de importações ficou na
faixa dos USS 500 mil. "Procuramos trazer
sempre o melhor produto de cada país-',
revela Ziehfuss. •

Mesmo dando grande atenção à qua-
lidade das especiarias trazidas do extericjr,
a empresa passou por várias crises nos seus
30 anos de existência. As piores delas foram
provocadas pelos problemas da balança cp-
mercial do país. Todas as vezes que a Cacex
(Carteira do Comércio Exterior do Banco
do Brasil) é obrigada a controlar os gastos
do Brasil com importações, a entrada des
produtos da Oestreich fica fechada tempo-
rariamente. "Se alguma coisa tem que ser
cortada è lógico que vão escolher os supéV-
fluos. Nós estamos acostumados e sabemos
procurar as saídas." Neste momento, a
entrada de caviar está proibida, e, p$r
isso, a empresa intensificou a importação
do arenque português. ,

Outra medida adotada contra as va-
riaçòes da balança comercial do Braáil
foi a busca de fornecedores nos paisès
vizinhos, comercializando com a Alalc (A$-
sociação Latino-Americana de Livre C6-
mércio). Neste caso não há restrições em
relação à quantidade nem à qualidade dós
produtos importados. Outro problema que
restava para ser solucionado era a queda rio
poder aquisitivo dos brasileiros que fizeram
os lucros caírem. <

A\arnott
COMUNICADO

De acordo com decisão da AGE realizada em
02.04.90, arquivada na JUCERJA sob o n.°
191.515, comunicamos a mudança de nossa razão
social para Caterair Serviços de Bordo e Hotelaria

£$ Caterair

IMPRESSORAS
ELGIN

<s>Amélia 250 CPS Gráfica CrS 59 mil ^
Lady 80 CrS 28 mil í-

CONSULTE-NOS SOBRE PRAZOS DE PAGAMENTO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Microcomputadores • Impressoras • Perifoncos

ESPAÇOS INFORMÁTICA
Rua Rivadávia Correia, 173 - Saúda - CEP 20020
Tels.: 263-5678 . 263-5273 » 253-1737

O BANCO DOS ANOS 90

ANTES DE ASSINAR UM ACORDO,
ASSINE

0 INFORME SINDICAL
Se negociar as relações de trabalho faz você vai encontrar, por exemplo, todos os de-

parte do seu trabalho, então você precisa ler talhes dos bastidores de uma negociação
Interne Sindical, exemplar.

0 Intorme Sindical é um boletim quiiuc- Vai conhecer, antecipadamente, os resul-
nal da Agência JB que traz as mais completas tados de um congresso ou de uma eleiçàosin-
análises; projeções e noticiário sobre as re- dical. E até das últimas tendências do setor lá
laçóes trabalhistas e suas diferentes lormas de lora você vai ficar por dentro.
organização. 0 qua toma o Intorme Sindical uma leitura

Alem de ser especializado, dirigido e mais indispensável para você que, naturalmente,
reservado, ele é totalmente independente. Por sempre quer se sair bem de um acordo,
isso, suas informações interessam tanto adi- Assim, antes de qualquer nego-
retores de recursos humanos e ^^ bacào na sua empresa ou sindica-
assistentes de diretoria de empre- {V 'yV Io, assine o Intorme Sindical.
sas quanto a dirigentes sindi- A^ ,<r,T-^wK\ ^M Va t021' S80'6742 e
cais / ,-. u^L^W \ V negocie o quanto antes a sua

No Intorme Sindical I. p~Q .~^><V) assinatura.

AGENCIA JB

BAMEbUNDUS.
CREona

KMENOtiS
MAS.

JB
Apieius

As crônicas com sabor espedal.

0 banco que dá o maior
crédito para os seus
clientes é o mesmo que
pratica as menores taxas
do mercado.
Anote e compare.

E assim que o
Bamerindus investe
em quem produz.
Quem é cliente sabe.

— Cheque Especial e Preferencial

Desconto

Capital de Giro com Caução de Duplicatas

—
8% ao 'mêifcC; 

;f lül
, r-- . ,.|.. . . . ¦¦ ¦¦¦¦¦P.M.l»»

5% ao mês, antecipado

||| 6c/b ao mês '; - Z <

I—«a—I -- || iiiiiiji iljpiip—HH— MlaTm

m BAMERINDUS
O banco da produção.
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Bolsas do 3o Mundo lideram alta do mercado acionário
Washington — O mercado acio-

! nário dos países em desenvolvimento
, está explodindo e superando os índices

das bolsas de valores dos Estados Uni-
¦ dos, Japão e Europa, segundo dados

referentes ao ano passado e revelados
, pela Corporação Financeira Internado-
. nal (CF1), uma organização ligada ao
' Banco Mundial. As bolsas brasileiras —

; São Paulo e Rio de Janeiro — chegaram
[ em sétimo lugar na lista das instituições
i do Terceiro Mundo.

O trabalho, intitulado Anuário dos
| mercados de valores emergentes-— 1990,
, quarto de uma série, indica que de todas

as bolsas do mundo as que conseguiram
! melhores resultados foram as da Tur-' 

quia e da Argentina. O índice de valori-', 
zação e de movimentação composto pe-

. Ia CFI, que reúne dados de 19
' instituições, dentre elas as do Brasil,

indica um incremento médio de 47% em' 
valores negociados, calculados em dó-

i lar, superando portando o mercado
americano, que registrou alta de 27%,

j da Grã-Bretanha, que subiu 21%, e do
, Japão, que aumentou 12%.

Ganhos — A Turquia, país cuja
! economia sempre funcionou marginal-
, mente à da Europa capitalista (é o
' maior Jprneçedor de trabalhadores na
; condição de imigrantes ilegais para ati-

| vidades que exigem pouca qualificação
na Alemanha Ocidental), experimentou

; um boom de 300% em sua bolsa. A
Argentina foi outra surpresa, pois além

! de contar com um mercado considerado
insignificante, enfrenta uma dura crise' 

econômica que vem sendo administrada
\ à luz de uma terapia de arrocho mone-

tário e recessão nas atividades produti-' vas. Pois a bolsa deste país conseguiu
...crescer 136%.

O terceiro mercado que mais cresceu
_-Joi da Áustria (mais 101%), um país
«industrializado, com uma economia es-
-•tável mas que também nunca teve uma

bolsa de valores de maior expressão no
contexto mundial. O quarto e quinto
lugares não são surpresa: Taiwan (95%)
c Tailândia (85%) são dois dos tigres
que compõem o cinturão do Pacifico,
grupo de países capitalistas próximos ao
Japão cujas taxas de desenvolvimento
têm sido as maiores do mundo nos últi-
mos anos."Esses mercados foram, com certeza,
um grande sucesso e o montante de
investimentos que tem fluído para lá
durante os anos 80 é realmente muito
grande", explicou s/r William Ryrie, um
alto funcionário da CFI. De fato, as
ações negociadas nos mercados que
compõem o Índico da corporação equi-
valiam, no final do ano passado, a uma
capitalização de USS 611 bilhões. Em
1980 esse valor chegava a USS 86 bi-
lhòes.

Esses'USS 611 bilhões correspondem
a apenas 5% do volume total negocia-
dos em todos os mercados do mundo.
Os países capitalistas industrializados
negociaram em 1989 USS 11,1 trilhões.
O indice da CFI inclui diversos países
que não exibem ainda os índices de
crescimento do Primeiro Mundo, como
Turquia e Portugal.

As que mais subiram
País Incremento (%)
Argentina 136,1
Formosa 95,3
Tailândia; 25,6
México 66,0
Filipinas 57,5
Malásia 39,4
Brasil 39,3
Chile 35,4
Colômbia 5,8
índia 1,3
Coréia do Sul -3,1

Juros baixos no país
provocam alta de ações

Coriolano Gaito

Após amargar um expressivo prejuízo com o Plano Color, o
mercado acionário brasileiro já mostra sinais de recuperação.
No final da semana passada a Bolsa de Valores de São Paulo
registrou um volume de negócios de aproximadamente CrS 900
milhões, o correspondente a 70% do total negociado antes do
pacote de 16 de março. No mès de Abril a valorização alcan-
çoull4%.

Isto pode ser creditado basicamente às taxas de juros no
ovcrnight, que começam a tirar o sono dos técnicos do governo
porque sinalizam números negativos. Se a inflação neste mês
não ficar em zero, como anunciou a ministra Zélia Cardoso de
Mello, há um risco disso acontecer. Eslimando-se uma alta dos
preços de 3%, a taxa no over passa a ser ligeiramente negativa,
pois, descontando os impostos, projeta 2,98% para maio. Quer
dizer, a taxa subiria menos do que a inflação, engrossando a
fuga das empresas e grandes investidores das aplicações (inan-
ceiras tradicionais para as bolsas. Há ainda a previsão de saída
de recursos da poupança para outros ativos, cm furíçãó do
baixo rendimento de 0,5% no mès.

Preocupação — "O 
governo não deve sinalizar juro

negativo. Essa é uma preocupação do Banco Central", resu-
me o economista Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, o assessor
do Ministério da Economia que cuida da política monetária.
Outro dado surpreendente é a súbita procura pelo ouro. que
caiu mais de 30% logo após o anúncio do plano. Neste mês, o
metal subiu 43% na Bolsa Mercantil & de Futuros, cujo
volume de negócios, de CrS 5 bilhões, já representa a metade do
que era movimentado antes do dia 15 de março.

Sérgio Welang observa que a taxa de juros no ovcrnight não
é hoje o principal indicador para medir o grau de liquidez na
economia, até mesmo porque o Banco Central não tem coloca-
do novos títulos no mercado. "Antes do plano, a taxa era o
principal indicador e os bancos se viciaram em emprestar
para o governo", constata.

Mas o economista lança mão de um outro dado preocupan-
te que está ocorrendo no setor privado, para onde, se-
gundo ele, devem ser voltadas todas as análises. Ele menciona
que houve uma queda expressiva nas taxas de emprés-
tims do sistema financeiro, mas somente para empresas com
boa saúde financeira.

De acordo com os seus cálculos, houve o caso de um grande
banco que aceitou emprestar dinheiro a uma taxa de apenas
4,3% ao mês (ou 66% ao ano), e eslava captando recursos a
um nivel de 4,5%. A Aracruz Celulose é um bom exemplo de
uma empresa bem capitalizada que está recursando tomar
empréstimos, mesmo a um custo muito reduzido. "A Aracruz
não pára de receber telefonema de banqueiros", compara.

Banco c/i Boavista.
CDB e RDB BOAVISTÂ
NOS PRAZOS E VALORES QUE VOCÊ NECESSITA.
APLICAÇÕES EM TAXAS PRÉ OU PÓS - FIXADAS.

Consulte o seu Gerente

Goldental Com este plano você elimina uma fonte
de dor de cabeça na sua empresa: a dor de dente.

Uma simples dor de dente pode
não ser tão simples assim. É o
caso da dor de dente empresarial.
Aquela que a empresa sente nas
faltas, nas horas perdidas, na
redução da produtividade de
um funcionário com problemas
dentários. Ela dói no gráfico de
vendas e dói no balanço. Mas essa
dor tem cura. Chama-se Goldental.
O plano odontológico com a
garantia Golden Cross.
O Goldental permitirá que sua
empresa toque num ponto crítico
para a estabilidade emocional
e financeira do seu pessoal. E a
solução capaz de oferecer o mais
alto padrão de serviços de

odontologia, pelo menor preço.
Mesmo que a sua empresa não
tenha um plano de assistência
médica com a Golden Cross, ela
pode aderir ao plano Goldental -
com todas as vantagens. Não há
carência para empresas com mais
de 30 funcionários. A relação
custo/cobertura é extremamente
conveniente para o empresário,
pois incide diretamente no
desempenho do funcionário em seu
trabalho. As coberturas permitem,
dentro das três categorias (Básico,
Inter e Super), a filiação de
funcionários de todos os escalões.
Seu funcionário e a família serão
atendidos em ampla rede

credenciada, inclusive em regime
de 24 horas e emergência.
A Golden Cross abre uma
oportunidade para a empresa
oferecer um importante benefício
social, conquistando seus
funcionários pela boca. Com o fim
da dor de dente também passam as
dores de cabeça.
Consulte a Golden Crpss para
maiores informações: (021)
235.2001 - Rio de Janeiro.

r^ui~~±~i
Odontologia GoMen Cross

Três histórias sem fim —
Publicação técnica
poderá ser lida em
microcomputadores

José Ramos
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BRASÍLIA 
— Os economistas, agri-

cultores e analistas do mercado de
ações já podem ter experiências pare-
cidas com aquelas vividas por Bastian
Baltazar Bux, o herói criado por Mi-
chael Ender na obra /) historia sem
fim, que consegue entrar no livro que
está lendo c passa a interferir no enre-
do. Na verdade, os livros c revistas
eletrônicos, que em junho circularão no
mercado, ainda não poderão levar o
leitor ao reino de Fantasia, como aconte-
ceu ao pequeno Bastian, mas ajudarão a
esmiuçar as contas de grandes empresas
— como Elebra Eletrônica c Companhia
Boavistâ de Seguros, do Grupo Docas —
e deixará que o leitor manuseie direta-
mente seus dados, para aprender agricul-
tura ou atualizar cálculos feitos com in-
dicadores econômicos.

Até o final de maio a revista Suma
Econômica, o Grupo Docas e a Editora
Abril estarão concluindo a edição des-
tas publicações técnicas cm disquetes,
que poderão ser lidas em microcompu-
tadores comuns, oferecendo textos, fo-
tos, tabelas e gráficos encontrados nas
edições comuns impressas em papel, com
a possibilidade de interação com o lei-
tor.

Por trás destas experiências, que pro-
metem ocupar um espaço próprio no
mercado editorial, está a empresa carioca
Telesoft, que prestava consultoria de in-
formática até 1989, quando seu diretor
de Marketing, Paulo Barreira Milet, per-
cebeu que havia uma deficiência na Jis-
semináção das informações. "A 

precarie-
dade das telecomunicações no Brasil
dificulta as conexões on-line, c percebe-
mos que a distribuição de disquetes po-
deria ser uma solução", conta Milet.

A experiência pioneira foi o Ciclo de
produção da soja, um manual técnico
elaborado com assessoria da Embrapa
e destinado aos agricultores, que ser-
viu de vitrine para mostrar as possibi-
lidades do novo sistema. Em meio ao
texto, foi embutido um programa de
computador e diversas tabelas técnicas
que permitiam ao leitor inserir os dados"
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de sua lavoura (insolação, acidez do soJo,
pluviosidade, etc.) para obter uma recej-'
ta personalizada para o plantio. A idéia
agradou a Editora Abril, que lançará;'-
nos próximos dois meses, em conJHtnov
com a Telesoft, um Manual de fertilidade'-
do solo. ••>••¦"-

Indicadores econômicos —O -
editor da revista Suma Econômica, Alexis
Cavicliini, percebeu que esta técnica.*
que tem por base um programa deftrji*
minado Hipertexto, poderia facilitar^
vida de seus 20 mil assinantes, d,uè
mensalmente folheiam as páginas do'!'
veículo em busca de índices de preços', •
dados do balanço de pagamentos, ialí-
dos comerciais, índices setoriais de pro-ií
dução, etc. -i »/\i

Ao invés de passarem as tabelas >da
revista para seus bancos de dados, os
executivos e economistas poderão ad:
quirir a Suma em disquete e utilizar
diretamente os dados, fazendo prõjt?-"
ções, simulações, etc. "Isto racionah-
zará o trabalho de todo mundo", co-
meríta Cavichini, que comecàtá
distribuindo dois mil disquetes aos seus
leitores. ^T.l

O Grupo Docas também embutiuem
disquetes um terço dos seus três •rnil
relatórios anuais do exercício de l|§9,
que apresenta as contas das mais dft;20;
empresas do grupo. Os relatórios file-:
trônicos, ao contrário dos impressos,,
trarão ainda os balanços das sete prinv
cipais empresas, desde 1985. skk;

ESTADO DE MINAS GERAIS £ . .
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA r r

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS r>

LETRA FINANCEIRA DO TESOURO
DE MINAS GERAIS —

De acordo com o item 11 do COMUNICADO DCP n° 024 de 26 de abril de 1990,.informatnòs
os preços aceitos para a oferta de LFT-MG escriturai:

VENCIMENTO CÓDIGO PREÇO MÁXIMO PREÇO MÉDIO PREC0 MÍNIMO '
OI.04.95 5II826 0,958934 0,958934 0,958934
01.05.95 511826 0,919126 0,919126 0,919126 ¦ í-:.í~

Belo Horizonte, 02 de maio de 1990 ] v::r:.
Superintendência Central do Tesouro '<•' ssri

Diretoria do Crédito Público -~x.

DOS 4.01
de CR$ 22.700, por
CR$ 14.999,
São pouquíssimas cópias!

Ligue, ou faça-nos uma
visita e garanta logo a sua!

CENTRO EMPRESARIAL RIO
PRAIA DE BOTAFOGO 228,

LJ112 - (021) 55Z5441,
552.2991 e 552.9994

De 2« a 6 ¦ das 9:00 às 19:00 Hs.

Começou
um novo tempo.

RDB. COBRANÇA REMUNERADA
CDB* CONTA REMUNERADA

Comece vida nova com a forca do banco
do novo tempo. QBANCESA

^V Banco Comercial Banana S.A.

Tels.: RJ (021)224.9878
SP (011) 37.5458

Ique;-;
e \\\
Lan':.;
Com
uma
pincelada^
de ?
humor. '

Faca bons negócios.
Fale com o gerente.

dl
n

TROQUE SUAEVLTÂ
EECRUZEIROS
PORUvIBOM

Negócio.
Na sua empresa você tem matérias-primas, componentes, horas-

homem e até produtos finais que não está conseguindo transformar em
cruzeiros. Por que não trocá-los por coisas que precisa para tocar o seu
negócio? Ligue agora para o Balcão de Trocas Flupem&e saiba como par-
ticipar. Não perca esta chance de trocar a recessão pela criatividade.

FLUPEME,
Associação Fluminense da Pequena i Média Empresa

BALCÃO DE \ ROCAS FLUPEME

580-7139
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Plano Collor deixa brasileiro doente
Carina Caldas

A saúde do brasileiro começa a voltar ao
normal depois do grande susto provocado pelo
Plano Collor. Essa é a constatação de médicos de
diversas especialidades que, durante o período de
maior gravidade — nos primeiros dias após o
anúncio do pacote —, atestaram o aumento dos
casos de dores lombares, torcicolos, infartos e até
mesmo redução da visão.

Prova de que os efeitos colaterais do sumiço
dos cruzados não se limitaram ao bolso, o Pron-
tocor registrou volume significativo de interna-
ções na sua Unidade de Terapia Intensiva já a
partir da noite do dia 16 de março. Algu-
mas horas depois de se descobrir que a vida
passava a valer CrS 50.000 ou, no máximo, 20%
de uma aplicação mais polpuda no overnight.

O ritmo na clínica agora caiu aos níveis de
normalidade, mas deverá ser alterado novamente,
na.Copa do Mundo, em junho, quando os cora-
ções, mais uma vez, serão colocados à pro-
va. •

Remédio —- Parece que o tempo acabou
sendo o melhor remédio, pois o volume de casos
relacionados diretamente com o impacto das me-
dijJas sobre a saúde diminuiu, no mês de abril,
cm.reiação à última quinzena de março. "O 

jeito
foi-se acostumar com a idéia de ter o dinheiro
preso", comenta a fisioterapeuta e acupunturista
Heloísa Maciel.

Ela conta que atendeu, nos primeiros dias
após a posse do presidente, muitos casos de con-
tratura muscular c até de crises de ansiedade.
"Tenho mais pacientes mulheres, entre 30 e 40
anos, e 90% delas são separadas e trabalham
fora, Todas ficaram muito tensas, mas agora
estão mais conformadas, tocando a vida para
frente, mesmo tendo desistido ou adiado mui-
tos planos", conta Heloísa.
"O ortopedista Dario Rodrigues Balesdent,

com consultório cm Ipanema, Zona Sul do Rio,
explica que, na primeira semana após o anúncio
do.Plano, boa parte das consultas marcadas

foi cancelada e o movimento ficou mesmo por
conta de pacientes 

"que apareciam reclamando de
dores persistentes porque dormiam tensos e açor-
davam ainda piores". Agora, no entanto, esse

quadro está se revertendo, com a volta das con-
sultas marcadas e a redução do número de aciden-
tados pela enxurrada de medidas econômicas.

Esses casos eram, cm sua maioria, de dores
nas regiões lombar è cervical, causadas pela ten-
são. Os pacientes encontravam-se na faixa de 30 a
50 anos e eram basicamente do sexo masculino.
"Eram executivos e donos de financeiras. E todas
as mulheres que apareceram nesse período traba-
lham fora.

Estiramento — Uma paciente que sempre
faz ginástica acabou exagerando e teve um estira-
mento. Ela trabalha na área de divulgação de
eventos e teve seus contratos cancelados", co-
menta o especialista. Outro dado curioso: Bales-
dant também trabalha no Hospital de Ipanema,
do Inamps, onde ele não registrou casos com
origem no Plano Collor. O que prova que a popu-
lação de baixa renda realmente foi poupada do
grande susto.

Os números divulgados pelo Prontocor ilus-
tram bem como a estratégia de mudar a vida das

pessoas, de maneira tão rápida e repentina, pode
deixar vitimas pelo caminho. "Somos uma espécie
de termômetro da crise", afirma o cardiologista
João Regalia Júnior, diretor-técnico da clínica,
lembrando que todo acontecimento que gera an-
gústia ou emoções fortes tem reflexo imediato nas
clínicas cardiológicas. Não é à toa que a previsão
de um novo abalo ficará por conta da Copa do
Mundo, em junho.

Segundo Regalia, no Prontocor da Tijuca,
entre as manhãs do dia 15 e 19, foram atendidos
57 pacientes, sendo que 19 acabaram internados
na UTI. "É uma proporção de quase dois para
um, quando o normal é de cinco atendimentos

para cada internação", revela o diretor, explican-
do que, entre os 19, três foram casos de infarto e

sete de insuficiências coronarianas. Na unida-
de da Lagoa, o movimento, no mesmo período,
foi um pouco menor, mas^tinda assim, bem acima
da média normal. "Registramos 30 atendimentos
com 13 internações", diz Regalia.

Ele conta que boa parte dos pacientes era do
sexo masculino, tinha entre 50 e 60 anos e os que
não contavam com convênio pagaram a conta do
Prontocor através da transferência de titula-
ridade de cruzados. Para essas pessoas o plano
teve dois lados perversos: enxugou o dinheiro e
acabou gerando gastos extras. Para se ter uma
idéia, a diária na UTI da clínica custa cerca de
CrS 15.000 c o atendimento a domicílio sai a CrS
5.000.

Stress — Na oftalmologia, existe uma pato-
logia chamada retinopatia serosa central que, tra-
duzida para o português dos leigos, está ligada ao
processo de stress e tem como sintoma a redução
da acuidade visual. "Vi 

quatro pacientes com essa
patologia, na última semana de março. Eram ho-
mens, entre 35 e 45 anos, todos com funções de
comando", afirma o oftalmologista Paulo Henri-
que Rego.

"Quando se trata do dono de uma empresa,
dificilmente esse paciente vai querer entrar de
férias. Ainda mais num momento de grande mu-
danças, como agora. Mas se ele não cortar a
causa do stress, a patologia pode evoluir, levando
à perda significativa da visão", explica o especia-
lista.

Como a cabeça também merece atenção espe-
ciai nesses momentos, a psicanalista Maria Elisa
Leite de Castro conta que não houve alteração no
seu volume de pacientes, mesmo durante os pri-
meiros dias pós-Plano. E ela justifica: 

"É claro
que não se pode ficar alheio à economia do país.
Mas, em psicanálise, existe uma economia inter-
na, que trata da maior ou menor disponibilidade
da pessoa investir na sua busca, na procura de
seus desejos. E nessa economia nem a ministra
Zélia nem o presidente Collor conseguem interfe-

Acarajé vira mau negócio
«J C7 Glldo UmGlldo Uma
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Crise ameaça o
tabuleiro mais
famoso da Bahia

Raimundo Lima

SALVADOR 
— Com a venda de aca-

rajés e abarás ela comprou alguns
imóveis, até mesmo uma casa de veraneio
no seleto condomínio de Vilas do Atlânti-
co. Tem até motorista que a leva diária-
mente, em sua Parati, ao Largo de Santa-
na, no Rio Vermelho, onde instala seu
tabuleiro todas as tardes. De fregueses
fiéis, que chegavam a enfrentar filas com
mais de 30 pessoas para comprar os quitu-
tes, a mais conhecida baiana do acarajé,
Lindalva de Assis, 38 anos, conseguia um
faturamento médio mensal de CrS 600 mil.
Mas o Plano Collor teve efeito devastador
sobre sua economia, e Dinha já pensa em
abandonar o ponto.

Acostumada a vender cerca de 600 aca-
rajés e 500 abarás por dia, a CrS 25 com
camarão e CrS 20 sem o marisco, Dinha
viu seu movimento cair a menos da meta-
de. Sem esperanças de recuperação de seu
comércio a médio prazo, ela está "pedindo
a Deus" que agüente mais dois anos no
serviço. Só assim poderá sé aposentar pelo
1NPS por invalidez, pois sofre de proble-
mas cardíacos e de coluna.

Dinha revela que o plano econômico
atingiu-a em três frentes: as vendas de
acarajé e abará despencaram, os preços
dos ingredientes aumentaram às vésperas
do congelamento, impedindo que ela re-
passe os custos para os fregueses e, para
completar, perdeu CrS 600 mil aplicados
no overnight, destinados à reforma de sua
casa de três quartos próxima à praia de
lpitanga.

Solteira, Lindalva de Assis tem três
filhos: Eliana Cláudia, 21 anos, estudante
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Dinha: vendas caíram 50%
de Ciências Contábeis na faculdade de
Cayru, Edvaldo Hipólito, 20 anos, e Elai-
ne Michele, 8 anos. Os filhos não partici-
pam do negócio que já rendeu à baiana a '
construção de um prédio de dois andares
no Engenho Velho, onde mora com a fa-
mília, a compra de uma casa no mesmo
bairro, além da bela casa de veraneio em
Vilas do Atlântico.

Para ajudá-la na venda dos quitutes,
Dinha conta com cinco auxiliares, três de-
Ias ameaçadas de perder o emprego nesses
tempos bicudos: "com o que estou ga-
nhando não posso pagar tanta gente. Elas
vão ter que procurar o que fazer". Os
maus ventos que sopram sobre seu tabulei-
ro desde meados de março fez com que ela
repensasse o apoio dado aos familiares nos
últimos tempos. Para os que começavam a
seguir seus passos, Dinha, assustada com a
queda nas vendas, passou a recomendar a
busca de novos rumos: "se os fregueses
continuarem sumidos, muitas baianas vão
ser obrigadas a deixar de vender acarajé. O
negócio está inviável", sentencia.

Fernanda Mayrink
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r VOCE QUER
VELOCIDADE ?

A COMPUMICRO TEM,
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- O ortopedista Dario Balesdent diz que cuidou de muitos acidentados pelas medidas econômicas
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Qualquer que seja a necessidade: 10,12,16,20 e 25 Mhz
a MONYDATA oferece a linha mais completa

de microcomputadores do mercado.
Na COMPUMICRO você escolhe o seu modelo

com atendimento técnico e personalizado.

COMPUMICRO.
Faz você superar desafios.

u5=
INFORMÁTICA EMPRESARIAL

RJ : H. Sala da Salambro, 89/B'antUi
Tal.: (021)224-7007

SP: Av. Dr. ArnoKo d« Azavado, 135
Ttl.: (011)871-0522 • Tala»: (11)81019 PINL I

INSTALE UM FILTRO í sit^agua )
E TENHA ÁGUA FILTRADA
EM TODAS AS TORNEIRAS

De residências, hotéis, edifícios, hospitais, escolas,
lavanderias, sítios, fazendas, etc. Instalado após o
hidrômetro, elimina todas as impurezas da água,
mantendo sempre limpas sua caixa e/ou cisterna.
Instale um sit água pois Água limpa é saúde.

Maiores informações e vendas:
VICTAL-RIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Capitão Vicente, 76 - Penha - Tels.: (021) 280-2620 e 290-6252
* Em Petrópòlis fábrica (0242) 42-8517
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PABX DAX 128 - DAX 2600.
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O mais avançado PABX CPA digital do mercado mundial. Configurável
desde 4 troncos e 16 ramais até 1500 troncos e 8000 ramais. Possui
mais de 50 opções para comunicar voz, dados, textos e imagens.
DARUMA fabrica o PABX DAX com tecnologia ALCATEL, líder mundial
em telecomunicações, com mais de 3 milhões de linhas instaladas.

Para solução rápida e econômica do seu problema de comunicações,
temos opções de Parcelamento, Leasing, Aluguel e Finame. Consulte-nos.
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DA MOEDA
VISTO PELA FRENTE:
Em cruzeiros o Nacional também assume a dianteira.
Os novos Fundos, a curto prazo ou renda fixa, já estão remunerando acima de outros
índices. Um lucro verdadeiro, concreto.
Essa liderança é fruto da experiência de uma equipe extremamente profissional e eficiente.
Plenamente adaptada ao novo ritmo da nossa economia.
E que,' por isso mesmo, pode transformar o seu cruzeiro em moeda ainda mais forte
e valorizada. Sempre em 1? lugar.

E PELOS FUNDOS:

QAfllJMATEG :;*a.<
DARUMA TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA

ETELEINFORMÁTICAS/A

Rio de Janeiro (RJ): Fone: (021) 224.33.66 - Telex (21) 40032
Campinas (SP): Fone: (0192) 41.65.66 • Telex (19) 2072
Sào Paulo (SP): Fone: (011) 571.40.57 / 575.48.33 / 570.94.51
Revendas e Assistência Técnica em todo o Brasil

NACIONAL
CURTO PRAZO

8.06
NACIONAL

RENDA FIXA

4,49
£

Over Líquido: 2,66% - Fonte: Andima.

Rentabilidade em abril |

Aplique hoje mesma Fale com o gerente

NACIONAL
O Banco que está a seu lado
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Botafogo não aceita mudança
no regulamento da decisão

Esportes/Turfe JORNAL DO BRASDL
Marcelo Rógua

Além da preocupação por não disputar a
final do Estadual agora, com o time embala-
do, o Botafogo entrou desde ontem em estado
de alerta, temendo perder a vantagem de dis-
putar só um jogo contra o vencedor de Vasco
e Fluminense. Tudo porque o vice-presidente
da Federação, Álvaro Bragança, afirmou que
convocará nos próximos dias representantes
dos três clubes para uma reunião em que se
definirão as datas das finais e "se interpretará
o regulamento, para saber se serão mesmo
dois ou três jogos." O representante alvinegro
ria entidade, Rubens Carneiro Filho, não se
conteve: "Isso è virada de mesa. Nem nessa
reunião, nem se reunirmos o Arbitrai, o Bota-
fogo concordará. O regulamento não muda."

• Outro motivo de apreensão foi a hipótese
comentada na Federação de, se não houver
conciliação de interesses para marcar as datas,
os três clubes serem proclamados campeões:"Isso aqui não c desfile de escola de samba.

Seria institucionalizar a bagunça", esbravejou
o coordenador de futebol, Edson Bentes.

O mesmo clima de insatisfação existe entre
os jogadores. No treino de ontem, a maioria
mostrava-se desanimada pelo adiamento da
decisão. Agora, o técnico Edu vai estudar com
a direção do clube o que fazer até julho.
Quanto a amistosos, apenas um está confir-
mado, dia 20 de maio, contra o Rio Branco
(ES), em Vitória, por uma cota de CrS 800
mil. Na próxima semana, ou quando a Fede-
ração comunicar oficialmente o adiamento
das finais, serão dados quatro ou cinco dias de
folga aos jogadores.

Edu, mesmo concentrado na preparação
para a decisão, já começa a pensar na refor-
mulação de elenco para o Campeonato Brasi-
leiro. "Ainda é um pouco cedo, mas Tostão e
Chicão, do Coritiba; por exemplo, seriam óti-
mos reforços."

Fora do time, Criciúma sofre
Carinho da torcida
não basta para
satisfazer o ídolo

Ricardo Gonzalez

Maior 
idolo da

conquista do
histórico título esta-
dual de 89, junto com
o ponta-dircita Mau-
rício, Paulinho Cri-
ciúma, mesmo afasta-
do do time e sem
perspectivas de vol-
lar, continua nos bra-
ços da torcida alvine-
gra. Quem o encon-
trasse ontem — como
ocorre diariamente —
cercado de crianças após o treino e dando
dezenas de autógrafos, não imaginaria o
que o jogador vem passando. "Não tenho
nem dormido direito. Estou me sentindo
inteiramente fora do grupo e inútil." Se cm
89, as características de Criciúma eram
expressões fortes e largos sorrisos, agora a
imagem é de abatimento, acentuada pela
barba por fazer.

"Sei que ainda sou idolo e que, seja
quando for minha saida do Botafogo,
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Criciúma

terei marcado minha passagem. Mas esse
carinho só reconforta, embora muito, um
lado do meu eu. Não é suficiente para me
devolver o ânimo." O ostracismo de Cri-
ciúma começou cm fevereiro, quando,
substituído pelo terceiro jogo seguido, pas-
sou a deixar clara sua insatisfação com o
técnico Edu. A partir daí teve, ainda, algu-
mas chances, chegou a marcar três gols,
mas nada era mais como antes.

"Sempre fico abatido quando não me
sinto útil. E em nenhum momento da mi-
nha carreira me sinti tão mal como hoje.
As circunstâncias de minha saída do time
foram muito ruins", afirma em conversas
com os amigos Mauro Galvão e Milton
Cruz. Assim, Criciúma não vê outra alter-
nativa a não ser sair do Botafogo após
encerrar seu contrato (junho). "O que pre-
cisava mesmo era dar uma parada de três
meses com a bola, para recolocar mi-
nha cabeça em ordem. Não o faço por-
que não posso."

Mesmo contrastando com o ambien-
te de euforia em Marechal Hermes, Criciú-
ma acha que são boas as chances do Bota-
fogo na final: "Acho que temos o time
mais equilibrado. As dificuldades aumen-
tarão se enfrentarmos o Fluminense, que
marca muito." Após a decisão, o destino
de Criciúma deve ser o São Paulo, que
quer trocá-lo por Mário Tilico, ou o San-
tos. Antes disso, porém, quer ser bi cam-
peão.

Graf vence em sua estréia
alemã e Andréa Vieira perde

HAMBURGO, Alemanha Ocidental —
Jogando pela primeira vez em seu país na
atual temporada, a aíemã-òcidental Steffi
Graf não decepcionou seus compatriotas no
Citizen Ctip, o Kraft General Foods de Ham-
burgo, com USS 350 mil em prêmios e dispu-
tado em quadras de saibro. Precisou de ape-
nas 47 minutos para eliminar a italiana Laura
.Lapi, por 6/1 e 6/2, e passar à terceira rodada,
onde enfrentará a australiana Nicole Provis.
No mesmo torneio, a brasileira Andréa Vieira
não passou da etapa inicial ao perder para a
tcheca Petra Langrova por 6/4 e 6/4.

Diante dá 69a tenista do ranking, Graf só•levou 18 minutos para ganhar o primeiro sct.'No segundo, saiu quebrando o saque de Lapi,'mas 
perdeu os dois seguintes. Parou ai. A

.alemã venceu os outros cinco sem problemas.
|"Acho que tentei forçar muito. Mas se as
coisas saem bem, você sente que é difícil per-
ider e assim tenta fazer as coisas de forma
diferente de vez em quando", disse a líder do
•ranking mundial, disputando seu segundo
;tomeio profissional desde que fraturou um

dedo da mão direita quando esquiava na Sui-
ça, no fim de fevereiro.

Resultados da segunda rodada: Judith
Wiesner (Aus) 6/1 e 6/0 Silka Frankl (Al.Oc.);
Nicole Provis (Austra) 6/4 e 7/6 (9-7) Julic
Halard (Fra); Laura Gildemeister (Per) 7/5 e
6/4 Angeliki KannelloDOulou (Gre).

Resultados do IBM/ATP Tour de Madri,
Espanha: Marian Vajda (Tch) 6/3 e 6/3 Jay
Berger (EUA); Andres Gomez (Equ) 6/1 e 6/3
Andrew Sznajder (Can); Jimmy Árias (EUA)
5/7, 6/2 e 7/6 (7-4) Francisco Clavet (Esp);
Emilio Sanchez (Esp) 6/2 e 6/2 David de
Miguel (Esp); Martin Jaite (Arg) 5/7,6/0 e 6/0
Paul Haarhuis (Hol); Jerome Potier (Fra) 4/6,
6/2 e 6/1 Marcelo Filippini (Uru).

Resultados da segunda rodada do IBM/
ATP Tour de Munique, Alemanha Ocidental:
Stefan Edberg (Sue) 6/1 e 6/0 Christo van
Rensburg (AFS); Kevin Curren (EUA) 6/3,
4/6 e 6/4 Jorge Lozano (Mex); Jens Woehr-
man (Al.Oc.) 6/2 e 6/4 Yannick Noah (Fra);
Carl-Uwe Steeb (Al.Oc.) 6/2 e 6/4 Jan Gun-
narsson (Sue).

Basquete dos EUA distribui
US$ 2,5 milhões em prêmios

. NOVA IORQUE — As 16 equipes que
disputam os playòffs da NBA (National Bas-
¦ketball Association, liga profissional dos'EUA) vão repartir quase USS 2,5 milhões em
[prêmios. O campeão da NBA ficará com USS
410 mil, o vice-campeão receberá USS 275 mil

!e a equipe com melhor campanha entre vitó-
,rias c derrotas nesta fase, mais USS 127 mil.

A premiaçào é quase a mesma do ano'passado. O maior aumento foi nos prêmios
para as equipes do playoff. Cada uma das 16
,já ganhou USS 34.375 — contra USS 25 mil
.do ano passado. Além da premiação, as equi-
¦pes da NBA repartirão uma parte do bilioná-
•rio contrato que a liga assinará com a rede de'televisão ABC, logo após o fim da têmpora-
,da. " .

Já foram disputadas duas partidas da pri-
.meira rodada da fase decisiva e os times que
.jogaram em casa têm a vantagem de 2 a 0,'exceto pelo Utah Jazz, derrotado em Salt
|Lake City pelo Phoenix Suns. Dos 48 playòffs

dessa fase, nos últimos seis anos, 41 foram
vencidos por equipes que disputaram os dois
primeiros jogos e a quinta c última partidas
em casa. Vantagem para aquelas com melhor
campanha na temporada. Dezesseis séries ter-
minaram em 3 a 0, em 15 houve quatro
partidas e 17 foram decididas somente no
último jogo.

NBA/prêmios
Melhor campanha na conferência... USS 67.500
Segunda melhor campanha USS . 55.000
Terceira melhor campanha USS 40.000
Quarta melhor campanha USS 35.000
Quinta melhor campanha •. USS 27.500
Sexta melhor campanha USS 20,000
Classilicação ao playofl USS 34.375
Semifinalistas das conlerèncias USS 41.250
Finalistas das conferências USS 68.750
Vicfrcampeão USS 275.000
Campeão USS 410.000
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Ravelli joga amanhã com Regatas
QUITO — O Campeonato Sul-America-

]no de Clubes Campeões de Basquete começa
,hoje, com três jogos, mas a Ravclli/Franca,
.campeã brasileira, só estréia amanhã, devido a
.uma alteração na tabela, causada pela ausên-
¦cia do Ferro Carril Oeste, da Argentina. O
.Trotamundos, da Venezuela, tenta o tricam-•peonato e é considerado, junto com o Biguá,
;do Uruguai, o maior obstáculo aos planos da' Ravelli de trazer o titulo para o Brasil. O time¦venezuelano estréia, hoje, contra o La Salle,'da Bolívia, apoiado nos 35 jogos preparató-
rios que o treinador Raul Zurila dirigiu nos

, últimos dois meses.
A equipe brasileira tem tudo para começar
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Sérgio Araújo, à frente, deve ser mesmo devolvido ao Fia

Flu já pensa no futuro mas
não há dinheiro no presente

bem. Seu primeiro jogo será contra o Regatas,
de Lima, considerado o time mais fraco do
campeonato. A Ravelli está em Quito desde
sábado para adaptar-se à altitude da cidade,
de 2.800m. O técnico Hélio Rubens também
está satisfeito com o entrosamento apresenta-
do entre seus jogadores e os pivôs Donizete
(Lwart/Lwarcel) e Josué (Pirelli) e o ala Luís
Felipe (Lwart), emprestados à Ravelli para o
Sul-Americano. Nas partidas de hoje pelo
Sul-Americano, o Athletic Rowin, do Para-
guai, enfrenta o Ancud, do Chile; o Trota-
mundos pega o La Salle e o San Pedro Pas-
cual, do Equador, joga com o Regatas', do
Peru.

Se as dúvidas quanto às datas das finais do
Campeonato Estadual persistem, o Flumincn-
se tem, ao menos, uma certeza: vai mudar
muita coisa no segundp semestre. Fora as
caras novas que devem aparecer, o clube in-
crementará o projeto de levar o futebol tricô-
lor para Xcrém. Planos ambiciosos, mas que
dependem fundamentalmente de dinheiro pa-
ra que se concretizem. A insistência de empre-
sários italianos em comprar Donizete poderá
fazer o Fluminense conseguir recursos para a
reestruturação mais rápido do que imagina.

Dificilmente Renato e Sérgio Araújo fica-
rão para o Campeonato Brasileiro. Empresta-
dos pelo Flamengo, têm os passes lixados,
respectivamente, em USS 250 mil e USS 300
mil, o que representa uma despesa total de,
hoje, aproximadamente CrS 37 milhões. Não
há tanto dinheiro. Mesmo que houvesse, seria
dividido entre o projeto Xerém e a contrata-
ção em definitivo de Valber, Dacroce, EdemH-
son, emprestados até o fim do ano. "Pode não
ser agora, mas é certo que os três serão com-
prados", garante o presidente Ângelo Cha-
ves.

Capital para os projetos só pode ser consc-
guido com a venda do mais valorizado joga-
dor tricolor, Donizete. Há semanas, o Flumi-
nense sofre o assédio de empresários italianos.
Um deles, Guiuliodoro Lamberto, chegou a
ser expulso da concentração na véspera do
jogo com o América. Talvez o assessor ua
presidência que o colocou para fora demons-
trasse mais habilidade se a proposta fosse
superior a USS 1 milhão (CrS 72 milhões),

valor considerado baixo. Não há dúvidas que,com mais dinheiro, o negócio sai. A excursão
à Europa, prevista para julho, é a ocasião
adequada.

Para os lugares de Sérgio Araújo e Renato,
já há substitutos. Dirigentes de Fluminense e
Bangu acertaram verbalmente o empréstimo
de Macula e Julinho por USS 100 mil (CrS
7.200.000,00) até o final do ano. Outro que
está entre os pretendidos é Gilson,, ponta-di-
reita, também do Bangu. O centroavante Ed-
mar, atualmente na reserva do Pescara, da
Itália, é outro que interessa. Mas não há
dinheiro.

Desde que era candidato, Chaves sonhava
em transformar Laranjeiras no "Wcmbley tri-
color", somente para jogos. Em Xerém, há
dois campos, mas falta estrutura mínima para
treinos. Não há dúvida de que falta muito
para quem sonha até em construir uma pe-
quena concentração no terreno cedido pelo
Sistema de Patrimônios da União.

O Fluminense já acertou um jogo com a
seleção do Emirados Árabes, dia 24, na Fran-
ça, com cota de USS 15 mil. Há possibilidade
de uma partida com o Atlético Mineiro, dia
13, no Espírito Santo. O grupo está dispensa-
do até segunda-feira. Ontem, o diretor Vai-
quir Pimentel disse que o clube tentará, no
arbitrai a ser marcado pela Federação, a volta
do antigo regulamento, que previa, ao contra-
rio do atual, três clubes jogando entre si. A
dúvida é quanto a necessidade de unanimida-
de para a mudança.

São Paulo — Zaca Feitosa
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Inaldo Manta terá 40 dias para treinar o time para o Mundial

Falha no bloqueio preocupa
a seleção feminina de vôlei

SÃO PAULO — Corrigir as falhas de
bloqueio será a principal preocupação do téc-
hico Inaldo Manta quando retomar o traba-
lho com a seleção brasileira adulta de vôlei
feminino a partir de segunda-feira. Esse foi o
principal defeito do time. que desembarcou
ontem pela manhã no Aeroporto lnternacio-
nal de Cumbica, cm Guarulhos, depois de
participar da Sports Fair, torneio amistoso
patrocinado pela Fuji, no Japão, iniciando a
preparação para o Mundial, cm agosto, na
China. O time feminino sofreu duas derrotas
por 3 a 0 em jogos contra equipes japonesas.
No masculino, representado pela seleção B, o
Brasil também perdeu duas vezes, por 3 ai e 3
a 2.' 

As derrotas não tiraram o ânimo do técni-
co Inaldo Manta, que considerou o resultado
até natural, lembrando que as japonesas esta-
vam melhor preparadas pois terminaram o
campeonato há apenas uma semana. Enquan-
to isso, as brasileiras treinaram só uma sema-,
na e estavam paradas há quase um mês ou
mais. "O objetivo, que era analisar o time e
começar a formar a equipe base, foi plena-
mente alcançado", avaliou Inaldo.

O grupo foi dispensado no aeroporto, com
as cariocas Denise, Fátima e Ana Richa se-
guindo direto para o Rio. Todas as jogadores
levaram um programa de treinos para ser
adotado até a reapresentaçâo, segunda-feira,
no Clube Ipê, em São Paulo. Além de falhar
no bloqueio, o time brasileiro mostrou pouca
condição física e falta de velocidade. Na volta,
as jogadoras terão 40 dias de treinos no Brasil
e, em seguida, viajam para Europa e fazem
amistosos na União Soviética, Itália e Alemã-
nha Oriental.

As brasileiras estrearam no sábado, per-
dendo para o Unitika, vice-campeão japonês,
por 15/6, 15/13 e 17/16. No segundo jogo.

domingo, a derrota foi para as campeãs do
Yto Yokado, por 15/6,15/10 e 15/9. As joga-
doras estavam conformadas com o desempe-
nho. "Se no juvenil nós fomos campeãs, agora
no adulto temos que começar tudo do zero",
avaliou Ana Moser. "Pecamos muito no blo-
queio e elas são especialistas em explorar esse
fundamento", explicava a' levantadora Fer-
nanda Venturini, que acabou a excursão co-
mctitular.

Inaldo disse que só confirma' a equipe
titular a partir de segunda-feira e explicou que
prefere conversar primeiro com as jogadoras.
Hoje ele faz um relatório à Confederação
Brasileira de Vôlei (CBV) e confirmar o pa-
trocinio da Caixa Econômica Federal para o
resto da preparação. O time na excursão co-
meçou com Ana Flávia, Fernanda, Denise,
Ana Moser, Ida e Márcia Fu. No segundo
jogo, entraram Cilene, Ana Volponi e Ana
Richa.

ri Preocupado em melhorar o estado físico
da seleção brasileira masculina de vôlei,

o técnico Bebeto de Freitas quer o time trei-
nando muito. A equipe desembarcou ontem, i
tarde, em Curitiba, onde enfrentará a seleção
da França, na próxima sexta-feira e fez
um rápido treinamento. Hoje, pela manai, os
jogadores treinarão pela segunda vez. Na tar-
de de ontem, Bebeto aproveitou para assistir
ao jogo entre Atlético-PR x Curitiba. A equi-
pe da França chega hoje e os treinos serão
no ginásio do Tarumã, onde será disputada a
partida de sexta-feira. O jogo é válido pela
Liga Mundial. Na abertura, o Brasil enfren-
tou a Itália, vencendo o primeiro confronto e
perdendo o segundo.

Sem time e sem jogos,%'\
São Januário não atraia
nem torcedor fanático —

Nenhum torcedor fanático se aventurou a enfrentar o mau
tempo e assistir ao treino do Vasco, cm São Januário. Seria
uma decepção. No campo, apenas cinco dos nove jogadores-
não convocados para as seleções brasileiras (principal o dp^
novos). Nem o técnico interino, Roberto Dinamite, saiu da"
sala de musculação, onde faz tratamento para se recupernrde' .
distensão. William, Luís Carlos e Marco Antônio Boiadeiro •
também ficaram fora, em tratamento médico. - -";~

Não perderam muita coisa. Afinal, treinar não foi exata'
mente o que seus companheiros fizeram. Deram algumas;
voltas no campo, um ou outro exercício fisico, e também se.' ¦
recolheram. "Mais importante que esse treino é minha reno-'
vação de contrato", explicou o zagueiro Marco Aurclio;Y
longe de acordo e que provavelmente terá o passe fixado....'.'Í.L.'.

A falta de jogadores preocupa o vice-presidente de. fúte-.j', •
boi, Eurico Miranda. Com o adiamento das finais do Estar.>
dual, não há como arrecadar e pagar salários aos que ficaram. .
A solução seria amistosos, cada vez mais difíceis, devido à,, \
carência de elenco. Há um jogo domingo, contra o Gama, . >
campeão do Distrito Federal, dirigido por Orlando Lelé, em :¦..
Brasília. Para essa partida e uma programada excursão aos;'.
Estados Unidos, a partir de 10 de maio, ele espera "161".' .
jogadores emprestados. Mas descarta a volta dos cedidos'à'ô''
Bonsucesso para a disputa da segunda divisão.

Ernesto Paulo cotado :
para assumir o lugar -^
de Valdir Espinoza

A lista de especulações da reformulação do Flamengo já'
tem seu primeiro nome — Ernesto Paulo, treinador do time'
de juniores campeão da última Taça São Paulo, Ele está
cotado para o lugar de Valdir Espinoza, que será demitido,,
hoje, em reunião da diretoria rubro-negra. O vice-presidente
de futebol George Helal, o preparador fisico Carlos Alberto
Lanceta e o zagueiro André Cru/, são outros notáveis que
devem sair. Segundo o vice-presidente geral Josef Berenzjs-
tein, a reformulação começará por essas pessoas. >¦ >

Helal alega cansaço e desgaste; a saida de Espinoza-o-
Lanceta é exigência pessoal do presidente Gilberto Cardoso-
Filho; e André Cruz é considerado jogador muito caro para o-
futebol que apresentou. "André não foi bem e não deve ficar
no cluhc", revelou Ikrenzjstein, argumentando que o Chiasso
— clube suiço dono do passe do zagueiro — nào aceitará'a_
prorrogação do empréstimo sem ônus para o Flamengo. O^
vice-presidente é candidato à vaga de Helal. ^ '""^ 

_

Campeonato Mineiro — Precisando venceria,.
Paraisense, hoje à noite, no estádio Independência, para,
continuar na liderança do returno do Campeonato Mineiro, o
Atlético não sabe se poderá contar com o ponta-esquerda-.
Éder, que não apareceu no clube para treinar na segunda-fei-;
ra. O técnico Arthur Bernardes já adiantou que pretende:
escalar o jogador mesmo sem participar de treinos. "Eléé um •
jogador talentoso. Se chegar a tempo será o titular", garantiu jBernardes. Caso não se apresente, Aílton o substituirá. Outra '
dúvida do treinador é com relação ao centroavante: GèTsòn; \
contundido, não tem escalação assegurada. Se não jíuder \
jogar entrará Mauricinho. ~'¦':' '.

Fluminense é campeão
master de natação e
Flamengo fica em 2o

Primeiro grande ensaio para o Mundial que o Rio sediará'.
em agosto, o Campeonato Brasileiro de Masters de Na£acao,J
edição de outono, terminou ontem, no Parque AquáticoJjjlió".j
De Lamare, com a festa dos nadadores do Fluminenseg O •
clube tornou-se campeão, com 1768 pontos, cnquaãtS a.;
disputa mais apertada ficou para o segundo lugar, ganh&pelp;:
Flamengo com apenas um ponto a mais que ó Santa Ccaliâí s
de São Paulo. Os rubro-negros somaram 1599 pontos, contra!
1598 dos paulistas. rs^-v'.

O vice-campeonato do Flamengo chegou a estar anteaçáf-:
do, quando representantes do Santa Cecilia pediram a récón- j
tagem de pontos, após a distribuição dos troféus. Até-aBj o^j
Flamengo tinha vantagem de dois pontos, mas conseguir se;
manter em segundo, embora os paulistas tenham obtidqiirTais;
um. Em quarto lugar ficou o Minas Tênis Clube, com ©0 \
pontos, e em quinto, o Master Paraná, com 630. 73j ~l,

O destaque foi o mineiro Aldo Manfroi, da Associájão^
Desportiva Granbery, de Juiz de Fora, que melhorou oi
recorde mundial dos 200m peito, na faixa entre 65 e 69 anos,:
ao marcar 3m25s06, no terceiro dia de provas. Foram que-;
brados 81 recordes brasileiros nas 14 faixas da categoria.-r-i
idade mínima de 25 anos. Vários dos 510 nadadores :;do i
Brasileiro vão dia 16 para Los Angeles, para o Campeonato:
Norte-Americano. •»" j \ '•

tt=5 r-J
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Jóquei paulista morreg
e família doa sétís
rins para transplante

SÃO PAULO — Os rins do jóquei paranaense~José |Estevam Gelaski, morto após cair da potranca Chrystyjade;
no primeiro páreo de sábado em 'Cidade Jardim, foram';
doados para transplante. Gelaski, que foi internado na .Uni-'.
dade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, teve',
sua morte cerebral confirmada no início da noite de segunda-^
feira. —j -.;

Ao receber a informação da morte cerebral, a familia do ¦
jóquei decidiu doar seus rins e, na noite de segunda-feira; foi ¦
realizada a operação para extração dos órgãos no próprio1
centro cirúrgico do Hospital São Paulo. Um dos rins- foi'
enviado para Curitiba, onde um doador espera o órgàõl;0-
outro ficou no próprio hospital e será utilizado num frans-','
plante ainda hoje.

Ontem na Gávea
1° Páreo: Io Fast Royalty J.Pinto 2o Datari J.Aurélio 3o Empate •
J.M.Silva — Vencedor(4)l,9 D.Inexata(14)7,4 Placês(4)l,4 e (l)l-,&t
D.Exata(4-1)7,6Tempo:69sl/5. —>¦> >

Páreo: Io Loiron M.Silva 2o Noah's Town J.M.Silva 3o Elmapo j
Sadino C.A.Martins - Vencedor(6)2,7 D.Inexata(56)l,8 Placês(6)li.;
e (5)1,4 D.Exata(6-5)3,5 Triexata(6-5-4)18,4 Tempo: 95sl/5. • ¦ •" ;
3o Páreo: Io Greek Dance A.Machado P 2o Costa do Marfim;
M.Ferreira 3o Shelly J.Aurélio - Vencedor(3)2,9 D.lnexata(23)19,2 ;
Placês(3)l,9-e (2)3,7 D.Exata(3-2)23,5 Triexata(3-2-5) 150,4 Tem;.
po:8lsl/5 ¦• 

'i
4oPáreo: IoDashOnC.Lavor2oRacecourtJuarezGarcia3°Picasso{
A.Machado P — Vencedor(7)l,8 D.lnexata(67)2.1 Placès(7)f,3..e ,
(6)1,6D.Exata(7-6)3,lTriexata(7-6-2)26,0Tempo:94s. J,!' 

'.
5° Páreo: Io Sarambú M.B.Santos 2° Nagan E.S.Rodrigues 3o Inter-'
continental G.F.Silva - Vencedor(9)4,8 D.Inexata(29)21,3 Pia-;
cês(9)3,5 e (2)3,4 D.Exata(9-2)42,6 Triexata(9-2-4)324,8 Tempo: 75s2/;

6° Páreo: T> Reinhold J.M.Silva 2' Gas Pilot J.Aurélio 3o AntcTèdo '
A.Machado P - Vencedor(3)l,4 D.Inexata(36)l,7 Placês(3)l',V e '
(6) 1,3 D.Exata(3-6)2,5 Triexáta(3-6-7)24,3 Tempo: 87s2/5. '¦ ;f J

Páreo: (Handicap) Io Japan Air A.Machado P 2o Lacèrto R.Ro-'
drigues 3o Fórum Sky J.Queiroz — Vencedor(3)8,2 D.Inexata(35)26,7 •
Placês(3)5,7 c (5)3,0 D.Exata(3-5)82,4 Tricxata(3-5-7)293,6 Tempo:'
2m09. '
8" Páreo: Io Home-Made M.Pinto 2o Povemaro G.Souza 3° Kavaals.
E.S.Rodrigues — Vencedor(6)20,0 D.lnexata(26)17,3 Placès(ó)4,8 e.
(2)1,4 D.Exata(6-2)78,4Triexata(6-2-l)197,9 Tempo: 2ml8s3/5.„, ' ,
9° Páreo: Io Apolete G.Souza 2o Histen C.A.Martins 3o Dona Pepita,
ES.Rodrigues — Vencedor(7)10,l D.Inexata(7-l 1)9,7 Placês(7)3,9 e ,
(11)1,5 D.Exata(7-l 1)23,4 Triexata(7-11-2)98,6 Tempo: 68s3/5.
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Careca quer descanso antes da apresentação
ITÁLIA 90SÃO PAULO

—.fejiz, mas can-
sáfjolA o atacante
Caraça dcscmbar-
cou ontem pela ma-
nhã.no aeroporto
internacional de
Cumbica, em Gua-
rulhos, ainda sentindo os efeitos da Ion-
ga' campanha que terminou domingo
còm, a, conquista do scudelio italiano
pelo Napoli. Acompanhado do amigo e
médico do São Paulo, Marco Aurélio
Cunha, Careca disse sentir dores na
região pubiana, que podem colocar em
risco a sua participação no amistoso de
sábado, contra a Bulgária, em Campi-
násipara onde foi em seguida, pensan-
do,em' passar alguns dias com a família.
"Sfi n|o houver problema, espero a se-
lcçãojá mesmo", comentou o jogador,
disposto a pedir alguns dias de folga
antes de se apresentar ao técnico Sebas-
tião Lazaroni.

Com uma blusa de gola olímpica
coral, blazer azul-marinho, calça cinza e
sapatos pretos de camurça, Careca
atendeu com paciência aos caçadores de
autógrafo, beijou duas fãs mais afoitas
e teve até um curioso encontro com um
torcedor, sósia de Santos Dumont, que
cumprimentou o craque, mas não quis
se identificar/Acompanhado dos filhos,
o atacante abraçou o pai, sr. Oliveira,
quefoi esperá-lo junto com parentes.

Depois, lamentou as notícias sobre os
problemas na apresentação dos jogado-
res que estão prejudicando o início de
trabalho da seleção. "Parece 

que as coi-
sas continuam as mesmas, mas vamos
esperar que os clubes compreendam e
facilitem o trabalho do Laza." Apesar do
prazo curto até o início da Copa, Careca
acha que o Brasil pode fazer uma boa
preparação com apoio na experiência dos
estrangeiros. "O 

grupo se conhece bem e
temos qualidade e experiência."

O atacante ainda estava impressio-
nado com as comemorações da fanática
torcida napolitana depois da conquista
do título. A cidade foi tomada pela cor
azul, do clube, e os jogadores receberam
vários prêmios e homenagens e festeja-
ram em um navio na baía de Nápoles.
Careca disse que sempre acreditou na
possibilidade de tirar a diferença do
Milan. "Eram só dois pontos e isso no
campeonato italiano não é nada. O po-
vo ficou feliz de dar uma volta no pode-
roso time do Milan."

Além do problema no púbis, Careca
sente também dores no músculo adutor
da coxa esquerda. Marco Aurélio Cu-
nha fez uma infiltração no jogador e
disse que o problema não é grave. Mas,
recomendou dois dias de repouso antes
do início dos treinos. Se Lazaroni prefe-
rir, Careca se apresenta hoje mesmo em
Teresópolis.

38o Paulo — Zaca Feltosa

Alemão briga por uma vaga
planejou o companheiroCampeão, com vaga cativa entre os

escolhidos para a Copa do Mundo c de
contrato novo com o Napoli. A vida do
apóiítdor Alemão é uma reunião de fa-
tõs' alegres. Ontem, ele chegou ao Rio
e'passou o dia com a família e hoje
deve se apresentar pela manhã à sele-
ção, em Teresópolis. Ele vai iniciar a
luta atrás da felicidade completa. Ela
virá.com a vaga de titular, um dos
úítimos sonhos a serem realizados na
sua-carreira. "Acho 

que mereço uma
vaga; mas vou provar isso, novamente,

nos treinos
de Maradona.

O scudelio conquistado domingo
com a vitória de 1 a O sobre o Bari é
considerado um feito inesquecível. "Foi

uma festa incrível, das maiores alegrias
que já tive", recordou Alemão. Ele ga-
rantiu estar bem para se apresentar ao
técnico Sebastião Lazaroni e com muita
vontade de ajudar a seleção. "Já 

pensou
ser campeão do mundo? Seria o máxi-
mo", sonhou o apoiador.

Teresópolis, RJ — Fotos de Carlos MesquitajmmÈk
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O sósia de Taffarel (D) foi motivo para brincadeiras

O Taffarel de amanhã
Sósia careca e
gordo teve seu
dia de glória
Um 

Taffarel àí avessas foi a
principal novidade do time"'$tie Sebastião Lazaroni escalou

,, para o coletivo de ontem de ma-
. nriã, em Teresópolis. Adriano

Eduardo Tefili, 25 anos, gaúcho
de,Getúlio Vargas, goleiro do
Vargem Grande, sparring desse
primeiro treino, também tem ca-

•• .belos louros e olhos azuis. De res-
" to, nenhuma semelhança. Baixa

estatura, barriga saliente e pouco
!!"'ó$belo. Assim mesmo, Alemão,

como é conhecido, viveu 60 minu-
" tos de glória. Foi escalado na sele-

ção brasileira para que o verdadei-
ro Taffarel pudesse ser exigido
pelos chutes de Renato, Muller,
Silas e Branco.

... "Ele é o Taffarel amanhã", iro-
nizou o preparador de goleiros

. Niélsen, ao observar o biotipo do
novo convocado. Vaidoso, o titular
da posição nem quis imaginar-se

, ,,daquele jeito daqui a alguns anos.
""'!Nào pretendo ficar tão esquisito

_ assim", avisou, disposto a acabar
j ,çom tais comparações. Comenta-

rio que sequer fa levado em conta
por Alemão. Ele estava hipnotiza-

do, orgulhoso da manhã que pas-
sou na Granja Comary. "Foi tudo
muito diferente."

É verdade. Ontem, tudo foi di-
ferente para esse vendedor, mora-
dor na Glória, que somente nos
fins de semana sobe a serra para
jogar no Vargem Grande. Em vez
de sofrer com os erros de Neneu,
Arizinho, Mustafá e Cana, seus
tradicionais colegas de defesa, só
recebeu bolas atrasadas por Mau-
ro Galvão, Ricardo Rocha e Al-
dair. "Sabe repor muito bem a
bola", elogiou Jorginho. "Ele só
falou isso porque ficou meu ami-
go", disse o falso Taffarel, que, de
tão alegre, chegou a perder a hu-
mildade. "O 

que eu queria mesmo
era encarar o Renato Gaúcho pela
frente."

Ricardo Rocha, sempre de
bom humor, tratou de debochar
do seu novo goleiro. 

"Vem cá,
Taffarel dos pobres", gritou, con-
vocando Alemão para uma foto
junto com toda a seleção brasilei-
ra. Um batalhão de fotógrafos e
repórteres o cercou. E, para com-
pletar a festa, recebeu a promessa
de que receberia de presente a ca-
misa que o titular usará contra a
Bulgária. "Será 

que ele achou que
tenho futuro?", perguntou Ale-
mão, que no dia do trabalho, pôde
ser Taffarel por 60 minutos.
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Üm sósia de Santos Dumont esperou o feliz, contundímecansadoCareca em Guaruíhos

Ricardo Rocha quer uma Vaguinha'
Definitivamente, o pernambucano

Ricardo Rocha não está na seleção
brasileira apenas para contar piadas,
seu passatempo predileto. Ontem, mais
uma vez provou essa disposição. De-
monstfou a Sebastião Lazaroni que,
além de excelente como lateral-direi-
to e quarto-zagueiro — posições em
que já foi testado pelo treinador —,
conhece como poucos a função de líbe-
ro, que desempenhou no coletivo. "Não

há segredo. Joguei ali no Sporting e fiz
quatro gols em seis meses."

Ricardo Rocha é o único jogador do
futebol paulista convocado por Laza-
roni. E garante que não irá se confor-
mar com o banco de reservas. Contra a
Suécia, dia 10 de junho, estréia do Bra-
sil na Copa do Mundo, promete estar
entre os 11 titulares. Confia na regula-
ridade, na experiência — é presença
certa desde a época de Carlos Alberto
Silva — e, principalmente, na versati-
lidade. "Jogo em vários lugares. É im-
possível que não encontre uma vagui-
nha."

Ao contrário de alguns companhei-
ros, cie adora dar entrevistas. E sem-
pre fala o que pensa. Sem rodeios ou
meias palavras. Exemplo do que disse
no fim do treino, a respeito de" Lázaro-
ni ter mexido na parte tática do time,
tornando-o mais agressivo. "Com três
zagueiros e dois cabeças-de-área, não
há motivo para prender os laterais",
finalizou, concordando com a liberda-
de dada a Branco e Jorginho.

Técnico tranqüiliza empresário
Quando chegou à Granja Comary, o

empresário Manuel Barbosa, também
procurador de Ricardo Gomes, Aldair
e Valdo (os três do Benfica) e de Mozer
(do Olympique, de Marselha), estava
preocupado. As notícias veiculadas em
Portugal informavam que Sebastião
Lazaroni só liberaria os três brasilei-
ros para o time português após o dia
19. O técnico garantiu que depois do
amistoso com a Alemanha Oriental,
dia 13, eles poderão voltar para Portu-
gual.

"Se os jogadores fossem liberados
após o jogo em Madri, dia 19, seria uma
tragédia, porque queremos ser cam-
peões da Europa (a decisão com o Mi-
lan será no dia 23, em Viena)", disse
Barbosa. As informações prestadas por
Lazaroni tranqüilizaram Manoel Bar-
bosa, que usou uma expressão portu-
guesa para definir a situação. "Como
se diz na minha terra, dividimos o mal
pelas aldeias."

Manoel Barbosa tem admiração es-
pecial por Mozer. Ele foi o responsável
pela ida do zagueiro para o Benfica e
depois pela sua transferência para o
Olympique, de Marselha. "Mozer é o
maior jogador do mundo. Marca, ga-
nha todas na cabeça e faz gols como
um atacante. Ele vai fazer o Brasil ser
campeão do mundo."

O empresário Manoel Barbosa já
tem um clube interessado em contra-
tar Aldair: a Juventus. Além disso, ele
está participando das negociações en-
volvendo Mauro Galvão, que poderá
jogar no Benfica, na vaga aberta por
Aldair. Outro jogador que tem chances
de ser negociado por ele é Valdeir, do
Botafogo. Um clube francês, cujo no-

Manoel Barbosa (E) certificou-se com Jorge Salgado (CJ
e Lazaroni da liberação dos três jogadores do Benfica

me não foi revelado, estaria interessa-
do no atacante.

Profundo conhecedor do mercado
europeu, Manoel Barbosa não acredita
que Bebeto consiga se sair bem no fu-
tebol italiano. "E fraquinho para en-
frentar as defesas italianas. Acho que
ele deve ir para a França, que tem
equipes atuando sem libero. Os únicos
líberos são o Mozer e o Júlio César. No
futebol francês, o Bebeto pode apro-
veitar a ausência do libero e se consa-
grar. Na- Itália, ele terá problemas. O
mesmo está acontecendo com o Geo-
vani."

j~~j Aldair jura que nada sabe a respei-
to do interesse da Juventus em

contratá-lo para a disputa do próximo
Campeonato Italiano. Ontem, porém,
traiu-se, numa conversa após o fim do
treino coletivo. "Seria ótimo se fosse
titular nos jogos de Turim", disse o
zagueiro do Benfica, ao referir-se a ei-
dade que sediará as partidas da seleção
brasileira na Copa do Mundo e que, por
coincidência, tem na Juventus seu clube
mais forte. "Se eu jogar bem, eles irão
ficar ainda mais entusiasmados". Os
italianos passaram a admirá-lo após o
amistoso em que a seleção venceu a
Itália por 1 a 0, gol de André Cruz, em
Bologna.

Selecionadas
Recorde de gols
para Taffarel

Pobre Taffarel. Ele se sentiu o pró-
prio goleiro da Costa Rica — teórica-
mente, adversário mais fraco do Brasil
na primeira fase da Copa do Mundo."Nem somados foram tantos os gols que
levei na carreira", disse, meio constrangi-
do. Taffarel evitou, com suas defesas,
muito mais que os sete gols que levou.
A experiência de enfrentar o ataque da
seleção, tendo à frente uma linha de
zagueiros inexperientes, foi demais."Com o apoio dos alas e a movimenta-
ção do ataque, a marcação se confun-
diu toda. É, realmente, muito difícil.
De repente, me aparecia um jogador
na frente batendo para o gol", comen-
tou. "E o pior é que o meu time não
reagia", acrescentou, em tom de lamen-
to.

Sérgio Moraes —11/7/89
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Galvão prefere
mesmo a zaga

Mauro Galvão só admite ser esca-
lado no meio-campo em alguma
emergência. Ele abomina qualquer
outra argumentação que indique a
possibilidade de seu aproveitamento
em outra posição que não seja na
zaga. "Posso até ter treinado bem
hoje (ontem), mas o meu negócio é
mais atrás", disse, convencido de que
já no próximo coletivo atuará de líbe-
ro. Sobre a boa atuação de Ricardo
Rocha nesta posição, foi categórico."Joguei como libero em quase todos
os jogos da seleção ano passado, não
posso ter receio de um coletivo. Se
tivesse, não merecia estar na seleção
brasileira", afirmou.

Ray-ban — Com um vistoso e ina-
propriado óculos escuros, o técnico Joel
Santana, que levou o Vasco a final do
Campeonato Estadual de 87, enfrentou
o frio e a chuva fina de Teresópolis
para assistir ao treino da seleção bra-
sileira, em um conjunto da seleção dos
Emirados Árabes.
Poupados — Dos cinco jogadores
do Vasco na seleção, só o goleiro Acácio
treinou no campo — mesmo assim, à
parte, com Zé Carlos e Nielsen. Bis-
marck, Mazinho, Titã e Bebeto treina-
ram levemente, longe da chuva.
Empresários — Além do portu-
guès Manoel Barbosa, dois outros em-
presários estiveram ontem na Granja Co-

mary: Maurício Salomão, que acom-
panhava Barbosa, e Pedrinho, ligado
ao italiano Geovanni Brachini — que
trata dos interesses de jogadores bra-
sileiros na Itália e do técnico Sebas-
tião Lazaroni, que vai para a Fiorenti-
na depois da Copa.
Argentina — O técnico Carlos Bi-
lardo não sabe se terá Maradona ama-
nhã, contra a Áustria, em Viena, quando
a Argentina tentará superar a irroperân-
cia de seu ataque — nos últimos nove
jogos, fez um gol. A Áustria terá em
campo dois dos principais artilheiros
da Europa: Polster, do Sevilha da Es-
panha, e Gçrhard Rodax, do Admira
Wacker, da Áustria.

Maradona e Careca — O era-
que argentino continua na frente no ran-
king feito pelos jornalistas gregos para a
revista // Mondiale, enquanto o cen-
troavante brasileiro aparece na quinta
colocação. Maradona tem 127 pontos,
seguido pelo holandês, Van Basten (122),
pelo também holandês Gullit (102), pelo
italiano Vialli (81) e por Careca (51).
Breitner — Panl Breitner, ex-joga-
dor da seleção alemã-ocidental campeã
mundial em 1974, apontou o Brasil o
favorito da Copa da Itália. Para ele, o
time conta com meio-campo e ataque
de grande qualidade, além de ter a
melhor defesa e o goleiro mais eficien-
te da história da seleção brasileira.

Duelo italiano
na decisão da
Copa da Uefa

TURIM, Itália — A demonstra"
ção de força que o futebol italianq',
deu nas Copas continentais da tempot
rada 1989/90 tem, hoje, nesta cidade^
o início de sua festa. Juventus e Fior.
rentina realizam o primeiro jogo da.
decisão da Copa da Uefa — único
torneio europeu com finais em duas
partidas —, com perspectivas distin-"
tas. Enquanto a equipe de Turim,
campeã da Copa da Itália, já tem,
presença certa na Recopa do próximo'
ano, o time viola persegue, com o
título,.sua última chance de disputar
uma competição internacional em
1991, após a desastrosa campanha no.
Campeonato Italiano, quando esca^
pou do rebaixamento para a segunda!
divisão na última rodada. ',

Apesar de ser a única competição'
continental disputada por mais dtí
uma equipe de cada pais — alguns,]
como a Itália, chegam a ter cinco re-|
presentantes —, pela primeira vez,
dois times de uma mesma nação deci-
dem a Copa da Uefa.

Os jogos decisivos servirão para a
despedida dos treinadores Dino Zoff^
da Juventus, e Francesco Graziani, da
Fiorentina, ambos campeões do munj
do em 1982, na Espanha. "Eu e mui-
tos outros (referência aos jogadores1
Rui Barros e Zavarov) não podemos;
encarar a despedida como algo des-!
motivador. Pelo contrário, é o mo-|
mento de procurar fazer o melhor,
possível", afirmou Zoff, que será'
substituído por Gigi Maifredi, atual
treinador do Bologna.

Na Fiorentina, livre do fantasma
da segunda divisão, além de Graziani;
provavelmente trocado por Sebastião1
Lazaroni, técnico da seleção brasileiJ
ra, também o zagueiro Battistini e o!
atacante Roberto Baggio estão em cli-j
ma de fim de fesla. 

"Felizmente não
fomos rebaixados. Seria horrível dei-,
xar o time num momento tão difícil",1
afirmou o artilheiro, que estuda duas
propostas para transferência: ou vai'
para o Milan ou reforçará a própria)
Juve — opção que mais lhe agrada.

Além da atração natural de uma
final, a presença de vários jogadores
que disputarão a Copa do Mundo
(Tacconi, De Agostini, Marocchi e
Schillaci, da Juventus, pela Itália,
além de Zavarov e Aleinikov, pela
União Soviética, e Baggio e Dungá,
da Fiorentina) serve para motivar
ainda mais os torcedores. Todos os
ingressos do Comunale, de Turim —
o mesmo estádio que servirá de sede
ao Brasil no Mundial — estão vendi-
dos, com renda superior a USS 1,6
milhão. 1

Juventus: Tacconi, Galia, De
Agostini, Alessio e Napoli; Bonettf,
Aleinikov e Rui Barros; Casiraghi",
Marocchi e Schillaci. Fiorentina: Lan)-
dueci, Delloglio, Volpecina, Iachini e
Pin; Battistini, Nappi e Dunga; Buso,
Baggio e Kubik. Juiz: Emílio Soriano
Aladren (Espanha).

Copa da Uefa
1980 Elntraoht Frankfurt (AI.Oc.)
1981 Ipswlch Town (Ing)
1982 Gotemburgo (Sue)
1983 Anderlecht (Bel)
1984 Tottenham (Ing)
1985 Real Madri (Esp)
1986 Real Madri (Esp)
1987 Gotemburgo (Sue)
1988 Bayer Leverkusen (AI.Oc.)
1989 Napoli (Ita)

Placar JB
FUTEBOL

impoonato Mineiro
Democrata 1x3 Cruzeiro
Uberaba 2x0 Uberlândia
Caldense 2x2 Juventus
Campeonato Gaúcho
Internacional 2x0 Juventude
Caxias 4x2 Grêmio
Campeonato Paranaense
Corltlba 3x0 Atlético
Campeonato Pernambucano
Sport 1 x 1 Náutico
Ferroviário 3 x 1 Atlético
Campeonato Sergipano
Estanclano 1 x 2 Santa Cruz
Marulense 0 x 1 Quarany
Campeonato Matogrossense
Slnop 2x0 Mlxto
Amistoso
Sei. de Goiás 1x2 Sei. Brás. de Novos

IATISMO
Taça Finas* de Vela
(Guaraplranga, S«o Paulo)
Classe Europa: final — 1° Antônio VI-
velros, RJ; 2° Eduardo Florénclo, RJ;
3° Cláudia Swan, RJ

HANDEBOL
Brasileiro de Clubes
(feminino, Maué, Rio)
Grupo B, primeira rodada
Banese 17 x 17 Santa Cruz

Aberto de Porto Alegre
categoria scratch masculino
1) Rafael González 71-72-70 - 213
2) Wagner Rocumback 65-74-76 - 215
categoria scratch feminino
1) Cristina Santin 77-73-75 - 225
2) Ellzabeth Nlckorn 74-80-77 - 231
categoria 0 a 9 masculino
1) Marcos Ruhl 67-68-66 - 201
2) Guilherme Antunes 71-67-70 - 208
categoria 10 a 15 masculino
1) Fausto Júnior 71-76-68 - 215
categoria 0 a 15 feminino
1) Allnn Eggor 67-67-70 - 204



Muller começa a barrar Bebeto na seleção
-—' TuraaiSnnllR R.T—Carlos Mesaultât

m
Oldemário Touguinhó, Tadeu

de Aguiar e Lédio Carmona

A cada treino ITÁLIA 90
na Granja Co-
mary, Mullcr en-
canta o técnico Se-
bastião Lazaroni c
a hipótese de ser
efetivado como ti-
tular da seleção brasileira já passou a
ser estudada pelo treinador. Para ga-
rantir sua posição, o atacante do To-
rino — líder da segunda divisão ita-
liana — terá que repetir nos
amistosos contra Bulgária e Alemã-
nha Oriental a disposição e técnica
apresentadas em Teresópolis.

No confronto com Bebeto, Mullcr
tem algumas vantagens. Já está acos-
tumado a enfrentar zagueiros curo-
pcus, tem físico mais avantajado,
com as pernas bem musculosas e
muita velocidade. Com Bebeto a si-
tuação é diferente. Sua marcação aos
zagueiros tem deixado a desejar e as
seguidas contusões, resultado das en-
tradas de adversários, o afastam dos
treinamentos, como acontece agora.

Se Mullcr jogar bem contra Bulgá-
ria e Alemanha Oriental, a vaga esta-
rá praticamente assegurada para a
estréia do Brasil na Copa, dia 10 de
junho, contra a Suécia.

Ao mesmo tempo em que admite a
possibilidade de barrar Bebeto e esca-
lar Mullcr ao lado de Careca, Laza-
roni pensa também na reedição do
antigo trio do São Paulo, formado

pelos dois atacantes e Silas. O técnico
está ansioso pela apresentação de Ca-
reca. O problema é que o centroavan-
te deseja ficar em São Paulo até sába-
do e se apresentar nesse dia, em
Campinas, quando a seleção enfren-
tara a Bulgária.

O técnico aceita as ponderações de
Careca — está cansado e com vonta-
de de rever os parentes — mas acha
que a sua presença sábado é funda-
mental. "Estamos em ritmo de Copa
do Mundo. Careca é um trunfo im-
portante para a equipe. Ele passou
um período em recuperação na Itália
e só agora está readquirindo sua me-
lhor forma. Temos que aproveitar o
momento. Preciso dele aqui e por isso
não posso deixá-lo ficar durante a
semana em Campinas."

Lazaroni já tem uma proposta pa-
ra Careca — liberá-lo para ficar em
Campinas até a próxima terça-feira.
"Ele me ajuda treinando e jogando.
Retribuo isso deixando que ele fique
mais alguns dias com a família em
Campinas. Preciso dele no conjunto
de amanhã (hoje) ou no treino tático,
porque já poderei treiná-lo com Mui-
ler."

O empenho para que Careca se
apresente logo tem uma explicação.
O técnico quer ver como cie e Mullcr
se comportarão nos treinamentos. O
desempenho da dupla no segundo
tempo do amistoso com a Inglaterra,
em março, no Estádio de Wembley,
agradou ao técnico. A atual fase de
Mullcr serve para aumentar a con-
fiança de Lazaroni.
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Muller agrada cada vez mais a Lazaroni, que quer usá-lo com Careca e Silas, revivendo o trio do bao Faulo

Ordem no treino foi atacar
O homem mandou atacar. Em uma

hora de coletivo, a seleção brasileira
mostrou, apesar da fragilidade do ad-
versário, que pode ter uma postura
bem mais ofensiva do que mostrou nos
últimos jogos — ora o libero avançava,
ora um dos zagueiros atacava, ora os
alas funcionavam como centroavante.
A preocupação em apurar a dinâmica
de ataque, somada a ineficiente linha
de zagueiros do Vargem Grande, cam-
peão da segunda divisão da Liga de
Futebol de Teresópolis, deu como re-
sultado a goleada da seleção brasileira
por 7 a 0, ontem cedo, na Granja Co-
mary.

O técnico Sebastião Lazaroni orien-
tou o time de dentro do campo, e,
poucas vezes, suas instruções foram
para corrigir o sistema defensivo. Es-
tava mesmo era decidido a dar uma
evolução tática ao seu 3-5-2, embora
escalasse uma equipe improvisada —
Ricardo Rocha atuou de libero e Mau-
ro Galvâo no meio-campo. "Renato,
você corre para o primeiro pau. porque
é o mais próximo, e os outros vão no
segundo", gritou, após Branco ir à li-
nha de fundo e centrar para a área."Vai com tudo, garoto. Faz a ultrapas-
sagem", pediu a Aldair, quando o za-
gueiro apareceu pela meia direita.

Os gols logo surgiram, apesar da
atuação de Taffarel no time do Var-
gem Grande. Aos 12m, Renato fez o
primeiro, em impedimento. Aos 28m,
Muller o segundo, aproveitando cruza-
mento de Jorginho. Aos 30m, Silas

marcou o terceiro. Em seguida, Laza-
roni interrompeu para dar novas ins-
truções aos jogadores. O time voltou
com a mesma aplicação ofensiva — a
esta altura, os jogadores do Vargem
Grande já estavam inteiramente der-
rotados em campo. Aos lOm do reinicio
do treino, Caca marcou contra o quar-
to gol. Aos 1 lm, Silas fez o quinto. Aos
15m, Valdo o sexto, de pênalti. Aos
20m, Branco o sétimo, após driblar
três.

Mesmo descontada a inferioridade
do Vargem Grande, a seleção mostrou
alguns aspectos positivos — a boa for-
ma de Muller, a fácil adaptação de
Ricardo Rocha à função de libero, o
ímpeto de Renato e a força de ataque
dos alas Jorginho e Branco. "Até eu
chutei a gol", vibrou, no final, o meio-
campo Silas, autor de dois gols. De
maneira geral, os jogadores aprova-
ram a nova orientação de Lazaroni. "A

seleção ficou bem mais ofensiva. Ga-
nhou mais movimentação. Algumas ve-
zes troquei de posição com Valdó e
cheguei a aparecer como centroavan-
te", comentou Branco, que chegou a
disputar bola na área com Taffarel.

"O treino mostrou que a seleção tem
boas opções, com jogadores que atuam
cm várias posições", destacou o capi-
tão Ricardo, convencido de que a sele-
ção tem muito mais trunfos para a
Copa do Mundo. O time treinou com
Alemão, Ricardo Rocha, Aldair e Ri-
cardo; Jorginho, Silas, Mauro Galvão,
Valdo e Branco; Renato e Muller.

Lazaroni gosta
da movimentação

O coletivo deixou o técnico Sebas-
tião Lazaroni satisfeito. Embora reco-
nhcccssc que o adversário, o Vargem
Grande, time da segunda divisão de
Teresópolis, era muito fraco, ele gos-
tou da velocidade dos três jogadores do
meio campo — Mauro Galvão, Silas e
Valdo —, que se aproximaram várias
vezes dos atacantes Renato e Muller.

Não foi apenas o desempenho dos
jogadores do meio campo que agradou
Sebastião Lazaroni. Os alas Jorginho e
Branco, este chegou a participar de
algumas jogadas como centroavante,
também deixaram o técnico entusias-
mado. "O importante é que o time
começa a acertar os lances de ataque.
Além disso, Ricardo Rocha mostrou
que pode ser um grande libero e o Mau-
ro Galvão tem condições de ser cabe-
ça-de-área. Todos têm que jogar em
várias posições."

A defesa da seleção não preocupa
Sebastião Lazaroni. O nivel técnico
dos zagueiros convocados o deixa tran-
quilo. 

"O meu problema é escolher os
melhores. É por isso que preciso que o
Aldair e Ricardo Gomes fiquem para o
jogo contra a Bulgária e Alemanha
Oriental." Embora isto seja muito pro-
vável, Lazaroni fez questão de con-
versar com o sueco Sven Eriksson,
técnico do Benfica, time de Aldair e
Ricardo Gomes.

Teresópolis, RJ — Carjos Mesquita
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Torcedores de várias idades, na maioria jovens, estiveram ontem na Granja Comary

Torcedores fazem a festa na Granja
Tietes declaram
amor e choram
por seus ídolos

Sebastião 
Lazaroni não imaginou

que a decisão de abrir as portas
da Granja Comary ao público, após o
coletivo de ontem, criasse tanta con-
fusão. "Eu te amo, Taffarel." A de-
claraçâo de amor partiu de Daniela
Rocha Serpa, 15 anos, estudante do
CEM (Centro de Ensino Moderno),
que teve crise de choro ao ficar frente
a frente com o goleiro. Assjm como
ela, outro grupo de persistentes e ba-
rulhentas mulheres, de várias idades,
fazia o possível para se aproximar dos
ídolos. Um detalhe à parte na invasão
do campo por torcedores, no final das
atividades do time de Lazaroni.

Taffarel era o alvo predileto. Últi-
mo a sair do vestiário, logo foi envol-
vido por aquele clima de histeria."Deixa eu te dar um beijo",, solicitou
uma senhora de cabelos ruivos, óculos
escuros, que repreendeu o goleiro por

não ter respondido carta que ela lhe
escreveu, em novembro passado."Que cabelo, que par de olhos!", ob-
serva va Débora Teixeira, 17 anos, en-
quanto ditava uma declaração para
Taffarel colocar em sua agenda flori-
da. "Deixa eu ir agora, tá na hora do
almoço", resmungava o goleiro, sem
conseguir sair do lugar.

Os outros também sofreram asse-
dio. Em menor intensidade, mas nem
por isso menos cansativo. "Vou sair
pelos fundos", avisou o reserva Acá-
cio, sem a metade do carisma do titu-.
lar. Titã também agiu dessa forma e
escapou ileso. Sorte que Muller não
teve. "Só não vale puxar meu cabelo",
pedia, enquanto posava para fotogra-
fias em diversas poses. Jorginho, alie-
ta de Cristo convicto e marido fiel,
nem chegou a ouvir o pedido. 

"Casa
comigo, por favor", foi o apelo de
uma baixinha, que, revoltada por não
ter resposta, recusou-se a dar entrevis-
ta.

Só que ninguém teve tanto ibope
quanto Taffarel. Após 30 minutos de

aperto, cara marcada de baton e mão
cansada de fazer a vontade das intré-
pidas tietes, foi salvo pelo segurança
Flávio. O goleiro correu, mas o ôni-
bus já havia subido para a concentra-
ção. Elas começaram a se aproximar
novamente. Taffarel não teve outra
alternativa. Escalou o morro que se-
para o campo de treinamentos do ca-
sarão. Mas enganou-se ao pensar que
estava salvo.

As mulheres não desistiram e, num
mutirão organizado, burlaram a vigi-
lância e também foram para o morro.
Mas Taffarel chegou primeiro. Final-
mente conseguia chegar para o almo-
ço. Eram 12h30, 60 minutos após ele
ter deixado o vestiário. Não menos
exaustas, mas longe de arrependidas,
suas fãs deixavam a Granja Comary.
Daniela ainda chorava, enquanto era
puxada pelo braço por sua irritada
mãe. "Que coisa aborrecida", recla-
mava a senhora, que deve estar torce-
do para que, de agora em diante, La-
zaroni não volte a escancarar os
portões da Granja.

Contusão deixa Renato tenso
O atacante Renato viveu ontem, em

Teresópolis, momentos de tensão e an-
gústia. Quando deixou o treino, sen-
tindo dores na panturrilha da perna
esquerda, ele logo pensou o pior. Quase
uma hora depois de iniciar o trata-
mento, o jogador estava mais tranqüi-
Io. O médico Lídio Toledo o acalmou,
dizendo que não era uma distensão e
sim cansaço provocado pela seqüência
de exercícios.

Ao sentir as dores, Renato mostrou
sua raiva socando a porta que dá aces-
so ao vestiário. "Isso não pode aconte-
cer. Não mereço me machucar num
momento decisivo da seleção". Neste
instante, ele lembrou da contusão que
sofreu no Flamengo — aquela foi na

panturrilha da perna esquerda — e que
o deixou várias rodadas fora do time
no Campeonato Estadual.

"Vou fazer tratamento a noite intei-
ra e e quero ver se dá para treinar
amanhã 

"(hoje). 
Se não der, acho que

me recupero a tempo de jogar sábado
contra a Bulgária." As causas das do-
res, segundo Renato, podem ter sido o
esforço que fez no treinamento da ma-
nhã. "O campo estava muito pesado.
Triste é a gente lutar, treinar, correr,
fazer todo possível para se firmar e
uma dor atrasar a gente". Mais calmo,
Renato não deixou de criticar o Fia-
mengo, que pretende demitir o técnico
Valdir Espinoza. "Espero 

que esta bes-
teira não seja confirmada."

Romário está
mais otimista

No final da tarde de ontem, o médio
Lídio Toledo conversou com Romário.'
O jogador confirmou que se apresenta-
rá no dia 17, quando a seleção brasilei-
ra estará desembarcando na Espanha;
Segundo Lídio, o atacante do PSV está'
muito otimista e acredita que não terá'
nenhuma dificuldade em iniciar rapi-
damente a segunda fase do trabalho de|
recuperação. ,

Ao conversar com Romário, a inten-
ção do médico Lídio Toledo era saber
como estava o ânimo do jogador. 

"Ele.

poderia estar tenso, porque o tempo
está passando. Só que na conversa per-:
cebi que ele está muito animado e sem
medo de nada. Isso vai ajudar muito
sua recuperação." :
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Classificados
m As melhores ofertas estão no
Classificados JB, a partir da pá-
gina 7. Você pode anunciar pelo
telefone 580-5522. Use seu car-
tão de crédito.

Olho da Rua
Heloísa Tolipan

Os moradores do lado ímpar da
Rua Abelardo de Barros, na Tijuca,
não receberam até hoje a conta de luz
do mês de abril.

Atenção, Secretaria Municipal de
Obras: a calçada em frente ao n° 545
da Rua Uruguai, na Tijuca, cedeu e se
abriu um grande buraco.

Os moradores do prédio Il5 da
Rua Pinheiro Guimarães, em Botafo-
go, pedem a passagem do fuinacê na
área atrás do edifício, infestada de
mosquitos.

Emprcteira contratada pela Ceg
fez há tempos uma obra na Rua Alice
Figueiredo, no Riachuclo, e agora o as-
falto está cendendo e jorra água em
frente ao número 50.

A Rua Almirante Alexandrino,
em Santa Teresa, está sempre cheia
de lixo, que entope os bueiros, entre o
número 296 e o Largo dos Guima-
ràes.
B Os funcionários da Secretaria de
Transportes que trabalham nas duas
salas do ponto final de ônibus da Alvo-
rada, na Barra da Tijuca, não aceitam
reclamações de passageiros contra as
empresas de viação c não tiram dúvi-
das sobre os trajetos c horários das
Imlias. Qual a função deles?

Moradores das imediações do Be-
Pinheiro, no Catete, reclamam da

música ao vivo até altas horas no
restaurante que funciona no número
10.
B Ulysses Costa, da Tijuca, reclama
do ponto final do ônibus 600 da CTC
na esquina das ruas Major Ávila c
Santo Afonso. Segundo ele, a desor-
dem c total na hora do rush, com gente
entrando até pelas janelas para garan-
tir lugar nos ônibus, pois não há fiscal
para organizar filas.
B As galerias de águas pluviais na
altura do n° 1.426 da Rua Baronesa,
na Praça Seca, Jacarepaguá, estão en-
tupidas. Quando chove, a Comlurb
limpa a rua e amontoa toda a lama
na calçada.
fl Alô, Fundação Parques e Jardins:
Maria Auxiliadora Frossard, de Copa-
cabana, pede que seja retirada uma
árvore morta cm frente ao número 236
da Rua 5 de Julho. Com as chuvas c o
vento, os galhos estão caindo.

? Notas para esta coluna pelo tele-
lone 585—4693 (das 14h às 16h).

Queixas do Povo
Verônica Barretto, do Leblon, re-

clama que os garis não têm varrido a
Rua Sambaíba, que se transformou
em depósito de entulho entre os nú-
meros 91 e 135.
Denise Maia, da assessoria de impren-
sa da Comlurb, disse que um fiscal vai
verificar a denúncia e cuidar para que
a limpeza da rua seja constante.

Ivana Barreto, do Vidigal, está in-
dignada com a Comlurb, que nào
recolhe o lixo da Avenida João Gou-
lart, antiga Estrada do Tambá, em-
bora os moradores tenham pago este
mês CrS 423,08 de IPTU.

A Comlurb promete regularizar a
coleta o mais rápido possível.

Cristina Marciano, presidente da
Associação de Moradores do Bairro
Peixoto, em Copacabana, pede que
sejam podadas as árvores da Praça
Edmundo Bittencourt.

Bernadete Ângelo, da assessoria de
comunicação da Fundação Parques c
Jardins, garantiu que a 1" Divisão de
Obras e Conservação incluirá o serviço
no seu cronograma.
9 Elias Carlos pede que se conclua a

. instalação de rede elétrica na Estrada
do Grumari, onde mora. Segundo ele,
a Light só colocou postes em 500
metros da estrada.
Rui Carvalho, da assessoria de comu-
nicação da Light, disse que técnicos da
empresa vão estudar o caso c que mais
postes serão instalados se isso for eco-
nomicamente viável.
B Ângela Martha, que mora no

'Conjunto Residencial Miralaia, pede
iluminação pública para a Rua Proje-
tada, na Taquara. Segundo ela, a
escuridão favorece os assaltos, que
são freqüentes no local.
B Leonídio Barros, assessor de im-
prensa da Light, disse que a compa-
nhia entrará em contato com a Comis-
são Municipal de Energia, que segundo
ele é a responsável pela instalação de
postes nessa área.

? Notas para esta coluna: Avenida
Brasil, 500, 6° andar. CEP: 20.940.
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Violência aumenta no Rio
Apesar dos esforços do governo, mata-se e rouba-se cada vez mais no estado

i—

B Em 17 de abril de 1902, o JOR-
NAL DO BRASIL publicou a seguin-
te queixa: "Escreve-nos um alumnò
recem-matriculado na Escola Prepa-:
ratória e de Táctica do Realengo,
queixando-se de que as brincadeiras
escolares, chamadas trotes, que se fa-
zem naquelle estabelecimento, sào
muito pouco dignas dos moços de
boa educação, como sào os estudan-
tes daquela escola."

Bartolomeu Brito *

A criminalidade não diminui no Rio
de Janeiro, nem com os esforços do go-
vernador Moreira Franco para cumprir
sua promessa eleitoral de acabar com a
violência no Estado. Em praticamente
todos os tipos de delitos, o número de
casos vêm aumentando de ano para ano
e a década de 80 fechou com índices
alarmantes. Os homicídios, por exemplo,
cresceram de 2.826, em 1980, para 6.023,
em 1988, e 7.654 no final do ano passa-
do. Outro aumento impressionante foi
registrado no número de carros rouba-
dos em assaltos a mão armada: de 10.990
cm 88 para 14.436, em 1989.

O problema não é, porém, exclusivo
do Rio de Janeiro e se repete pelo Brasil
afora, enquanto políticos e especialistas
debatem se um país com tantos desníveis
sociais pode encontrar uma solução sim-
plesmente através da repressão. Na
Grande São Paulo, por exemplo, o au-
mento dos índices de criminalidade pare-
ce semelhante ao do Estado do Rio. No
caso dos homicídios, o total daquela área
metropolitana saltou de 4.444 em 1988
para 5.736, segundo eslimativas da Poli-
cia paulista. Um crescimento de 29,7%,
maior do que o do Rio, que foi de 27%.

As estatísticas de 89. fechadas recen-
temente pela Secretaria de Polícia Civil
do Estado do Rio, compõem um quadro
preocupante. Naquele ano, a cada duas
horas — o tempo de uma sessão de
cinema — duas pessoas eram assassina-
das e oito agredidas, 11 veículos eram
roubados, seis acidentes de trânsito cau-
savam mortes e ferimentos, enquanto la-
drões praticavam 15 furtos e um assalto
com violência. Também no ano passado
foram cometidas 1 mil 398 tentativas de
homicídio, enquanto no ano anterior
ocorreram I mil 202, ou seja, 196 pessoas
a mais tentaram matar seus desafetos,
elevando a taxa criminal em 10%.

Somente os crimes de furto c estupro
tiveram pequeno decréscimo. No primei-
ro caso, a queda foi ofuscada pelo au-
mento na incidência de crime mais vio-
lento: o assalto a mão armada. Quanto
ao estupro, fica difícil saber se realmente
ocorreu com menor freqüência ou se as
vítimas é que resolveram não mais pro-
curar ajuda da polícia.

O total de furtos registrados nas dele-
gacias caiu de 67.433, em 88, para 65.027
em 1989. Mesmo com essa queda de 4%,
o ritmo dos furtos no Rio é impressio-

nante: cerca de 8 por hora. Com relação
aos roubos, em 1989 foram registrados
nas delegacias policiais 190 assaltos com
morte, 3.104 assaltos a residências e 420
assaltos a bancos. No ano anterior, a
Polícia registrara 157 assaltos com morte
e 2 mil 657 assaltos a residências, além de
347 assaltos a bancos.

O número de carros roubados duran-
te assaltos aumentou em 24% de 88
(10.900 casos) para 89 (14.436). Os furtos
de veículos nào aumentaram tanto: fo-
ram 30 mil 275 no ano passado contra
29.060 em 88. Os casos de estupro regis-
trados pela Policia Civil tiveram uma
ligeira queda (0,3%), sendo registrados
1.204 casos, em 1988, contra 1.201 em
1989. Ocorreram, ainda em 1989, 36.319
agressões, ou seja, mais 723 atos agressi-
vos que no ano de 1988.

Investimentos — Apesar do au-
mento da criminalidade, a secretaria cs-
tadual de Planejamento garante que os
maiores percentuais de gastos com segu-
rança pública, desde 1971, isto é durante
cinco gestões, estão com o governo Mo-
reira Franco.

De acordo com os dados da secreta-
ria, a gestão de Moreira Franco gastou
1,05% da receita tributária com a Polícia
Civil, enquanto os gastos na gestão de
Leonel Brizola ficaram em 0,07% da re-
ccita. Com a Policia Militar, o percentual
de despesas foi de 0,49% no governo
Moreira e de 0,02% no governo Brizola.
Com o Corpo de Bombeiros, o governo
Moreira gastou 2,09% da receita tributa-
ria, enquanto o governo Brizola, aplicou
apenas 0,06%.

Na primeira gestão de Chagas Freitas
(1971/1974), os gastos com a Polícia Ci-
vil somaram 0,44% da receita, os com a
Polícia Militar, 0,19% e os com o Corpo
de Bombeiros, 0,12%. Faria Lima (1975/
1978) gastou 0,34%, 0,14% e 0,08%,
respectivamente. Na segunda gestão de
Chagas Freitas (1979/1982), os números
foram os seguintes: 0,08%, 0,02% e
0,04%.

De 1987 a 1989, o governo Moreira
Franco adquiriu 987 veículos para Poli-
cia Militar, 614 para a Policia Civil e 138
para o Corpo de Bombeiros. O orçamen-
to desse ano prevê a compra de 680
carros para a PM, 442 para a Polícia
Civil e 73 para Corpo de Bombeiros.
Somados, esses números são superiores
aos do Governo Leonel Brizola: 1.317
carros para PM, 295 para Polícia Civil e
48 para o Corpo de Bombeiros.
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A violência em 1989
Roubos de Carros
14.426 casos
Maior incidência:
Irajà 818
Madureira 732
Penha 658
Tijuca 516
N. Iguaçu 516

Assaltos a residências
3.104 casos
Rio 1-716
Baixada 653
Maior incidência
Nova Iguaçu 182
Campo Grande 179
Jacarepaguá 164
I. Governador 123

Furtos de Carros
30.275 casos
Maior incidência:
Tijuca 1.849
Botafogo 1.469
Flamengo 1.170
P.Bandeira 1.250
V.Redonda 894
Niterói ". 719

Assaltos com Morte
190 casos
Rio 109
Baixada 27
Maior incidência
Penha 9
São Cristóvão, Campo Grande e
Bonsucesso 8
Araruama 7
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Estupros
1.201 casos
Rio 513
Baixada 215
Maior incidência:
N. Iguaçu 58
Jacarepaguá 42
Bangu 36
Santa Cruz 34
S. J. Meritl 34
Teresópolis 27
Volta Redonda 25
Petrópolis 22
Santa Cruz 34

Assassinatos
7.654 casos
Baixada 2.576
Rio 1.7C7
Maior incidência:
B. Roxo 380
D. Caxias 360
N. Iguaçu 345
Queimados 307
V.Teles 279
Bangu 248
C. Grande 233
Santa Cruz 210

Um cemitério para indigentes
Os coveiros do pequeno Cemité-

rio de Marapicú, na Estrada de
Madureira, na localidade de Quei-
mados, distrito de Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, estão acostu-
mados a abrir novas covas rasas.
Em apenas uma tarde da semana
passada, duas Kombis da Funerá-
ria São Salvador chegaram ao ce-
mitério com nove corpos (7 de ho-
mens, um de mulher e um de
menor de 15 anos). Dos nove, ape-
nas um teve morte natural. Os de-
mais foram assassinados e seus ca-
dáveres desovados em locais
distintos da Baixada Fluminense.
Seus nomes? Quem são? Ninguém
sabe. Nem a polícia.

Essa rotina se repete desde 1975,
quando a Sào Salvador reservou
uma parte do cemitério — fundado
há 150 anos — para abrigar víti-
mas do Esquadrão da Morte. An-
tes, esses corpos nào tinham desti-
no certo e muitos eram jogados nos
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fundos do Cemitério de Marapicú
— que fica atrás da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, construída
há mais de 300 anos — pelos gru-
pos assassinos,

Nos quatro primeiros anos de
existência do cemitério — de 1975
a 1979 — 427 covas rasas foram
abertas para abrigar os indigentes,
vítimas dos grupos de extermínio.
É difícil saber quantos indigentes
foram enterrados desde 1975, mas
acredita-se que chegue a 4 mil. São
quatro mil famílias que até hoje
nào sabem o que aconteceu com
seus parentes. A parte reservada
pela Funerária São Salvador —
que hoje explora e administra o
Cemitério de Marapicú, para en-
terrar os desconhecidos — fica
atrás do cemitério principal.

* Colaboraram Gisele Vitória, Môni-
ca Freitas e Fernanda Pedrosa.

I 1980 1 1981 | 1962 1983 | 1984 1985_ _1986_ J987_ _198g_ _19j9_ TOTAL
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Assaltos 3
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Números de
um país
em guerra
Os 

números da violência no Rio
de Janeiro durante a década de

80 são semelhantes ao de um pais em
guerra. O saldo é de 43.601 pessoas
assassinadas, o que eqüivale a uma
media de 12 homicídios por dia em
todo o estado. O total de roubos a
residências foi de 21.381, ou seja, 6
casas assaltadas por dia. Os assaltos
a bancos, que não entravam como
item à parte nas estatísticas oficiais,
foram crescento e totalizaram 1.274
del9S0al989.

O trágico balanço policial dos 10
anos indica ainda que 1.467 pessoas
foram mortas em assaltos. A frota de
carros levados pelos ladrões foi de
283 mil — 182.203 furtados e

101.482 levados sob ameaça de ar-
mas de fogo. Foram feitos registros
policiais de 474.251 casos de pessoas
atacadas por ladrões desarmados,
nas ruas ou dentro de casa e de
313.691 agredidas. A polícia regis-
trou uma média de dois casos de
estupro por dia, um 8.669 na déca-
da. ,-¦',¦¦

O levantamento da policia mostra
que a maior incidência de assassina-
tos ocorreu na Baixada Fluminense.
Só no ano passado houve 2.576 ho-
micidios na região, enquanto a cida-
de do Rio de Janeiro registrava 1.707
homicídios. A ação de grupos de
extermínio e o grande número de
chacinas foram a tônica desses dois
últimos anos, quando 13.677pessoas
foram assassinadas no Estado. E
ainda a Baixada Fluminense — prin-
cipalmente o município de Nova
Iguaçu — que registra o maior nú-
mero de assaltos a residências. O
bairro carioca de Campo Grande
aparece em segundo luga r.

Os roubos, praticados com vio-
lência, ocorreram principalmente em

bairros da Zona Norte — haja, Pc-
nha e Tijuca — e na cidade de Nova
Iguaçu. Na Zona Sul, principalmente
Botafogo e Flamengo, os ladrões
preferiram arrombar os carros, assim
como na Tijuca e na Praça da Ban-
deira. A Tijuca é a área da cidade
onde se rouba mais carro. Somente
no ano passado, foram furtados
1.849 e roubados 516. Observa-se
ainda o crescimento dos roubos em
Nova Iguaçu e dos furtos em Volta
Redonda e Niterói.

Os assaltos a bancos se multipli-
caram em 10 vezes, em seis anos: de
42 casos em 83 para 420 no ano
passado. Em 89 ladrões roubaram
em média 45 bancos por mês, ou
seja, mais de um por dia. O mês de
novembro bateu o recorde com 49
assaltos. A ousadia dos assaltantes
faz com que a área preferida para
assaltos a bancos ainda seja o Centro
da cidade, a despeito da grande con-
centração de delegacias policiais e
quartéis da Polícia Militar. O banco
mais visado no ano passado foi o
Real, roubado mais de 50 vezes.

Economia informal estimula crescimento
Há bastante

tempo a sociólo-
ga Alba Zaluar
estuda a violên-
cia no Rio de
Janeiro e rejeita
a explicação
simplista que
vincula pobreza
c criminalidade."A 

pura lógica
da necessidade
econômica não
consegue dar conta dos intrincados
processos pelos quais as taxas de crirhi-
nalidade aumentam", diz ela. Várias
outras causas são apontadas pela pro-
fessora, mas a principal delas é a facili-
dade de receptação e comercialização
do produto do roubo, através da econo-
mia informal: camelôs, Robauto, ofiei-
nas clandestinas e comércio do ouro.

Segundo Alba Zaluar, os jovens so-

bretudo se sentem atraídos por esses
meios fáceis e rápidos de ganhar dinhei-
ro. Assim, não hesitam em se aliar a
quadrilhas, dentro das quais são geral-
mente empregados mal-remunerados. A
manutenção das quadrilhas, apesar das
espetaculares investidas da polícia nas
favelas, é outro fator gerador de violên-
cia. "Como suas práticas são ilegais, o
crime organizado não tem como recor-
rer à Justiça c às instituições para resol-
ver seus conflitos que, invariavelmente,
são'solucionados a bala", explica a so-
cióloga. Ela, no entanto, é contra as
batidas policiais para matar ou prender
chefes de quadrilhas: 

"Os 
grupos conti-

nuam existindo e os líderes são logo
substituídos. É necessária uma política
global".

Alba Zaluar está perplexa com o
aumento da prática da vingança sem
limites, que está se tornando "uma exi-

gência da própria sociedade autoritá-
ria". O que mais choca a professora é
que, no seu rastro macabro, os grupos
de extermínio acabam deixando grande
número de vítimas inocentes. "Entre os
sete moradores da Cidade de Deus, as-
sasinados recentemente com requintes
de tortura, junto com dois caseiros em
Cabo Frio, apenas um tinha envolvi-
mento com o crime", garante ela. E vai
mais além: "Moradores do conjunto
habitacional disseram que ele havia as-
saltado a casa de um delegado, em Ja-
carepaguá".

A atuação dos grupos de matadores,
quase sempre com a participação de
policiais civis e militares, já não causa
indignação na opinião pública nem che-
ga a provocar uma ação mais incisiva
da polícia. Para Alba Zaluar, isto pode
ser considerado "um sintoma de racis-
mo, pois as vítimas sempre são pobres,
pretas e faveladas".

Jofto Cerquelra
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O tempo começa a melhorar
A Meteorologia é uma ciência que

estuda a atmosfera e seus fenômenos,
.embora muita gente acredite que exis-

ta uma relação entre os meteoros estu-
dados pela Astronomia. A maioria dos
fenômenos meteorológicos ocorrem mi

, troposfera, camada mais próxima da
superfície. Entre estes encontra-se o
mais difícil de ocorrer, a chuva. Para
cair, a água necessita de pelo menos a
ocorrência de dois fatores, a colisão e
a coalescência das gotículas, a partir
daí transformam-se cm gotas mais pe-
sadas que o ar e saem das nuvens. A
atmosfera não apareceu por acaso, sua

função principal é filtrar através da
absorção, reflexão e difusão, os dife-
rentes comprimentos de onda emitidos
pelo sol. Se não existisse, a temperatu-
ra da Terra seria próximo de 405°.
Outro fato importante ê a absorção
dos raios ultravioleta que ocorre na
ozonosfera, evitando que aumente em
muito a quantidade de casos de cancêr
de pele.

A foto do satélite Goes-7 mostra a
formação de uma frente fria na parte
sul da Argentina que cm pouco tempo
irá atingir a Região Sul do Brasil, tra-
zendo chuvas fortes e trovoadas. Não

há condições da alta pressão do Ocea-
no Atlântico bloquear este sistema
pois, após a passagem de uma frente,
ocorre o recuo desta alta.

O tempo na Região Sudeste deve
melhorar no dia de hoje. A frente fria
já está no mar e as chuvas que ainda
caírem estarão relacionadas a circula-
ção marítima, responsável pelas chu-
vas fracas. A temperatura aos poucos
voltará ao normal.

A Região Norte do país está carre-
gada de nuvens do tipo cumulonimbus
que provocam chuvas fortes, bastante
turbulência e trovoadas. Além da umi-

dade proveniente da floresta amazôni-
ca, houve uma descida da zona de
convergência intertropical, faixa onde
se formam as baixas pressões. Na Re-
gião Nordeste, na parte norte, esta
zona de convergência também está
presente e para o litoral o tempo bom
ocorre devido ao domínio da alta
pressão do Atlântico.

A alta pressão do Oceano Pacífico
domina em grande extensão do oceano
e empurra os sistemas frontais para a
parte mais baixa da Cordilheira dos
Andes que irão atingir o Brasil rápida-
mente.

Acompanhe também a previsão do tempo de Grace May Domingues na Rádio JORNAL DO BRASIL AM (940 KHZ) às 7,8 e 9 horas da manhã e às 18h50 dTsegunda i sábado.
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A previsão para o dia de
hoje é de céu nublado com chu-
vas esparsas melhorando no
decorrer do período. A tempe-
ratura estável terá valores pró- f|ximo a 25° de máxima e 20° de
mínima. A visibilidade boa não *
afetará aos transportes maríti-
mos e aeroviários. Os ventos
soprarão do quadrante sudeste para sul de fracos
a moderados.

O mar calmo terá ondas de lm a 1.5m, com
intervalos de 4 a 5 segundos. Os ventos marítimos
soprarão de sudoeste para sul com velocidade va-
riando entre 10 e 15 nos. A visibilidade boa estará,
na costa, entre 10 e 20 quilômetros. A temperatu-
ra que está perto dos 23° sofrerá um ligeiro declí-
nio. O banho ainda não será a melhor opção parahoje.

A circulação marítima ainda deixará o céu
carioca com bastante nebulosidade, porém com o
aquecimento solar haverá uma melhoria, com
abertura entre as nuvens e aparecimento tímido
do sol.

O SOL

A LUA •ií.\?i»
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^U Cidadã Condicòe* mátmin. «o**» Condkfòta méi.mín.
19 10"
15 4-°
38 24 ¦
13 10
:3 ir"
21 7
21 12-
17 9,„
26 15 ..

PACIFICO

Amsicrdâ dam
Atenas nublado

Condlcõei mi», min.
21 10
20 10

claro
chuvas
claro

Berlim
Bogotá
Bruxelas
Buenos Aircsclaro
Copcnhaguc claro
Chicago nublado
Cairo claro

7
22 5
20 12
19 9
17 13
27 14

Genebra claro
Havana claro
lima claro
Lisboa nublado
Londres claro
Los Angeles claro
Madri nublado
México nublado
Miami claro

28 14
27 23

Cidade Condiçfea i
Montevidéu claro
Moscou nublado
Nova Dclhi claro
Nova Iorque nublado
Paris claro
Roma claro
Tóquio claro
Viena claro
Washington nublado

Serviço
^jJF Consumidor
BH^ t Comissão de Defesa do Consumidor
(Câmara Municipal do Rio de Janeiro): Praça
Floriano, s/n", sala 201, Cinelândia. Tel.: 262-

¦ 7638 (direto) e 292-4141, ramais 364 e 365, de lOh
ás I6h.
Secretaria Municipal de Saúde (Departamento
Geral de Fiscalização Sanitária): Rua Afonso Ca-
valcanti, 455, 6o andar, Cidade Nova. Tel.: 293-
4595 (direto) e 273-6117, ramal 280, 24 horas por
dia.
Sunab: Avenida Franklin Roosevell, 39,2o andar,
Centro. Tel.: 198 e 262-0198.
Procon (Secretaria estadual de Justiça): Avenida

. Erasmo Braga, 118, loja F. Tel.: 224-0989, de lOh
às 16h.
SMTU (Superiniendência Municipal de Trans-
portes Urbanos): Rua Fonseca Telles, 121, 13°
andar. Tel.: 284-5588, de 9h às I7h.

. Feema (Rio): Disque Meio Ambiente, 204-0(195 e
204-0999; poluição acidental, 295-6046; Divisão
de Qualidade de Água, 234-8501; e Divisão de
Vetores, 293-9035c 293-9085.

1^ Telefones úteis
Ssr/A Policia, 190; Defesa Civil. 199; Delega-
cia Especial de Atendimento à Mulher. Avenida
Presidente Vargas, 1.248, 3" andar, Centro, tel.
233-0008 (direto) e 233-1366. ramais 194, 195 e
137; Água e esgotos, 195; Corpo de Bomheiros,
193; Lu: e força. 196.

nhow. lei. 273-5495; Auto-Socorw Fercur. lei.
208-1706 e 208-0828; e Aulo-Socorw Sumos. lei.
284-9094 e 264-9031.

Táxis
Free Taxi, tel. 325-2122; Coopaia-

xi, tel.: 284-1951. Tarifas comuns.

ira

Bm Chaveiros
Atendimento no Grande Rio: Trancou-

to, tel. 391-0770,391-1360, 288-2099 c 268-5827;
Chaveiro Império, tel. 245-5860, 265-8444, 285-
7443 e 284-3391; A Carioca, tel. 245-5860, 257-
2221, 257-0999,256-0409 e 257-2569; A Chave do
Méier. tel. 261-4461 e 594-9279; e Chaveiro Cran-
de Rio. tel. 352-2866.

Farmácias

Wm Reboque
Atendimento no Grande Rio: Auto-So-

corro Botelho, tel. 580-9079; Aulo-SocorroGafa-

I Flamengo: Farmácia Flamengo. Praia
do Flamengo. 224. Tel.: 285-1548 (até Ih).

Leblon: Farmácia Piaui. Avenida Ataulfo de Pai-
va, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia c noite).

Copacabana: Farmácia Piaui. Rua Barata Ribei-
ro, 646. Tel.: 255-3209 (dia e noite).

Barra da Tijuco: Farmácia Piaui. Estrada da Bar-
ra. 1.636, loja E, bloco E. Art Ccnter. Tel.: 399-
8322 (dia e noite).
Cascadura: Farmácia Max, Rua Sidònio Pais. 19.
Tel.: 269-6448 (dia e noite).

Itealengo: Farmácia Capitólio. Rua Marechal
Soares Andréa. 282. Tel.: 331-6900 (dia e noite).
Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça das Nações.
160-A. Tel.; 260-6346 (até 23h).
Méier: Farmácia Mackenzic, Rua Dias da Cruz.
616. Tel.: 594-6930 (dia e noite).
Jacarepaguá: Farmácia Carollo. Estrada de Jaca-
repaguà. 7.912. Tel.: 392-1888 (dia e noite).

Tijuca: Casa Granado. Rua Conde de Bonfim.
300-A. Tel.: 228-2880 e 228-3225 (dia e noite).
Pavuna: Farmácia Nossa Senhora de Guadalupe.
Avenida Brasil. 23.390. Tel.: 350-9844 (até 22h).
Centro: Farmácia Pedro II, edifício da Central do
Brasil. Tel.: 233-3240 e 233-7395.

K'-&¦ 
Emergências

stprontos-socorros cardíacos fio/a/o-
go: Pró-Cardiaco, Rua Dona Mariana, 219. Tel.;
286-4242 e 246-6060; H/ura: Prontocor, Rua São
Francisco Xavier, 26. Tel.: 264-1712; Barra da
Tijuca: Càrdio Barra, Avenida Fernando Matos,
162. Tel.: 399-5522 c 399-8822.

Urgências clinicas e ortopédicas — Laranjeiras
Clinica Ênio Serra. Rua Soares Cabral. 36. Tel..
265-6612.
Urgências pediàtricas — Botafogo: Urpe. Avenida
Pasleur. 72. Tel.: 295-1195; Ipanema: Urgil. Rua
Barão da Torre, 538. Tel.: 287-6399.
Olorrinolaríngologia — Ipanema: Corti, Rua Ani-
balde Mendonça, 135.Tel.: 511-0995.
Oflalmologia — Ipanema: Clinica de Olhos Ipane-
ma, Rua Visconde de Pirajá, 414, sala 511. Tel.:
247-0892.
Psiauiatria — Botafogo: Serviço de Urgência Psi-
quiatrica do Rio de Janeiro, Rua Paulino Fernan-
des, 78. Tel.: 542-0844. Maracanã: Clinica Maria-
na, Rua Professor Eurico Rabelo, 131. Tel.:
264-3647.
Prontos-socotros dentários — Copacabana: Clini-
ca Dr. Barroso, Rua Santa Clara. 115, sala 408.
Tel.: 235-7469; Tijuca: Centro Especializado de
Odontologia, Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

¦ A publicação destas informações è

gratuita e leita a critério da redação.
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DEAN YQUNG E STAN DRAKE

Horóscopo M
ÁRIES
21 de março a 20 de abril
A hora é produtividade, de juntar todfls
seus esforços, contados e recursos para
consolidar sua situação diante de -as-

suntos básicos da sobrevivência. Mas
para isto é preciso trabalho e maior
segurança ao agir. Não se omita.

TOURO
21 de abril a 20 de maio
Saudades da infância e de pessoas que
foram representativas para a sua vida.
Maior instinto maternal e temperamento
caseiro, querendo mais intimidade do
que se expor à multidão. Mas evite"a
ociosidade. O Sol lhe dá energia.

GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
O momento força o geminiano a reorien-
tar totalmente suas idéias, hábitos de
comunicação e sua forma usual de lirJar
com o trabalho e a saúde. O nervosismo
e a instabilidade intelectual criam ansiè-
dades. Concentre-se.

CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Como ocorreu nos arredores do segun-
do semestre de 1977 e também em maio
e junho de 78, Júpiter está expandindo e
abrindo as comportas das suas emo-
ções e dos seus ideais, ampliando seus
horizontes. Não engorde, viva.

LEÃO ".'
22 de julho a 22 de agosto
Esta é a fase para se dedicar segundo
por segundo à sua realização pessoal e
profissional, não só destacando seus
objetivos de carreira como também Te-
formulando sua reputação, colhendo
agora as sementes plantadas no passa-
do. -» .

VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Virginlanos nascidos no fim do primeiro
decanato podem estar desassossegà-
dos, escaplstas e não sabendo bem co-
mo extravasar sua agressividade e sua
raiva. Fuja de fofocas e prejuízos. A)a
com emoção. Alergias.

LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Vontade de quebrar as regras do jogo;e
se portar de forma antlconvenclonaj,
ressaltando o inconformlsmo com tudo
que ô institucional ou represente o Pp-
der e a Autoridade. Mas é preciso evitar
riscos e a instabilidade.

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro ¦
Um trigono de Marte exalta as emoções
e o lado idealista e romântico dos escar-

pianos nascidos no fim do primeiro de-
canato exaltando sua atralivldade, sya
imaginação e seu lado criativo e místico.
Vigor e inspiração. i

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro '

Hoje você poderá querer ser o superpai,
movendo mundos e fundos para prote-
ger e ajudar as pessoas queridas, só-
bretudo os membros da família. Mas se
não conseguir não se importe de mos-
trar seu lado frágil e humano. Ansleda-
de. :
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Indecisão na forma de tomar decisões
ligadas aos seus estudos e também ho
tocante aos seus relacionamentos amb-
rosos e amistosos. A insegurança em
formar seus próprios pensamentos pode
fazer você criticar muito o ser amado. •'

AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro ¦
Pausa para repensar se existe um abis-
mo entre aquilo que você apresenta pa-
ra os outros e aquilo que você sente que
é realmente. Você vai querer ser insupe-
rável e notado em tudo o que fizer, pro-
curando reconhecimento.

PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março ¦
A fase á boa para colocar suas Idéias
para fora e ser mais falante, inferes-
sando-se por tudo que acontece ao seu
redor, buscando novos cursos e selecio-
nando melhor aquilo que você dlz>e
assina. Aperfeiçoe a sua mente. ;

CARLOS MAGNO
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Meningite mata enfermeira da São Vicente
...... A enfermeira Carla Cortes Passos, 30
anos, morreu na última segunda-feira cie

..¦•meningite bactcriana, na Clínica São Vi-"cinte, na Gávea (Zona Sul), onde traba-
1 lhava hâ cinco anos, no berçário especial
pára bebês prematuros. Por causa da

. Tftorte de Carla, as quatro crianças inter-
nadas nessa unidade estão sendo subme-

^tjdas a tratamento preventivo contra
bactérias transmissoras de meningite.
Também a filha de Carla, Isabele, de

jjuatro meses, e outros parentes próxi-
Vmos foram medicados e deverão tomar'-..antibiótico 

para evitar a doença."„"" 
O diretor da clínica, Roberto Cooper,*4nformou 

que Carla não apresentava nè-
nhum dos sintomas típicos da meningite
— dor de cabeça, vômitos e rigidez na
nuca — e dentro de dois dias os médicos

Jerão concluído que tipo de bactéria cau-"sou a doença. "A doença atingiu o siste-
ma nervoso central de forma fulminan-
te", disse. Segundo Cooper, Carla deve

..ter contraído a doença na comunidade
onde morava, no bairro de Santa Teresa.
Para ele, "a 

possibilidade de a enfermeira
..ter contraído a bactéria no local de tra-

balho é mínima porque há um mês não
; se registrava casos de meningite na Clíni-

ca São Vicente.
Os bebês que estavam sob os cuida-

| dos de Carla eram três meninos e uma
menina e tinham entre 7 e 92 dias de' vida. Cooper explicou que o tratamento' 

preventivo não será necessário nos ou-
tros pacientes da calínica, pois não tive-

, ram contato mais próximo com a enfer-
meira. "O fato de um funcionário ter

, contraído meningite não aumenta a pos%
sibilidade da doença na clínica", garan-
tiu o médico. "A bactéria da meningite se
aloja na garganta e é transmitida através
das vias respiratórias, em locais fecha-' dos'', acrescentou.

Às 9h de segunda-feira, Carla foi le-
: vada pelo marido, Josilmar Macario dos' Santos, para a Clínica São Vicente, onde

já chegou morta. Josilmar, que trabalha
! como administrador na clínica Pronto
j baby, na Tijuca, disse que Carla vinha
1 reclamando de dor no pé esquerdo há
, alguns dias e por isso havia marcado
i.uma série de exames para segunda-feira

pela manhã. Ao perceber que a mulher
não levantava, nem mesmo com o choro
da filha Isabele, Josilmar decidiu acorda-
Ia, por volta de 8h30, e encontrou-a pra-
ticamente sem ação, com muitas man-
chás roxas no corpo, causadas pela inter-
rupção da respiração. "Foi tudo muito
rápido. Ela reclamou de frio durante a
madrugada e até foi dormir na sala, por-
que o ar condicionado do quarto estava
ligado. Mas estávamos tranqüilos por-
que íamos ao médico de manhã", íem-
brou Josilmar.

O atestado de óbito apresenta como
causa da mprtc meningite bacteriana
aguda e infccçào generalizada. O médico
que assina o atestado, Francisco Eduar-
do Pcnna Doutel de Andrade, concluiu
que Carla morreu de meningite pela pre-
sença de pus no líquido retirado da me-
dula. Carla foi enterrada ontem ás 9h30,
no cemitério São João Batista. A pedido
da família, o corpo foi velado na própria
clínica. Muito emocionados, os parentes
de Carla lembravam ontem que ela vol-
tou ao trabalho no dia 24 deste mês,
depois de quatro meses de licença-mater-
nidade.

Ela trabalhou nos dias 24, 25 e 27 de
abril. No dia 29, foi dispensada do plan-
tão porque estava com febre e dor no pé.
Josilmar disse que antes de ir embora,
Carla consultou um ortopedista da clíni-
ca, que pediu uma série de exames. "Ain-
da não sabemos se a dor no pé e a febre
eram manifestações da doença", disse o
diretor da Clínica São Vicente.

Josilmar lembrou que, ao perceber
que a mulher estava morrendo, tentou
rcanimá-la com massagem no coração e
respiração boca a boca, técnicas que co-
nhece por trabalhar há cinco anos cm
clínica médica. Ele disse que algumas
vezes ficou perto de crianças com menin-
gite na clínica onde trabalha e, quando
chegou cm casa, tomou por conta pró-
pria o antibiótico Rifaldin, o mesmo usa-
do na tratamento dos bebês, como pre-
veção. O diretor da Clínica Sãò Vicente,
entretanto, chamou atenção para o fato
de que este remédio não deve ser tomado
sem orientação médica.
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Carla Passos
Sonho era
eurtír filha
ie 4 meses

t i T sabele era a maior alegria e a
JL maior preocupação de Carla.

Ela era a própria mãe coruja", lembrava
ontem, o marido da enfermeira, Josil-
mar, 26 anos, muito emocionado e ainda

..sob efeito de calmantes. Com a filha no
colo, ele lamentava que Carla não ti-
vesse tido tempo de "curtir a menina
como tinha planejado". Josilmar e Carla
moravam na Rua Baronesa de Guarare-
ma, em Santa Teresa, há três anos, em
um sobrado de dois andares. No andar
de cima vivia o casal com o bebê e, no de
baixo, a mãe de Josilmar, Tercsinha Oli-
veira dos Santos, 50 anos.

O que mais chocou a família de Car-
"Ia foi a rapidez com que a doença se

manifestou. "Jamais iríamos suspeitar de
;, meningite, porque ela estava com dores
..fortes no pé, mas isso poderia ser muita

coisa", disse Josilmar. Tudo era tristeza
ontem na casa de Carla e seu marido.
Olhando um álbum de fotografias, eu-
hhados, irmãos e sobrinhos lembravam o
dia 24 de dezembro do ano passado,
.quando Isabele nasceu, e a alegria de
Carla com a filha. "Ela estava muito
f-
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alegre, só pensava em trabalhar e chegar
logo em casa para ver a menina", contou
dona Teresinha.

Carla nasceu no Rio, formou-se téc-
nica em enfermagem em 1980 e traba-
lhou durante três anos no Hospital de
São Lourenço, cidade onde morou até
1983. Quando voltou para o Rio de Ja-
neiro, trabalhou na Clínica Pronto Baby,
onde conheeceu Josilmar, e em 1985 foi
para a Clinica São Vicente, onde era
considerada boa profissional. Carla ti-
nha sete irmãos, alguns morando, no Rio
e outros em Porciúncula (MG), onde
também vive sua mãe. "Era uma pessoa
maravilhosa, alegre. Estamos sem saber
o que fazer", lamentava ontem Cláudio
Cortes Passos, um dos irmãos de enfer-
meira.

Risco é pequeno
para os médicos
É reduzido o risco de contágio

de meningite meningocócica nos
profissionais de saúde que cuidam
de pacientes da doença, segundo a
infectologista do Hospital Univcr-
sitário do Fundão, Denise Vantil
Marangoni. A meningite do tipo
meningocócica é a única contagiosa
e sua contaminação é feita através
de secreções das vias respiratórias.
" Só há risco no momento do pri-
meiro atendimento, quando médico
ou a enfermeira não sabem que
o paciente está contagiado", afir-
mou a médica.

Neste caso, principalmente se
médicos e enfermeiros tiverem con-
tato mais íntimo com o paciente,
como colocar um tubo na garganta
do paciente ou fazer respiração bo-
ca a boca, tem que tomar o antibió-
tico adequado (Rifampicina)."Uma vez feito o diagnóstico de
meningite meningocócica, o pacien-
te fica isolado e os profissionais
passam a utilizar máscaras, gorros
e capotes — indumentária para iso-
lamento—, no contato com o doen-
te", explicou Denise Vantil Maran-
goni.
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Terczinha, vai ajudar o filho a cuidar de Isabele

Secretaria foi comunicada
A secretária estadual de Saúde, Ma-

ria Manoela dos Santos afirmou on-
tem que desde sábado estava informa-
da sobre a morte da auxiliar de
enfermagem Carla Cortes Passos e, atra-
vés da Superintendente de Saúde Coleti-
va, Diana Maul de Carvalho, certificou-
se de que todas as medidas de prevenção
necessárias já tinham sido tomadas. Se-
gundo a secretária, embora o diagnóstico
da clínica aponte para meningite bacte-
riana como causa mortis, a secretária
considera que só depois de exames se
poderá chegar a um parecer definitivo."Ela 

pode ter tido uma infecção de me-
ninge secundária", disse Maria Manoela
dos Santos.

A secretária considerou estranho —
ao justificar suas dúvidas — que Carla
não tenha se queixado de dor de cabe-
ça. "Além disso a meningite meningo-
cócica causa ainda febre alta, manchas
vermelhas, hemorragias dos vasos capi-
lares e vômito. Nenhum destes sintomas
ela apresentou", garantiu a Maria Ma-
noela.

O chefe do Departamento de Epide-
miologia do Hospital dos Servidores do
Estado (HSE), Roberto Medronho,
aconselhou as pessoas que tiveram con-
tato com Carla nos cinco dias anteriores
ao aparecimento da doença, a procura-
rem um médico, para se tratar. "Isto só é
necessário no caso da meningite menin-
gocócica", explicou Roberto Medronho.
Ele disse que os casos de meningite me-
ningocócica do tipo B — a mais perigosa

— vêm aumentando desde maio do ano
passado e, assim como o presidente do
Conselho Regional de Medicina, Lacrte
Vaz de Mello, se mostrou preocupado
com risco potencial de uma epidemia de
meningite. "Se não houver controle, vai
ser um desastre. Até março do ano
passado houve um pique do tipo C.
depois predominou a B", disse Vaz de
Mello.

No Hospital dos Servidores do Esta-
do a capacidade para internação de
pacientes com doenças infecto-contagio-
sas é de 30 leitos, segundo Roberto
Medronho, mas apenas seis deles estão
em funcionamento, por falta de pes-
soai. Ele criticou o fato da Secretaria
Estadual de Saúde não ter iniciado no
ano passado a vacinação contra a me-
ningite meningocócica, o que 

"evita-
ria o aparecimento de novos casos".

A secretária Maria Manoela, porém,
rebate as acusações. Segundo ela, os
casos de meningite B, no Rio, só apa-
receram no segundo semestre do ano
passado. 

"Nós não tínhamos a vacina
disponível e ninguém sabia de que ela
era composta. Não poderíamos sair va-
cinando e colocar em risco a popula-
ção", assegurou. Pelos dados oficias da
secretaria, desde o inicio do ano já
ocorreram 774 casos de meningite no
estado, sendo que 117 fatais. No mês de
abril foram registrados 157 casos, sen-
do 48 de meningite meningocócica com
cinco óbitos.

Trabalhador vai à Quinta e à orla no seu dia
Feriado frio e
cinzento deixa
ruas desertas

Denise Assis

inzento e frio, o Dia do Traba-
lhador convidou mais à televisão

e à cama que ao passeio, mas assim
mesmo levou muita gente à Quinta da
Boa Vista, ao Jardim Zoológico — que
manteve a tradição de não cobrar in-
gresso no Io de Maio — e à orla de
Leblon e Ipanema; com pistas fechadas
ao tráfego para o lazer de crianças e
adultos. Havia ciclistas, patinadores,
crianças com velocípedes e rodas de
bate-papo nas avenidas Delfim Morei-
ra e Vieira Souto. Em compensação, as
outras ruas da Zona Sul estiveram pra-
ticamente desertas e até as 14h30 ape-
nas 384 pessoas haviam pago os CrS 20
para percorrer as alamedas e ver as
espécies raras de plantas do Jardim
Botânico,

Famílias inteiras ocuparam os gra-
mados da Quinta, ainda úmidos da
chuva de segunda-feira. Muita gente
levou o seu frango com farofa para o
lanche sobre toalhas plásticas, como a
empregada doméstica Nara Jane Adja-
nice Barros de Assis, 29 anos, que reu-
niu primos, sobrinhos e o filho Leonar-
do, de 4 meses. Ontem, os
trabalhadores foram à Quinta apenas
para relaxar, sem as bandeiras de par-
tidos agitadas na década de 80 em
showmícios que marcaram a rcorgani-
zação do sindicalismo. As comemora-
ções oficiais do Io de Maio foram leva-
das para Campo Grande, onde a
Prefeitura promoveu torneios de fute-
boi no Centro Esportivo Miécimo da
Silva.

Os cinco adultos e as sete crianças

da família de Nara Jane, que teve a
idéia do piquenique, saíram de Irajá ás
lOh e pegaram um ônibus da linha 296
(Castelo-Irajá). Gastaram CrS 84 de
passagem — apenas duas crianças pa-
garam — e pretendiam passar o dia
todo na Quinta. "Pobre só pode vir
para cá mesmo", disse Nara Jane."Nós somos muito unidos, gostamos
de sair juntos e onde poderia ir um
farrancho destes com tão pouco di-
nheiro?"

O dinheiro que a família de Irajá
pagou de condução foi praticamente o
que o zelador de confecção Cristiano
da Silva, de 47 anos, gastou para dar
uma volta de meia hora com sua filha
Luciana, de 9 anos, num dos pedali-
nhos do lago. De jeans, tênis e camise-
ta estampada com tema ecológico, ele
disse que desembolsou os CrS 80 "com

prazer", embora tenha achado caro:"Hoje é o único dia que tenho para
mim e para dar uma diversão a ela".
Desajeitado nas pedaladas, Cristiano
acabou cedendo a direção a Luciana.

No Zoológico, a principal atração,
o macaco Tião, estava preso nos fun-
dos do cercado. A multidão se aglome-
rava para vê-lo e um dos tratadores
explicou que o excesso de visitantes faz
Tião ficar agressivo. Com o macaco
longe das vistas, a girafa é que virou
estrela, desfilando elegantemente pa-
ra a criançada.

José Luiz da Cruz, de 39 anos, ao
lado da.jmjlher, Rita, e levando nos
ombros a (ilha Bianca, de 3 anos, disse
que 

"só de graça a gente se anima".
Almoxarifc de uma indústria de garra-
fas térmicas, José Luiz contou que era
a primeira vez que levava a filha ao
Jardim Zoológico e estava "feliz da
vida" por isso. Bianca não ligou para a
ausência de Tião. Para ela, o melhor
eram "os macaquinhos que viram cam-
balhota".

Foto» de Luiz Morler

Francisco trabalha no feriado para afastar tédio Aos 11 anos, Patrícia trabalha junto com o pai

Folga para uns, serviço para outros
O dia não foi de folga para todos

os trabalhadores. Motoristas, enfer-
meiros, médicos, porteiros, policiais e
outros profissionais que garantem os
serviços essenciais da cidade passaram
ao largo do Io de Maio. Até crianças
não deixaram de cumprir suas tarefas,
como Patrícia de Souza, de 11 anos,
que trabalhou com o papagaio Van-
derlèia, prevendo a sorte dos freqüen-'
tadores da Quinta da Boa Vista. Por
CrS 10, a ave tirava com o bico, de
uma gaveta na base da gaiola, o pa-
pelzinho com a previsão para o fre-
guês.

Patrícia acordou cedo e deixou o
subúrbio de Austin às 8h, acompa-
nhada do pai, Cipriano. Na verdade o
negócio é dele, com ponto há mais de
oito anos junto ao portão do Zoológi-
co, segundo a garota. De arco azul de
cetim nos cabelos e jeito tímido, ela
ontem assumiu o trabalho por alguns
minutos enquanto o pai ia ao banhei-

ro. Contou que tem três irmãos e
estuda na 6a série da Escola Valfredo
da Silva Lessa. Quanto a trabalhar no
feriado, disse não se importar:'"Vir
aqui é como passear".

O tesoureiro do Zôo, Cosme Me-
deiros, de 41 anos, também trabalhou
no feriado, embora não estivessem co-
brando ingresso. Ele calculou que até
as 13h cerca de-20 mil pessoas haviam
passado pela roleta. Nem sempre o
Dia do Trabalhador foi assim em sua
vida. Antes Cosme era escriturário de
cartório e folgava todo fim de semana
e feriado. "Agora é o contrário. Te-
nho duas folgas durante a semana c
venho para cá todo sábado e domin-
go. Mas gosto de estar em contato
com as crianças", disse.

Ao contrário de Cosme, sempre às
voltas com pessoas, Francisco Assis
passou o feriado sozinho. De pé na
portaria do edifício Cajueiros, na
Avenida Delfim Moreira, 820, ele

apreciava o mar do Leblon batendo
forte na areia, enquanto famílias se
divertiam nas pistas reservadas ao la-
zer. Ele é porteiro ali há. 10 anos e
todo ano é escalado para trabalhar no
Io de Maio. O que deixaria outros de
mau humor è, para ele, "um alivio".
Do contrário, teria de ficar confinado
em seu alojamento nos fundos do edi-
ficio de luxo, ouvindo rádio, ou ir
para Nova Iguaçu visitar parentes,
único programa que consegue fazer
no Rio.

Francisco é da Paraíba e veio para
o Rio pensando em melhorar de vida."Mas é tudo ilusão. Lá eu trabalhava
na roça. Aqui peguei a primeira coisa
que apareceu e não fiquei muito me-
lhor", lamenta. Com salário de CrS 6
mil e sem mulher ou filhos, para ele
tanto faz trabalhar ou não nos feria-
dos. "Hoje em dia, as mulheres não
querem compromisso. Prefiro ficar
só", disse.

Plano Collor é
adia projetos i
de associações

O Plano Collor jogou areia nos pia-
nos de várias associações de morado-
res. Ê que as empresas, com o dinheiro
retido nos bancos, perderam o interes-
se em financiar projetos das associa-
ções. Uma das que mais sofreu, indire-
tamente, com o plano enconômico foi
a Flama (Associação dos Moradores do
Flamengo), que se viu obrigada a adiar
uma grande festa em homenagem ao
paisagista Roberto Burle Marx — res-
ponsável pelos jardins do Parque do
Flamengo — e que serviria de adver-
tência para o mau estado de conserva-
ção do local.

A festa, chamada Parque do Flq-
mengo abraça Burle Marx, seria em 22
de abril, mas só vai acontecer no dia 20
deste mês e com muito menos pompa
do que estava sendo programada. Leila
Maria Maywald, presidente da Flama,
procurou investimentos mas recebeu um
não em todas as portas em que bateu:
Banerj, Rede Manchete e a empresa hai-
park, que explora o estacionamento do
Parque do Flamengo. "Fizemos contato
com o Banerj em fevereiro e só este mês
recebemos a resposta: negativa. Pedimos
ás empresas somente o som e o palco, ou
um artista famoso. Mas não consegui-
mos. O Plano Collor nos deixou sem
patrocínio", lamentou Leila.

Segundo ela, a Rede Manchete se
interessou a principio em patrocinar a
festa. "O diretor comercial, Osvaldo Re-
quiáo, pensou até numa festa ecoló-
gica com o tema da novela Pantanal.
Mas numa reunião com outros direto-
res a proposta não foi aprovada, por-
que eles preferiram dar prioridade á

•Copa do Mundo e à própria novela",
contou a presidente da associação. "Te-
mos o apoio da Fundação Rio Es-
porte, que fez contato com a Casas da
Banha para ver se pode nos dar o som,
e da Fundação Parques e Jardins", disse
Leila.

Sem artista famoso, a Flama vai
contar com a participação de artistas
do bairro, que se apresentarão no gra-
mado mesmo, já que não há palco. A
festa vai contar com a participação da
banda do 13° Batalhão — que toma
conta da área — e de alunos de acade-
mias de ginástica que vão fazer um
show de aeróbica. No dia da festa, a
Flama vai entregar ao prefeito Mar-
cello Alencar um manifesto com cinco
mil assinaturas reclamando obras pa-
ra o Parque do Flamengo.

Outro projeto da Flama, arquivado
por causa do Plano Collor, foi a adoção
da Praça de Esporte Sandro Moreira,
na Rua Marquês de Abrantes, pelo Ba-
merindus.

O mesmo problema é enfrentado pe-
Ia Associação de Moradores do Jardim
Botânico. A festa de aniversário de 10
anos da associação, completados dia 7
de abril, foi murcha, em comparação
ao que os moradores planejavam antes
do plano. 

"A 
gente queria comemorar

.o ano inteiro, fazendo uma série de
atividades, como baile, corrida rústi-
ca, com prêmios, gincanas etc. Mas com
o Plano Collor nem voltamos a conver-
sar com as empresas que antes haviam se
colocado á disposição de ajudar nos eus-
tos da festa", lamentou Regina Esther
Veiga, presidente da Associação. Quanto
ao livro contando a história do bairro,
que a associação queria lançar este ano,
não tem mais data para sair.

Rio será sede
de congresso de
trawnatologia

O Rio de Janeiro vai sediar o 14°
Congresso Latino-Americano de Orto-
pedia e Traumatologia, que iria se rea-
lizar em setembro do ano passado na
Colômbia, mas foi suspenso por causa
da violência desencadeada pelos nár-
cotraficantes do Cartel de Medellin
contra as extradições dos chefões do
tráfico para os Estados Unidos. O con-
gresso será realizado em conjunto com
o 27° Congresso Brasileiro de Ortope-
dia e Traumatologia, de 6 a 10 de agos-
to, no Hotel Nacional, em São Conrado
(Zona Sul do Rio).

O presidente do congresso brasijei-
ro, medico Karlos Mesquita, disse que
o presidente da Sociedade Latino-A-
mericana de Ortopedia e Traumatolo-
gia, o médico argentino Salomón
Schachter, fez em janeiro o pedido de
que o Brasil sediasse o encontro. On-
tem, Mesquita, Schachter e o colom-
biano Valentín Malagón, que seria o
presidente do congresso na Colômbia,
tiveram uma reunião de trabalho para
acertar detalhes do congresso conjun-
to. |

O congresso conjunto recebera 3 mil
médicos brasileiros e mil latino-ame-
ricanos, além de 30 convidados estran-
geiros, muitos deles norte-americanos,
o que reforçou a decisão de não realizar
o encontrona Colômbia. "De qualquer
forma, eles não iriam â Colômbia se
insistíssemos em fazer o encontro na-
quele país", revelou Mesquita.

A reunião de tantos especialistas fa-
rá do congresso o segundo do mundo
era volume de pessoas, só superado por
eventos semelhantes realizados nos Es-
tados Unidos.

Dois dias de
caminhada nas

montanhas de Mauá
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Mosquitos fazem protesto

Pais propõem pagar escolas em juízo
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Por considerar que os donos de esco-
Ias particulares querem tirar proveito da
greve dos professores, forçando um au>
mento das mensalidades, uma comissão,
formada por 15 pais de alunos de escolas
da Zona Sul, está defendo a suspensão
do pagamento das mensalidades referen-
tes ao mês de abril, que seriam deposita-
das em juízo. Hoje este grupo, com apoio
da Apaerj (Associação de Pais e Alunos
do Estado do Rio de Janeiro), faz uma
assembléia no Planetário da Gávea, às
I7h, para decidir os meios de viabilizar a
suspensão.

"Os donos de escolas estão fazendo
corpo mole, já que eles têm dificuldade
em repassar o aumento salarial dos pro-
fessores para as mensalidades. Mas va-
mos reverter este processo", disse Anita
Heloísa Mantuano, uma das integrante
da comissão e mãe de três alunos da rede
particular. Além de Anita, participam do
movimento de boicote as mensalidades,
entre outras mães, Matiza Gomes, Tel-
ma Grzybowsky e a cantora Beth Carva-
lho.

O grupo se reuniu pela primeira vez
no dia 27, quando levantou as seguintes
propostas, entre outras: exigir reposição
efetiva do currículo e não só de horas de
aula perdidas com a greve e obrigar as
escolas a apresentarem planilhas de eus-
tos. Segundo Anita Mantuano, a comis-
são conta com o apoio da Apaerj e é
integrada por pais de alunos de escolas
da Zona Sul: Centro Educacional da La-
goa, no Jardim Botânico; Senador Cor-
reia, em Laranjeiras; São Vicente de Pau-
Io, no Cosme Velho; Escola-Parque,
Colégio Teresiano e São Marcos, na Gá-
vea; e Imaculada Conceição e Santa Ro-
sa de Lima, em Botafogo.

Quase dois mil professores da rede
particular de ensino estão em greve há 14
dias exigindo reposição salarial de 120%
mais 50% de aumento real. Nesta quin-
ta-feira haverá uma nova assembléia da
categoria, no anfiteatro da Uerj, a fim de
decidir os rumos do movimento. Protes-
tando contra a falta de interesse dos
patrões em negociar, os professores que-
rem antecipar para agora, o dissídio co-
letivo marcado para o dia 14.

Anita Mantmno,Ê^mCàrvàlho e Telma Grzybowsky querem as mensalidades deãbríl depositadas em juízo

Advogado acha Justiça bom caminho
O conselho do advogado Paulo Gol-

drachj aos pais de alunos da rede par-
ticular de ensino, cujos professores es-
tão em greve desde o dia 18, é de que
entrem com uma ação na Justiça para
decidir o pagamento das mensalidades
e só depois disso tomem uma atitute
concreta. Mas, de acordo com o júris-
ta, a opção de depositar o dinheiro das
mensalidades em juízo — defendida por
um grupo de pais — pode represen-
tar uma boa saída já que os donos dos
colégios, embora com o dinheiro preso,
não poderão alegar falta de verba para
pagar o salário dos professores e cum-
prir suas obrigações com os alunos.

Goldrachj alertou que boicotar sim-
plesmente o pagamento das mensali-
dades é ilegal. "Isto daria chances pa-
ra que os donos de colégio suspendessem

também o pagamento dos professores, o
que poderia prolongar a greve formando
uma verdadeira roda-viva. A questão
tem mesmo que passar pela Justiça",
advertiu. Outra sugestão do jurista é que
os pais exerçam também uma pressão
administrativa sobre os colégios. " Para
isso há o Conselho Estadual de Educa-
ção", lembrou o advogado.

De acordo com Paulo Goldrachj, ao
decidirem recorrer à justiça, os pais de-
vem entrar com uma ação de consig-
nação em pagamento. "Se o parecer
jurídico for favorável, a quantia paga
fica depositado num banco, normalmen-
te o Banerj, e assim os colégios não
poderão se recusar a prestar aulas ale-
gando que não estão sendo pagos. A
melhor forma de boicote é essa", ex-
plicou o advogado. Como os alunos não

tiveram aula desde o dia 18, os pais
poderiam também, ainda segundo Gol-
drachj, questionar o pagamento inte-
gral da mensalidade, uma ação muito
difícil de ser ganha, porém."Num país normalmente organizado
isso seria natural. Qual é o contrato
que os pais estão fazendo com os cole-
gios? Não é o de que seus filhos terão
aulas? O natural seria pagarem pelo
que receberam. Mas não sei comb a
Justiça decidiria essa questão", disse
Goldrachj. Quanto ao temor dos pais,
de que os donos dos colégios estejam se
aproveitando da greve para forçar au-
mento nas mensalidades, o advogado
disse que o recurso à Justiça, pedindo
a fixação dos valores, também poderia
ser usado.

Secretária dá conselhos Chiarelli alerta donos de colégios
para evitar a dengue

A secretária estadual de Saúde, Ma-
ria Manoela Alves dos Santos, aconse-
lhou ontem as donas de casa a evitar
vasos de plantas aquáticas, ou substituir
a água pela areia molhada, "pois o mos-
quito transmissor de dengue, considera-
do do tipo doméstico justamente porque
prefere viver no interior das casas, gosta
de água limpa". Alertou também a po-
pulação para ter cuidado com à forma-
ção de poças no quintal e na frente das
casas em virtude das chuvas. Ela reco-
mendou às prefeituras atenção especial
na limpeza de terrenos baldios, lagos,
chafarizes e outros pontos que acumu-'
Iam água, a fim de evitar a proliferação
do mosquito.

Maria Manoela reiterou, contudo,
que não há surto de dengue hemorrágica
no Rio. "O surgimento de 16 novos ca-,
sos suspeitos em Niterói não constituem
um quadro epidêmico", garantiu a secre-
tária.

Apesar de todas as negativas das au-
toridades sanitárias, o número oficial de
casos de dengue no Estado do Rio ape-
nas nos quatro primeiros meses do ano é

maior do que em todo o ano de 1989.
Enquanto no ano passado foi confirma-
da, por exames laboratoriais, a contami-
nação de 115 pessoas, em 1990 este nú-
mero já chega a 162, segundo estatística
divulgada pela assessoria de imprensa da
Secretaria estadual de Saúde.

De acordo com os dados da Secreta-
ria, em abril de 1986 ocorreu uma grande
epidemia de dengue no Estado, iniciada
no município de Nova Iguaçu, com um
total de 35.611 casos. Em 1987, nova
epidemia, com 37.214 notificações. Em
1988, acentuada queda, com 1.192 doen-
tes. Em 1989,1.112 pessoas foram aten-
didas com suspeita da doença, mas ape-
nas 115 tiveram os exames laboratoriais
confirmados. Este ano, ocorreram até
agora 498 casos, dos quais 162 confirma-
dos.

Em termos epidemiológicos, calcula-
se que para cada caso de dengue notifica-
do ao sistema de saúde há, no mínimo,
10 casos da doença. Isso significa que no
Estado do Rio já ocorreram, desde 1986
até hoje, mais de 1 milhão de caos de
dengue.

BRASÍLIA — Os estabelecimen-
tos educacionais da rede privada que
não apresentarem ao MEC, até 7 de
maio, a planilha de custos utilizada,
como base de cálculo da mensalidade
escolar, "terão 

que se ver com a Lei
Delegada n° 4". O alerta foi feito pelo
ministro da Educação, Carlos Chia-
relli, ao analisar a Medida Provisória
183, publicada no Diário Oficial de
segunda-feira, que substitui e amplia
os efeitos de matéria anterior — a
MP 176 —, cujo prazo de validade
para apreciação do Legislativo expi-
rou ontem.

Na reedição de medida que esta-
belece critérios para o reajeabuste das
mensalidades escolares, o governo
tornou mais rigorosas as sanções às
escolas infratoras, anulou aumentos
determinados em qualquer esfera e
sob outros pretextos alheios à legisla-
ção e estendeu o prazo para a aceita-
ção das planilhas. Secundo Carlos
Chiarelli, "trata-se da ultima chance
dada aos educandários de segundo
grau e superior, que não enviaram o
cálculo de seus custos ou o fizeram de
maneira incompleta, de regulariza-
rem sua situação".

O ministro não especificou as me-
didas que podem ser tomadas, caso
algum estabelecimento se furte à de-
terminação, alegando que a tarefa da
Educação é a de orientar e esclarecer,
revelando sua expectativa quanto ao
atendimento desse pedido. Mas dei-
xou claro que, conftrmando-se o des-
respeito à Medida Provisória 183, as
escolas que agirem dessa forma "sen-
tirão o peso das punições contidas na
Lei Delegada n° 4", após ação fiscali-
zadora da Sunab.

Chiarelli ressaltou que a execução
de medidas punitivas tem por objeti-
vo "homenagear" as instituições de
ensino privadas que se mantiveram
dentro da lei, ou seja, a maioria das
escolas particulares. Salientou que es-
tarão infringindo a legislação vigente
todos os educandários que determi-
naram aumentos nas mensalidades
em março e, agora, também em abril.
Isso porque, segundo explicou, os va-
lores cobrados têm por base a prefi-
xação de salários anunciada em 15 de
abril passado, que foi zero. "Inflação

nula em cima de preço congelado
resulta em reajuste zero", afirmou.

As escolas que promoveram reajustes
a partir de acordos em separado com
pais de alunos estarão passíveis de
punição, já que a medida provisória
anula os efeitos de qualquer determi-
nação dessa natureza.

Quanto a esse "hábito antigo" da
rede privada, o ministro lembrou que
o pais tem um plano de estabilização
econômica, onde os preços e salários
estão orientados por um interesse
maior da coletividade, em função do
combate à inflação. Passado esse pe-
ríodo, aí sim, as partes se acertarão".

Carlos Chiarelli adiantou que
25% das escolas superiores e cerca de
30% 'dos educandários de segundo
grau não apresentaram satisfatória-
mente a planilha de custos, ou sim-
plesmente não remeteram ao MEC
para serem conferidas. Disse que,
além de fiscalizar o cumprimento do
congelamento nos últimos dois me-
ses, os técnicos do ministério estarão
analisando as cobranças efetuadas
em março também com o propósito
de avaliar se houve incorreções, como
resposta à solicitação de entidades
representativas de pais de alunos.
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Chiarelli: "Ea última chance
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"GERENCIA PRATICA DE TESOURARIA

COM ENFOQUE NA LIQUIDEZ "

Rio de Janeiro, 15 e 16 de maio, no horário de 09:00 às 17:30 h

PROGRAMA

O estudo do Capital de Giro, após o "Plano Brasil Novo";
As necessidades líquidas de Capital de Giro;
O Efeito Tesoura;
A Tesouraria Positiva e Negativa;
Origens e Aplicações de Recursos;
Fonte Bancária de Fundos - Curto e Longo Prazo;
A Estratégia de Administração de Caixa:

O ciclo de Caixa; Giro de Caixa; Determinação de Caixa mínimo operacional; Conceito de custo de
oportunidade

Administração Eficaz de Caixa:
Retardamento de pagamento de duplicatas (acordo com os fornecedores);

Administração Eficaz de Estoques-Produção:
Aumento do giro de matérias-primas, diminuição do ciclo de produção, aceleração do processo de re-
cebimento; Combinação estratégica na administração de caixa;

Investimento marginal em Contas a Receber:
Margem de contribuição adicional; Perda com devedores incobráveis; Custo dos devedores incobráveis
marginais; A política de crédito atual;

Descontos Financeiros:
Custos de perder um desconto financeiro.

EXPOSITOR
PROFESSOR KLEBER PIRES

Contador com Pós-Graduação em Economia e Finanças, consultor de Empresas e
Empresário, dirigirá este Curso a pessoal de área financeira das empresas, quando demonstrará

os efeitos práticos do "PLANO" na liquidez das empresas e o que afinal pode ser feito
para enfrentar o problema.

INSCRIÇÕES
Podem ser feitas pelo Telefone (021) 221-7080, Telex (21)38690 ou diretamente na sede da ESAD

na Rua São José, 40 - 99 andar, Rio de Janeiro - RJ
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Teatro na 'Gaiola de Ouro'
Súbita moralidade
esconde 'fantasmas'
e abusos da Câmara

Florência Costa

O 
estardalhaço feito pela Câmara
Municipal com a desistência da

compra de 42 Opalas, que custariam
CrS 24,5 milhões ém fevereiro, e o
leilão dos 35 Opalas de sua frota atual
— um súbito arroubo moralizador de
uma Mesa Diretora que sempre se
opôs a medidas de contenção de des-
pesas — tenta escamotear, segundo
alguns vereadores como Chico Alen-
car (PT), a principal mazela da Casa:
o inchaço da folha de pagamento e a
existência de funcionários/aníaímas.

O suntuoso prédio em estilo neo-
clássico grego, na Cinelândia, já sur-
giu com a pecha do esbanjamento. Na
época de sua construção, em 1920, áo
custo de 23 mil contos de réis, o Pala-
cio Pedro Ernesto recebeu do povo o
apelido de Gaiola de Ouro. E a alcu-
nha se tornaria sinônimo da própria
instituição, pelo excesso de mordo-
mias dos seus ocupantes, que continua
até hoje apesar da anunciada mudan-
ça de atitude da Mesa Diretora.

O atual presidente, Roberto Cid
(PRN, ex-PDT), um advogado eleito
com 8.100 votos, substituiu Regina
Gordilho (PDT) após participar das
manobras que a destituíram do cargo,
em outubro do ano passado. Gordi-
lho, que perseguiu incansavelmente qs
funcionários fantasmas e os contrata-
dos irregularmente, ganhou fama.
Tanto que a noticia de sua destituição
ultrapassou as fronteiras do país, sain-
do até no New York Times.

Pouco mais de um mês após a
posse de Fernando Collor na Presi-
dência da República, a Mesa. Diretora
da Câmara — que, além de Cid, tem
outro de seus integrantes no partido
do presidente: o vereador Carlos Al-
berto Torres, também saído do PDT
— resolveu vestir a pele de cordeiro.

Cid saiu do PDT para o PRN

Anunciou o fim da cota de 800 litros
mensais de combustível para cada par-
lamentar (a partir de Io de maio) e a
extinção da frota de carros oficiais.

Mas esqueceu de esconder o rabo
de lobo. Na elaboração da Lei Orgâ-
nica, o grupo da Mesa — integrado
ainda por Neuza Amaral (PL) e Sami
Jorge (PDT), tendo Celso Macedo
(PTB) renunciado ao cargo de 2o vice-
presidente, alegando motivos pessoais— votou unido em propostas pouco
moralizadoras, como alguns trens da
alegria. A proposta mais polêmica, a
anistia fiscal para devedores de ISS,
IPTU e Taxa de Lixo, que, se aprova-
da, lesaria o município em cerca de
CrS 3,2 bilhões, contou com os votos
de Cid, Torres e Macedo.'

O mesmo Cid que propõe agora a
extinção de carros oficiais votou con-
tra uma emenda apresentada pelo PT
que vedava o uso privativo desses car-
ros, o que acabaria com a prática,
muito comum entre os vereadores, de
usarem os veículos, com motorista e
combustível pagos pelo erário público,
para se deslocarem entre suas casas e o
trabalho.

Outra incoerência de Cid é o cui-

dado em esconder a folha de paga-
mento da Câmara. Desde fevereiro, o
vereador Jair Bolsonaro (PDC) vem
solicitando ao presidente da Câmara
uma cópia da folha para poder dar
sugestões de contenção de despesas."
Como não conseguiu, Bolsonaro —
um capitão pára-quedista da reserva
do Exército — acabou invadindo o
Departamento de Pessoal, há um mês,
e descobriu que a folha em janeiro foi
de CrS 49.159.378,61."Fazendo a projeção dos índices
de reajuste de fevereiro (63%) e de
março (73%), podemos concluir que a
folha de pagamento este mês será da
ordem de CrS 140 milhões", calcula
Bolsonaro. O número de funcionários
da Câmara, segundo Cid, está em tor-
no de 2.700. O vereador do PDC im-:
petrou mandado de segurança para
conseguir a cópia da folha de abril.

Cid garantiu na sexta-feira que to-
mará providências para regularizar a
situação dos funcionários: "A firma
Bolsinhas vai fazer uma auditoria ná
Câmara a partir da próxima semana e
tem prazo de 90 dias para concluí-lai
Só depois disso é que poderemos to;
mar alguma atitude para acabar com
os excedentes nos quadros." Mas o
ceticismo tomou contados vereadores
que sempre brigaram contra as mor-
domias, como Chico Alencar: "Os
cristãos novos do PRN continuam a
ser reacionários, apesar do gesto subi-
to de moralidade."

Os salários e o número de servido-
res que cada vereador pode ter em seu
gabinete — 45, ou 55 no çáso de lide-
res de partidos — dão bem a medida
da Gaiola de Ouro. Só com os salários
de funcionários que ocupam cargos
em comissão (de confiança) cada gabi-
nete gasta CrS 590 mil, segundo Boi-
sonaro. O salário líquido mais baixo é
de cerca de CrS 17 mil e o mais alto, de
CrS 70 mil. Os vereadores, que receber
ram CrS 125 mil em abril, têm direito
a outras regalias, como oito resmas de
papel e 1.000 selos por mês, além de
passagens aéreas custeadas para via-
gens oficiais a outras cidades.
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País vão acionar a Light por morte do filho
Manoel José de Andrade, de 42

anos, pai do menino Leandro de An-
dradc, que morreu eletrocutado segun-
da-feira, em Manguinhos, moverá, hoje
mesmo, uma ação na Justiça contra a
Ligth. "A gente quer uma indenização.

jQ Estado tem que cumprir seu dever.
^Favela não é lixo. Vou até o presidente
sCollor, se for preciso, para pedir Justi-
ça", disse Manoel. "Foi por causa da

«"Ligth que perdemos nosso filho", com-
Tpletou Jurema da Conceição Ribeiro,
fÜJlé 30 anos, mãe do garoto. Ela conta"que, 

antes dos 10 minutos de chuva
forte, o cabo alimentador já estava qua-
se solto, e lembrou que moradores já
haviam feito reclamações à empresa.

A assessoria de comunicação da
Ligth informou que só tomou conheci-
mento do problema às 16h54, quando o
soldado Muniz, do Quartel Central,
avisou que havia um cabo partido e
uma vítima, na Rua Bulhões de Carva-
lho. O assessor Leonir de Barros disse
que imediatamente foi desligada a rede
de alta tensão de 138 mil Volts — co-
nhecida como linha minérios, responsa-
vel pela energia elétrica de boa parte da
Leopoldina — no Centro de Operações
da Ligth, na Rua Frei Caneca (Centro).

Segundo ele, quando a turma do
setor de atendimento de Engenho da

"'"Pedra chegou ao local do acidente, às
i"l7hl9, constatou que o problema era
• no cabo alimentador de baixa tensão
;.1(220 Volts), que foi isolado 15 minutos

depois. Imediatamente a rede de alta
Ah tensão foi religada c a energia elétrica
-.• nos bairros vizinhos restabelecida.

 Barros disse que a Ligth deu como
,,„encerrado seu trabalho às 20h31, quan-
,,: do a energia elétrica foi normalizada em
. toda a região e as ligações clandestinas

presas ao cabo alimentador foram des-
manchadas. Foi justamente por causa"dessas ligações, conhecidas como gatos," 
que o disjuntor não desligou automati-

ocamente, como é normal acontecer. "A
-'•Ligth cumpriu sua atividade afim. No
-"-momento, o fato é policial. A equipe
;.;-.não chegou mais rápido porque o trân-

sito estava tumultuado por causa da
chuva", justificou o assessor. Segundo
ele, só quando a Justiça notificar a

. "^JLigth, a companhia vai investigar as
— causas do acidente.

 Fernanda Mayrlnk
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Manoel e Jurema mostram a foto de Leandro (a direita, com o irmão <

Leandro de Andrade

O prazer da peladacom seus amigos
acabou em tragédia
Foi 

enterrado ontem o estudante da 1" série
da Escola Municipal Osvaldo Cruz, Lean-

dro de Andrade, de 8 anos, eletrocutado por
volta das 16h de segunda-feira, quando tentava
pegar uma bola na Rua Leopoldo Bulhões, em
frente ao Ciep Presidente Juscelino Kubitschek,
na Favela Varginha, em Manguinhos (Zona
Norte). A família precisou pedir aos comercian-
tes vizinhos CrS 5.765 emprestados para com-
prar o caixão feito com compensado de madei-
ra; Sobre ele não havia flores.

"Pedi ao Leandro que quando terminasse de
almoçar fosse com o irmão para a casa de uma
tia, mas ele disse que ficava quictinho em casa
vendo televisão. Aí, deixei os dois em casa",
contou Jurema da Conceição Ribeiro, mãe de
Leandro, tentando conter as lágrimas. "O ir-
mãozinho ainda pediu que ele não fosse para a
rua porque estava chovendo, mas Leandro disse
que voltava logo", acrescentou, lembrando que
ao chegar perguntara ao outro filho, Adílio, de

Dicas para motorista
enfrentar inundação
sem enguiçar o carro
As 

chuvas de Outuno têm causado muitos trans-
tornos à população do Rio. A cada temporal,

centenas de carros enguiçados são deixados em toda
a cidade. Cláudio Becker, proprietário da oficina
mecânica Gunthefs, na Rua Chichorro23. Catumbi,
dá oito conselhos bem simples para os motoristas
que se vêem obrigados a enfrentar essas situações.

I) Quando o motorista tem que seguir por uma
rua inundada, a primeira coisa a fazer é uma avalia-
ção: deixe um ônibus ou um carro maior passar à
frente para verificar a profundidade do alagamento.
Calcule, então, a altura em que está o distribuidor do
carro em relação ao volume da água para manter
uma margem de segurança de 30 centímetros e com-
pensar as marolas; essa margem tem que ser bem

avaliada para evitar que a água entre no filtro de ar,
passe pelo carburador e vá para o motor, provocan-do o que Cláudio chama de compressão hidráulica.
O próximo passo é engatar a primeira e acelerar o
carro um pouco além do normal para evitara entra-
da de água no cano de descarga.

2) Não adianta ficar com o carro ligado no
congestionamento. Corre-se o risco de ficar sem
combustível e só aumenta a poluição.

3) Evite precipitações e trafegar na contramão.
Além de infração grave às normas do trânsito, con-
tribuipara aumentar o tumulto.

4) Chame um mecânico de sua confiança para
não ser enganado.

5) O pior carro de passeio em tempos de chuvas è
o Fiat. Chega a ser arriscado sair com ele para
enfrentar um temporal.

6) Coloque uma capa plástica em cima da bobina
e do distribuidor que existe no modelo Gol com
motor refrigerado a ar. Protege o distribuidor de
penetração da água. Existe à venda em lojas especia-
lizadas.

Sônia D'Almelda
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Passear de carro pela Floresta da Tijuca transformou-se numa aventura perigosa por causa do desmoronamento das pistas

Chácara do Céu — Foi preso na
madrugada de terça-feira, em Resende
(RJ), o advogado Galeno Gomes Osório,
chefe do bando que assaltou o Museu da
Chácara do Céu, de onde foram rouba-
dos quadros e objetos de arte de grande
valor, depois recuperados. Galeno ti-
nha prisão preventiva decretada pela
Justiça e pretendia viajar para Miami
ontem à noite.
Detrans — O presidente do Conse-
lho Nacional de Trânsito, Vicente Fer-
pandes Cascione, se reúne, amanhã, com
os diretores dos departamentos esta-
duais de trânsito para discutir a nova
política de trânsito do pais. O encon-
tro será às 9h, no Ministério da Justi-
ça, em Brasília. Estarão em discussão
ã proibição do uso de película escura
nos vidros dos veículos, maior eficácia
na fiscalização e no combate à polui-
ção, obrigatoriedade do uso de cinto e
demais equipamentos de segurança e
maior rigor na aplicação das provas
para candidatos a motorista.
Tiro no queixo — Um homem
moreno e forte, vestindo camisa do gru-
po de motoqueiros HeWs Angels, feriu
pom um tiro no queixo, o soldado-bom-
beiro do corpo de salva-vidas Délio da
Silva, na boate Bacará, na Rua Divivier,
cm Copacabana, na madrugada de on-
tem. O criminoso teria conversado com a
vítima durante alguns minutos. Após o
tiro, fugiu num Monza vermelho.
Assassinato — Policiais da 17a
Delegacia, São Cristóvão, estão investi-
gando a morte do servente Adilson
Leandro dos Santos, encontrado com
dois tiros nas costas, ontem de manhã,
junto à linha férrea, nas proximidades da
estação de Mangueira.

Estado acusa preconceito de
seguradora contra aidético

A secretária estadual de Saúde, Maria Manuela dos
Santos, afirmou que há "preconceito por trás da alega-
ção do alto custo" na resistência da Sul América Segu-
ros em pagar o tratamento de Aids do produtor teatral
Edgard Gurgel Aranha, mesmo após liminar favorável
ao paciente concedida pela Justiça."Essas seguradoras
viraram um verdadeiro engano para os pacientes, que
pensam que podem contar com elas em caso de uma
doença grave", disse a secretária."Os doentes gastam duplamente, com a Previdência
Social e com planos de saúde paralelos, mas raramente
as seguradoras cobrem o que se espera. O setor público é
quem sempre arca com as despesas e ampara os pacien-
tes", afirmou a secretária. Ressalvou, porém, que não

leu o contrato de Edgard Gurgel Aranha com a Sul
América e que, portanto, desconhece suas cláusulas, até
porque o caso não está no âmbito do governo estadual."Dou apenas minha opinião", acentuou.

Quanto à inclusão ou não no plano de saúde do
custeio de tratamento de doenças infecto-contagiosas, a
secretária lembra que existem muitas brechas nesses
contratos e que o pagamento de determinados tratamen-
tos "ficam em aberto". Alertou as pessoas para a leitura
cautelosa das cláusulas antes de contratarem planos de
saúde, pois podem ser enganadas. "Mas alegar alto
custo para não cobrir o tratamento não é desculpa",
afirmou.

Betinho quer decisão exemplar
"O juiz Luiz Felipe Hadad criará um fato da maior

importância para a Justiça brasileira. Estaremos dando
um exemplo para o mundo", afirmou o sociólogo Hcr-
bert de Souza, o Betinho, sobre a possibilidade de a
Justiça dar ganho final de causa ao produtor tea-
trai Edgard Gurgel Aranha, que é portador do vírus da
Aids e luta para o custeio de seu tratamento pela Sul
América Seguros. ."A liminar que já foi concedida — todas as despesas
hospitalares serão pagas pela Sul América—põe a segu-
radora no seu devido lugar. Se não tem competência
para assumir riscos, que não se estabeleça", disse Bcti-
nho, escandalizado com a alegação da seguradora de
que o contrato assinado pelo produtor não cobre trata-
mento de doenças infecto-contagiosas."A própria justificativa da Sul América é ilegal",
questionou. "É evidente que a assinatura do Edgar è le-
gal, o que é ilegítimo é o contrato. Como um seguro de
saúde ou de vida pode diferir, por exemplo, o ataque
cardíaco do vírus da Aids? É que as seguradoras detes-

4 anos, sobre a saida de Leandro. O acidente
tinha acontecido 15 minutos antes.

Leandro morreu sem concretizar o sonho;de
ter uma camisa do Flamengo. Aliás, seu nome
foi uma homenagem prestada por Jurema du-
rante um clássico Flamengo X Vasco. "Quando
eu estava grávida, fui ao Maracanã e gostei do
toque de bola do Leandro. Resolvi, então, colo-
car o nome dele no meu filho", lembrou Jure-
ma. "Meu filho era muito bonzinho. Sempre me
obedeceu. Só saiu porque os coleguinhas cha-
maram para jogar bola. Ele não resistia a um
jogo de futebol".

Além da camisa do Flamengo, Leandro so-
nhava dar um fogão de presente para a mãe.
Segundo Jurema, ele di-
zia que queria crescer
logo para ajudar aos
pais. A mãe trabalha
como lavadeira e o pai é
camelô na Rua Uru-
guaiana, no Centro.
Juntos não ganham
mais que o piso salarial.
Seu sonho acabou quan-
do, descalço, pisou num
fio elétrico mergulhado
numa poça d'água.

Márcia Kranz
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à ponte é feito através de tábua colocada pelos moradores

Ponte cai e prejudica morador
A ponte de pedestres sobre o Rio Faria, que

liga as Ruas Natal do Norte e Chapadura,
dentro do conjunto do antigo IAPI, em Del
Castilho (Zona Norte), acabou com uma de
suas extremidades inteiramente destruída nos
primeiros minutos da chuva de segunda-feira.
Centenas de pessoas que circulam pelo local
diariamente estão sendo obrigadas a se arriscar
na travessia improvisada com um pedaço de
madeira, ou a dar uma volta de quase 10 quilo-
metros, passando pela Avenida Automóvel Clu-
be. Há pelo menos seis anos essa ponte desabou
por causa de um temporal e depois foi recons-
truída.

O movimento na ponte é grande porque
tanto o posto médico do Inamps de Del Casti-
lho, como o ponto de ônibus da linha 310
(Praça 15-Dcl Castilho, ficam do lado do con-
junto IAPI que dá para a Rua Chapadura.
Também nas mesma área estão situados mais
dois conjuntos residenciais, o Castro Alves
do BNH e o Quarto Centenário. Segundo o

mecânico Augusto Rodrigues dos Santos, 56
anos, o extremidade da ponte começou a ceder
no temporal que caiu na cidade há duas sema-
nas e a Prefeitura, de acordo com ele, teria
interditado o lugar com a construção de dois
muros, postos abaixo pelos próprios morado-
res."Os operários da Prefeitura estiveram aqui
no dia seguinte do temporal, construíram dois
muros, de um lado e de outro, e nunca mais
apareceram para resolver defitivamente o pro-
blema", contou Santos. De acordo com ele, hào
basta consertar a ponte, e sim fazer também
trabalho de dragagem e canalização do rio, a
menos de um quilômetro, próximo da Avenida
Automóvel Clube. "Nesse pequeno trecho, en-
tre a Estrada da Pavuna e a Avenida Automó-
vel Clube, o Rio Faria mudou de curso com
acúmulo de terra, mato e lixo nas suas margens.
A água passa rente aos barrancos, levando tu-
do", disse Santos.

Chuva castiga Floresta da Tijuca
Queda de árvores, desmoronamento de pis-

tas e deslizamentos de encostas sobre o asfalto c
as trilhas dentro da mata, provocados pelas
chuvas de abril, prejudicaram o lazer de mais de
800 pessoas que estiveram na Floresta da Tijuca
no feriado de Io de Maio. Embora a maioria dos
estragos tenha sido causada pelas enxurradas
dos dias 17 e 18, o temporal de segunda-feira
agravou a imagem de abandono da maior fio-
resta urbana do mundo. Em alguns locais, há
risco de queda de automóveis em buracos aber-
tos pelas águas.

Famílias e casais que foram à floresta de
automóvel passaram perto do perigo em pelo
menos dois trechos de asfalto: no início da
estrada Major Archer (caminho pára o Recanto
do Bom Retiro) e na estrada Visconde do Bom
Retiro, próximo ao Açude da Solidão. Nos dois
pontos, desmoronamentos reduziram o tama-

nho das pistas. Deslizamentos de barrancos,
árvores e arbustos caídos atrapalham a passa-
gem de carros e pedestres em muitos outros
trechos das estradas que cortam a mata. Nas
trilhas, quedas de árvores e barreiras também
dificultam caminhadas.

Montanhistas, como o funcionário público
José Carlos Muniz Moreira, de 30 anos',: do
Centro Excursionista Rio de Janeiro, testému-
nharam a obstrução de vária trilhas. Guia de
pequeno grupo que passou o feriado na floresta,
José Carlos reclamou também do lixo espalha-
do no Recanto do Bom Retiro, a quatro qüilò-
metros da entrada. "Se não há conservaçãònas
partes usadas pelo grande público, imagine se
vão cuidar da trilhas", lamentou outro membro
do grupo, o apicultor Alexandre Festas'; 30
anos.

tam correr risco. Afinal, um ataque cardíaco è mais se-
guro para estas empresas do que a Aids, que é uma
doença de alto risco. Neste caso, as seguradoras jogam a
responsabilidade para o Estado", acusou.

Betinho acha que as empresas de seguros têm tido
comportamento mal intencionado, "utililizando o con-
ceito de seguro em beneficio de seus próprios lucros"."E no caso de pessoas portadoras de Aids a coisa é
muito mais perversa, pois são pacientes muito mais
desprotegidos."

Também portador do vírus da Aids, o sociólogo
conta.que igualmente foi vítima da resistência de com-
panhia de seguros. "Tentei através do Ibase, onde traba-
lho, firmar um seguro coletivo com a-Bradesco Seguros,
mas quis tratar do fato claramente e informei de
inicio que tinha o vírus. No inicio eles alegaram que não
poderiam aceitar contrato conjunto, mas, quando decidi
assinar um individual, eles recusaram e não deram
qualquer explicação."

"As Normas Internacionais
Sobre Qualidade" |
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Prof. Edgar Pedreira Cerqueira, da
ESAD, no seminário que irá
apresentar em maio, nos fala sobre
as normas internacionais sobre
qualidade:"As normas ISO série 9.000
protegem tanto o comprador
quanto o fornecedor. Elas enfati-
zam que o aprimoramento ao sis-
tema da qualidade é a única forma
de atingir e manter a qualidade. O
desempenho de uma, organização
está claramente relacionado a sua
qualidade de produtos ou serviços,
que é essencial buscar o aprimo-
ramento da qualidade para atingir
e manter adequado desempenho
econômico, interligado por fluxos
de caixa favoráveis.

Adicionalmente, como os requi-
sitos encontrados nas especifica-
ções não podem somente garantir a
qualidade do produto ou serviço, é
essencial para qualquer fornecedor
implementar um sistema de gestão
da qualidade globalístico e contin-
gencial, cobrindo cada aspecto
através de todo o cliclo de vida, in-
cluindo a qualidade da própria es-
pecificação.

A implementação das normas
ISO 9.000 conduzirão ao aumento
de competitividade porque as em-
presas devem:
1. Focalizar a necessidade do

cliente;
2. Gerar relação fornecedor/com-

prador com requisitos bem de-
tinidos e de interesse mútuo;

3. Desenvolver uma atividade
de prevenção através da em-
presa, acompanhada por um
sistema de detecção e corre-
ção de falhas o mais cedo
possível;

4. Estabelecer procedimentos do-
cumentados que sejam claros e
entendidos por todos os envol-
vidos;

5. fornecer, para todos, adequado
treinamento sobre a qualidade,
que inclua a compreensão geral
do que significa qualidade e,
dependendo da responsabilida-
de e atividade da pessoa, trei-
namento no uso de ferramentas
específicas.
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Lixo nas ruas é prova de desamor ao Rio
0 

debate sobre o mau estado de conservação do
Rio de Janeiro está tomando as ruas, seja pela
preocupação da população ou pela repercussão
da campanha de fiscalização desencadeada pe-

Ia Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Com-
lurb). Mas há uma lacuna nessa discussão: compreen-
der o que leva o carioca a usar as ruas para o despejo
de dejetos de toda natureza, sem se preocupar com a
conservação da cidade. A necessidade de conhecer e
questionar esse comportamento motivou o JORNAL
DO BRASIL a feunir um grupo de personalidades
que trabalha de diferentes formas para melhorar a
limpeza urbana e o astral da cidade.

O presidente da Comlurb, Ivan Lagrotta; o soció-

logo Herbert de Souza (o Betinho), Defensor do Povo
na gestão do prefeito Saturnino Braga; o professor da
Universidade Federal Fluminense (UFF) Emílio Ein-
genheer, coordenador do Programa de Coleta Seletiva
de Lixo desenvolvido na comunidade de São Francis-
co, em Niterói; e o diretor da Associação de Morado-
res da Glória (Amaglória), Geraldo Prado, debateram
por mais de duas horas sobre a limpeza urbana. As
opiniões apontam em várias direções. Eingenheer
acredita que o modelo de consumo, voltado para o
desperdício, não serve mais, enquanto Lagrotta pro-
cura soluções técnicas. Betinho acha que falta garra
no amor do carioca pela cidade e Prado só crê em
mudanças através da educação desde a infância.

As conclusões foram às vezes surpreendentes, co-
mo a de que praticamente não existem no mundo
estudos sociológicos ou antropológicos sobre a convi-
vencia do homem com o lixo. Mas toda a discussão
foi permeada por um consenso: o carioca precisa
mudar a relação com a sua cidade. Uma relação de"uso, abuso e estranheza", como definiu Betinho, que
vem à tona a cada chuva forte, com o entupimento de
galerias de águas pluviais e as conseqüentes inunda-
ções. Ao confrontar a realidade do Brasil com a de
países do Primeiro Mundo, Eingenheer afirma que a
crise da conservação urbana é inevitável. Para enfren-
tá-la, todos concordam que não há caminho sem a
participação de toda a sociedade.

Lagrotta — A sujeira chegou com
as caravelas de Pedro Álvares Cabral
que, ao aportar no Brasil, trouxeram o
hábito da velha Lisboa, na época con-
siderada um verdadeiro chiqueiro. Não
tinha nenhum sistema de limpeza, en-
quanto outros paises da Europa já es-
tavam atentos a esse problema. Mas
isso é apenas uma remiriiscênciã his-
lórica. No Rio, o padrão de sujeira tem
sido quase uma constante, com alguns
agravamentos setoriais, muito especifi-
cos. Por exemplo: entulho na rua. Não
existia com a freqüência que hoje se yeri-
fica o lançamento de entulho nas nossas
ruas, nas nossas avenidas, nas nossas
esquinas. Outro problema são as caixas
tlempster, aquelas caixas metálicas gran-
des espalhadas pela cidade. Elas foram
dimensionadas para receber resíduos de
varredura, mas se joga nelas entulho c
até lixo domiciliar, que é pior porque vai
gerar vetores.
Prado — Existem terrenos particu-
lares que se transformam em depósi-
tos de lixo, como na Rua Barão de
Guaratiba, esquina com Rua do Catetc
(no Flamengo), que era do Metrô.
Lagrotta — A Comlurb não pode
entrar lá, mas pode multar e intimar o
Metrô para que faça a limpeza.
Eingenheer — Eu acho que a
questão básica é a cultural. O lixo talvez
seja um dos temas menos estudados no
mundo. Sobre a composição, depósi-
tos, transporte, incineração, tudo que
se refere ao lixo produzido, existe uma
gama enorme de estudos em qualquer
lugar. Quando se procura um estudo
sociológico, antropológico, ou seja, so-
bre o produtor do lixo e os estigmas
ligados ao lixo, nào se encontra. Em
todo o mundo existe uma crise do lixo.
Nos Estados Unidos, Japão, Alemanha,
as ruas são limpinhas, mas esses paises
têm problemas piores, imperceptíveis. O
lixo doméstico é potencialmente perigo-
so, porque tem plástico, veneno, latas de
tinta, remédios, pilhas ele. No caso do
Rio estão envolvidos problemas comple-
xos. Não consigo imaginar a limpeza
urbana no Rio, com 400 favelas, a nível
dos procedimentos operacionais clássi-
cos. O que se aprende desde cedo a fazer
com o lixo? Que tem que ser jogado fora.
Antigamente, era no fundo do quintal,
depois passou a ser no fundo das cida-
des. Só que o fundo da minha casa
acabou, o fundo das cidades acabou e
eu gosto de me ver livre do lixo rápida-
mente. Esses valores antropológicos, his-
tóricos, sociais, são muito pouco estuda-
dos. Eu acho que essas últimas medidas
da Comlurb, de multa, são ótimas. Nào
acredito em educação sem algum nível de
pressão. O JORNAL DO BRASIL tem
dado abertura ao aceitar que se publique
artigo sobre lixo na sua página de opi-

Cristina Bocayuva
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Herbert da Souza
Sociólogo. ex-Defensor do Povo

"Qualquer ação em relação ao lixo no
Brasil deve passar por uma análise cultural,
de como cada um de nós se coloca frente à
questão."

niáo. Isso é uma coisa rara, porque nem
os jornais gostam de lidar com essa coisa
de lixo, as firmas nào gostam de apoiar
campanhas com lixo. Ninguém põe pu-
blicidade numa lata de lixo.
Prado — Discordo do Emílio quan-
do cie fala de educação com repressão.
Eu nào admito educação com repressão.
Acho que a educação tem que ser livre.
Na minha opinião, nào adianta coagir
a sociedade a fazer determinada coisa
porque tem uma lei que vai punir. Por
isso a Amaglória tem um projeto de
Saúde Ambiental e Limpeza Urbana
pela Educação, através das escolas. Por
que a escola? Porque a criança é mais
sensível. A nossa idéia é trabalhar nas
quatro escolas municipais e uma particu-
lar no bairro da Glória, interagindo com
a Comlurb, a Feema e a Secretaria muni-

Cristina Bocayuva

1|llll:-l:t:-*^m

•' '•% 1
;y:ísw.-v .... ..:;,€«:. 1

Emílio Etaflonheor
Professor da Universidade Federai Fluminense"Um dos nossos problemas é a descon-

tinuidade administrativa. Enquanto Nova
Iorque pensa um projeto de coleta seletiva
para 12 anos, nós não conseguimos aqui
traçar um plano".

cipal de Educação. A conscientização
passa pela formação de cidadãos.
Betinho — Quero contrastar o que
estou vendo no Rio com minha expe-
riência de quatro anos e meio no Cana-
dá. Toronto me dá a impressão de que
está sempre nova. Não se vê lixo na
rua, em lugar nenhum, nào se vê nin-
guém que seja capaz de pegar um fós-
foro e jogar no chão. Cada coisa tem
um lugar e isso faz parte da ideologia
da ordem dessa sociedade. Eu vivi lá e
depois fui para o México, que era exa-
lamente o contrário. Um ano depois
vim para o Rio de Janeiro. Até hoje
continuo com a marca do Canadá.
Quando tenho um objeto na mão, fico
com ele até achar um lugar próprio
para colocá-lo. Eu aprendi que as pes-
soas não têm o direito de sujar o bem
público. E no Canadá, quando você não
respeita o bem público, é punido com
multas muito altas. Eu não estou, di-
zendo que esse é o melhor método edu-
cativo, nem o que eu quero para a
minha cidade. Mas isso me leva a achar
que qualquer campanha, qualquer ação
em relação ao lixo no Brasil, deve passar
por uma análise cultural, de como cada
um de nós se coloca frente ao lixo. Nossa
relação com o Rio é de uso, abuso e
estranheza. Nào há uma relação efetiva
de se apropriar da cidade. Por exemplo,
você passa por todas as ruas e acha que
todas elas são de alguém, mas não suas.
A cidade é estranha a você. O carioca
gosta da cidade, mas é passivo. É uma
cidade que nào luta por si, é uma cidade
submissa. Sc submeteu à Coroa, ao go-
verno federal, e continua submissa. Tc-
nho grandes idéias para mostrar ao Bra-
sil o quanto vale o Rio de Janeiro.
Sabe o que você faz? Fecha o Galeão, o
Aeroporto Santos Dumont e a Dutra,
só por 24 horas, não precisa mais.
Eingenheer — Concordo com es-
sa questão de público e privado, mas não
consigo ver o Rio de Janeiro como
uma cidade, eu acho que são cidades.
Ela se agüentou enquanto conseguiu
manter os seus guetos. Certos setores
da Zona Sul vivem numa ilha de lim-
peza. O lixo começa a ser um problema
para certos setores, quando esses gue-
tos começam a ser invadidos. E existe
um negócio no Rio capaz de democra-
tizar o lixo, que é a chuva. O lixo
incomoda no momento em que è leva-
do para a praia, para os bueiros e eles
encliem. Propostas existem no Brasil,
aos montes e com sucesso, mas quase
nunca são aceitas. O projeto que eu
desenvolvi em Niterói há cinco anos,
auto-sustentável, com 400 a 500 fami-
lias separando lixo, conhecido interna-
cionalmente, só não consegue ser expan-
dido no Brasil. Porque em relação ao lixo
também há outro componente: o lixo é
extremamente forte politicamente c inte-

ressante economicamente. São Paulo, se
não me engano, destina 15% de sua re-
ceita para a limpeza pública. Isso c uma
coisa fantástica. Essa mistura de interes-
ses econômicos, problema cultural e essa
coisa pouco estudada, de aversão ao
lixo, dá o caos. Aí eu penso como vou
educar. Quando se pensa em fazer um
material de boa qualidade, um desc-
nho animado custa USS 30 mil. Então
você é obrigado muitas vezes a traba-
lhar com um sistema de mudança de
hábitos totalmente inadequado. Enquan-
to uma criança tem acesso à televisão,
não pense que com uma cartilhazinha ou
úm audio-visual mixuruca, você cònse-
gue mudar alguma coisa. Por outro lado,
você tem todo o modelo produtivo volta-
do para a produção do lixo. Se antes
você usava dois aparelhos de barba du-
rante a vida toda, hoje, com o descarta-
vel, usa de 3.500 a 4.000. Esse modelo
está falido no mundo todo. Os Estados
Unidos mantém 80% do lixo em aterros,
10% incinerado e 10% reciclado. Então
eles nào resolveram o problema, estão cs-
condendo bem o lixo deles.
Lagrotta — Mas as soluções técni-
cas existem. Se estivesse tudo perdido,
nós íamos embora para casa, ficar es-
condidos atrás da poltrona.
Eingenheer — Em nenhum mo-
mento disse que a educação é secundária
c que o problema do lixo nào tem solu-
ção. Eu só quero alertar para o fato de
que, quando endereçar um caminho de
educação para a população, posso es-
tar endereçando para um beco sem saí-
da.
Lagrotta— Estamos todos falando
de lixo, ninguém falou de limpeza. Não
se falou uma única vez no que fazer
pela limpeza. O que estamos fazendo é
dar um passo para soluções que não
serão definitivas nem as melhores, mas
uma caminhada de 500 quilômetros co-
meça pelo primeiro passo. É o que esta-
mos fazendo com os decretos de limpeza
urbana e controle de vetores. O que fez o
JORNAL DO BRASIL a partir do mo-
mento em que começou as reportagens
sobre o lixo? Mexeu com a midia, os
outros jornais também passaram a falar
sobre o lixo. Discordo da tese de que
temos que buscar a origem do comporia-
mento das pessoas. Isso é muito bom
para uma discussão acadêmica, mas não
na prática. Discussão prática é saber co-
mo defender o meio ambiente e o que
fazer com o resíduo sólido. Com a minha
experiência, com a minha cultura de //-
xeiró, não discordo do problema educa-
cional, tanto que estamos com dois pro-
gramas, pequenos, modestos, mas que
tentamos levar para dentro da escola,
procurando mostrar que o lixo è uma
coisa boa. Bem tratado, vai proporcio-
nar coisas boas. O meu carro não gasta
um litro de álcool, eu só ando com bio-
gás de lixo.

i

i
Carlos Mesquita;

Ivan Lagrotta
Presidente da Comlurb"Estamos todos falando de lixo e não

se falou uma única vez em limpeza. O
que estamos fazendo, com os decretos
de limpeza urbana e controle de veto-
res, é dar um passo para soluções".

Betinho — Disso eu tenho inveja.
Lagrotta — A Comlurb abastece
210 veículos com biogás, inclusive 60 tá-
xis. Mas eu quero falar também do
programa do gari comunitário, que nós
começamos no Morro Dona Marta, em
Botafogo. Estou com um relatório que
mostra que a enxurrada fez descer prati-
camente só terra, terra da ocupação in-
discriminada das encostas. Junto havia
menos de 5% de lixo. Eu acho que é
preciso desfazer o que foi mal feito. Se eu
tivesse esse poder, colocaria uma tremen-
da placa na entrada do Rio de Janeiro,
dizendo: "Lotação esgotada". A cidade
está sendo invadida. Por isso a gente tem
que começar a vender a limpeza. Já está
se conseguindo reverter esse quadro de
que ninguém aceitava veicular publicida-

Cristina Bocayuva
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Geraldo Prado
Diretor da Associação de Moradores da Gloria"Não adianta coagir a sociedade. A nossa

idéia é trabalhar junto com a Comlurb, a
Feema e a Secretaria de Educação. A cons--
cientização passa pela formação dos cida-
dãos".

de em lixo. Conseguimos arrancar USS-
330 mil de um banco para os tatuis'
(máquinas que limpam as areias das
praias) italianos. A coleta seletiva es?
tá sendo feita pela Comlurb em Paque-,
tá, como foi em 1983. Naquela época,,
aos poucos as pessoas deixaram de se- >
parar o lixo, porque o retorno é muito ¦
pequeno para interessar a comunida-1
de. A Comlurb tem projeto de quatrq_
usinas de reciclagem de lixo, mas tudo .
isso envolve muito dinheiro. E não des- .
cartamos a atividade educacional. A ¦
Comlurb desenvolve dois programas na •
rede municipal de ensino, que atingiram
230 ou 240 escolas no primeiro trimes- \
tre.

i* t

Eingenheer — Um dos problemas '
terríveis que nós temos é a desconti- -
nuidade administrativa. Enquanto Nova
Iorque pensa um projeto de coleta seleti-^.
va para 12 anos, nós não conseguimos,,
aqui traçar um plano. E não é critica a
uma administração ou outra, é geral..
Discordo dessa visão de que a escola è tf
mecanismo ideal, porque atende a um-
pequeno percentual da população, e há
outras instâncias fantásticas, a Igreja por
exemplo. É preciso começar a preparar o,
caminho para um novo momento. Lim-
peza é em primeiro lugar evitar lixo. Por
exemplo, se os supermercados reduzirem'
o empacotamento desnecessário, você re-A
tira dezenas de toneladas de lixo do Rio
de Janeiro. Você vai ao supermercado»
e compra um litro de leite, que já vem >
dentro de um saquinho, e é embrulha-"'
do. Depois, no caixa, às vezes è coloca-,'^
do em um saco duplo. Quase 40% do.
lixo são embalagens. Em grandes lo- ;
cais de produção de lixo — em hotéis,
ou no Maracanã — pode começar &?
separação. Isso não resolve o proble-.
ma, mas reduz. Em outros paises já se;
percebeu — e o Brasil é muito sensiveH
a isso — o caminho para se colocar"
junto a esses mecanismos de redução^
de lixo entidades filantrópicas. O cida-o
dão não separa lixo para ajudar o po-—
der público, porque acha que o podef'
público é corrupto. Mas na ajuda à^
sociedade dos velhinhos, do Lar Pesta- •
lozzi, da Apae etc, entra um mecanis-—
mo que sensibiliza as pessoas.
Lagrotta — É conhecida a desorv
dem de uma grande cidade como o Rio-
de Janeiro. Por isso eu queria falar dos
decretos de regulamentação da limpeza
urbana. O que se necessitava era dotar
a Comlurb.de ações para tentar rever*,
ter o abuso que se pratica nas ruas.-
Estamos cansados de reclamar que a-'
cidade está muito suja. Temos que co-u<.
meçar a reverter isso. A partir do mo-
mento que o JORNAL DO BRASIL"
lançou sua campanha, despertou uma
reação positiva nas pessoas.
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A vez áo antiglamour
No Brasil, Sinéad O 'Connor ainda não estourou,

mas seu segundo LP lidera a parada americana e
sua temporada em Londres alucina os tietes

Rulh de Aquino
Correspondente

LONDRES 

— You're a
fucking liar, Com esse
uivo retirado de Troy,
do seu primeiro álbum,

Sinéad 0'Connor se despediu do
Hammersmith Odeon, um dos
templos londrinos dó rock-pop-
jazz. Na platéia, dezenas de me-
ninas carecas, alucinadas pela
desconcertante cantora/com-
positora.irlandesa de cabeça
raspada, mãos crispadas e enor-
mes olhos claros. Com seu se-
gundo álbum, / do not want
what I have not got ("nao que-
ro o que não tenho"), em pri-
meiro lugar nas paradas nos
Estados Unidos após laneamen-
to no dia 20 de abril (no Brasil
será lançado esta semana), Si-
néad, com a ajuda da gravadora
Chrysalis, ergueu em torno de
si um muro intransponível,
digno do marketing das estre-
ias. Ela nfto dá entrevista algu-
ma. Encerrados no último do-
mingo os três dias de apresen-
taçito em Londres, Sinéad
passará agora uma semana na
Inglaterra aconchegada junto a
marido e filho — para desgosto
da trupe de moças homosse-
xuais que a veneram. E depois
embarca numa turnê nos Esta-
dos Unidos.

Esta irlandesa que apresen-
ta um coquetel de folie, balada
country, punk rock e pop mis-
tico — se é que isso faz algum
sentido para quem lê; no tea-
tro, dá para entender — já disse
e repetiu que nfto se parece com
ninguém. Com tamanha diver-
sidade, porém, é quase impossí-
vel que nfto se adivinhem, aqui
e ali, influências. Na compara-
çáo inevitável com a também
irlandesa Kate Bush, Sinéad
ganha longe: sua voz é menos
estridente e nem por isso me-
nos possante, as composições
são mais inteligentes e a pre-
sença no palco mais magnética.
Há um pouco dos Smiths, de
Bob Dylan e até do gótico hlp-
pie de Slouxie Sioux. Sinéad
viaja com extrema facilidade
do som nfto convencional para a
batida comercial. Por isso, na-
da homogêneo nem coerente, o
concerto leva a platéia a esta
cios de espirito conflitantes.

Sai todo mundo meio balança-
do, sem saber se vai namorar
ou dançar até se acabar.,

De longe, se a sua perjspecti-
va ó da fila X do Odeon, Sinéad
parece um ser extraterré.no, um
E.T., com aquela cabeça raspa-
da, branca, dedos longuíssimos,
descalça e, para reforçar, um fi-
gurino que, no Brasil, seria ta-
chado inapelavelmente de hor-
roroso. Mas nela cai bem. Num
cenário absolutamente despo-
jado e elegante — apenas com
seis painéis verticais (três da
cada lado) utilizando toda a ai-
tura do palco — explorado com
extremo bom gosto pela ilumi-
nação, que esquentava o teatro
em tons de roxo, vermelho, ala-
ranjado, verde e azul, Sinéad
surge como uma visão, a versão
feminina do cavaleiro niedie-
vai. O vestido vermelho longo,
de saia meio rodada, mangas
compridas e tecido aveludado.
Na cabeça, um capuz vermelho,
no gênero dos acessórios de ar-
maduras. O antiglamour. \

A banda — a mesma de sem-
pre, com Marco Pirroni (ex-A-
dam & the Ants e Banshees), na
guitarra, Dean Garcia no baixo,
Mark Taylor no teclado .e no
pandeiro de aro, um instrumen-
to irlandês, David Bussiy na
bateria e Susan Davis na! gui-
tarra, teclado e vocal — apare-
ce silhuetada pela iluminação.
A americana Susan é um con-
traste proposital com Sinéad.
Morena, toda de preto, com cal-
ças bufantes transparentes re-
velando pernas bom torneadas
e muito jogo de quadris. Mas a
primeira grande sensação do
concerto para a meninada é
quando Sinéad, com um .golpe
certeiro, retira o capuz è mos-
tra a careca. A gritaria sugere
que, mesmo que a jovem Irlan-
desa de 23 anos esteja doida pa-
ra deixar o cabelo crescer, tão
cedo sua legião de tietès não
permitirá.

Seria tudo um eficiente jogo
de imagem se Sinéad não tives-
se uma voz de potencialidade
rara, que assusta pela rapidez
com que transita do gutural ao
agudo. Não passaria de uma
tremenda jogada de marketing
se o concerto não mexesse tan-
to com a platéia, alternando
momentos de poesia e romance

agressivo com uma batida irre-
sistivel de punk rock.

Sinéad faz o mesmo que sua
música. Alterna sorrisos cândi-
dos com uma postura descon-
fortavelmente cool, onde não
há espaço para conversa algu-
ma com a platéia e nem com a
banda. Ela entra e sai do palco
deslizando, sem olhar para os
lados. Tudo estudado, claro,
mas p efeito sobro a rapazía-
da, que adora seu exotismo, é
perfeito. Só em um momento
Sinéad se permite uma gentile-
za com o público: quando dedi-
ca a faixa Three babies de seu
novo álbum ás mulheres. Gri-
tos excitados ecoam por todo
lado.

Sinéad não muda de roupa,
não apresenta a banda, sua
dança é contida, feita mais de
mãos e expressões. Ela não se
aventura a ocupar mais do que
três metros quadrados de palco.
Sua maior ousadia em dança é
quando desempenha passos de
folk (irlandês?) acompanhando
um som que lembra gaitas de
fole. Ela suspende um pouco
a barra da saia, e pula no mes-
mo lugar, com passos rigorosa-
mente iguais. O delirio da pia-
teia é desproporcional à pouca
criatividade da dança.

Além de Troy, Sinéad in-
cluiu nesse concerto três dos
seus hits do primeiro álbum,
Mandinka, Jerusalém e a eró-
tica Put your hands on me. Seu
último álbum, que saiu na Grã-
Bretanha no dia 12 de março e
que freqüentou por algum tem-
po o primeiro lugar aqui, agora
está em décimo terceiro. Ao to-
do, no mundo, já foram vendi-
dos 4 milhões de cópias de / do
not want what I have not got.
Nos Estados Unidos, também
seu single está em primeiro
lugar. Afinal, foi lá que Sinéad
se lançou em 1987, já pela Chry-
salis, durante um jantar em
Manhattan que não dispensou
depois uma surreal visita ás
águas do Niágara. Dos tempos
em que, aos 14 anos, forneceu
ao grupo irlandês In Tua Nua
composições suas, ficou, apesar
do sucesso, um grande apego à
família, que agora inclui o ma-
rido, baterista, da Max — a ban-
da de apoio no Hammersmith
Odeon — e o filho Jake, de três
anos.

/¦Alegria com espinhos
Tárik de Souza

ATAPULTADA para a
feira de amostras das
esquisitices pop com o
cabelo rapado e as eus-

paradas e imprecações no palco e
na vida, a dublinense Sinéad O'
Connor virou o disco. Agora, com
primogênito a tiracolo e um pro-
jeto de topete no cocuruto, vende
na música e na mídia a imagem
de uma precoce madureza aos 23
anos. Coincidência ou estratégia
bem sucedida, esta ex-detratora
do U2 e radical defensora do IRA
chegou na Bemana passada a um
Impensável primeiro lugar na pa-
rada americana, a bordo do LP /
do not want what I havtn't got
(EMI/Odeon), que sai aqui no pró-
ximo sábado. Também líder em
13 outros países com o single de
trabalho do disco, a corriqueira
balada de Prince Nothing compa-
res 2 U, Sinéad oferece uma ex-
plicação crua para a transforma-
ção: "Eu era uma pessoa

desesperadamente infeliz e por
isso me tornava agressiva com
todo mundo. Vivia mergulhada
na minha tristeza e contagiava
todo mundo a minha volta. Ando
feliz agora; é só isso", imagina.

O que não sinaliza para um
disco alegrinho, conformista. O
erotismo suicida da faixa Jump
In the tiver mexeu com a cabeça
dos executivos da CBS america-
na, que ameaçaram boicotar a
faixa. Em Black boys on mopeds,
ela flagra uma polaróíde cruel do
atual governo inglês. "Margaret
Thatcher na TV mostrou-se cho-
cada com ob mortos de Pequim
parece estranho que ela se ofen-
da, já que dá as mesmas ordens."
Há canções de amor reduzido a pó
como The last day of acqualn-
tance e seu travo amargo, de dar
nó na garganta.

Se Sinéad chegou ao topo da
selva do hit parade da Billboard
deve ser porque a mediania ame-
ricana está saturada de guitarras
saturadas. A despeito de alguns
poucos hard rocks, especialmen-

te na face B, o segundo LP desta
cantora flexível, que se move
com a mesma desenvoltura do
sussurro ao falsete, tem alma
acústica. Ainda que ela abomine
a comparação, há algo de Suzan-
ne Vega em You cause as much
sorrow. E uma rispldez de Tracy
Chapman na referida Black boys
on mopeds. Mas se seu alvo é Ka-
te Bush, ouça a garganta plana-
dora de 0'Connor no cipoal de
violinos de Feel so different. Por
outro lado ninguém conjugaria
uma litanla arrepiante com uma
caixa de ritmo funk hipotético,
como ocorre em / am stretched
on' your grave. Ou encerraria o
LP a capela, numa longa e obses-
siva faíxa-titulo, que repete co-
mo numa proclamoção autista,"estou andando através do deser-
to e não estou assustada apesar
do calor tenho tudo que preciso
e não quero o que não tenho".
Sinéad tem estilo e alcançou a
massa sem abrir mão dele.

Cotação: • • •
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Com prazer agradecemos a Deus, aos clientes, amigos,
músicos, prestadores de serviços, funcionários e
fornecedores que com sua presença e carinho colaboraram
para que o nosso bar fosse o que é noje, com clima gostoso,^alegre e cultural, esperando^que fique assim para sempre.
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Sinéad
0'Connor:
aos 23
anos, ;
o ingresso
no seleto,
clube dos.
superastros
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«O—Ru» do Ouvidor, 60 — Sal* 1005

TIWCA-•Sí«»refta,SAla100«
NITERÓI SHOWNC —V Hwrioja 115

mlV*M CardioBarra

Atendimento clinico e cardiológico
de urgência, 24 horas

temos convênios

Av. Fernando de Matos, 162 - Barra da Tijuca

CREMERJ-95.644-2
, . ,. URGÊNCIA \— 399.5522 /^

IqueeLan
Com unxi p»no8kioo
de humor.

JB

LUTZ FERRANDO
Ótica — Cine Foto
Som — Relógios

Equipamento Médico
Hospitalar

3 VEZES SEM JUROS
Aceitamos

Cartões de Crédito

Urgente!
Eduardo Guinle do

Shopping da Gávea. As!
melhores camisas, calçasi

sapatos, cintos, j
bermudas, gravatas, etc,:

etc, etc, a preços de i
Fevereiro, em cheque ou:(

cartão. Mas só até
sábado dia 5 e apenas na

loja do Shopping da S
Gávea. Até 22 hs. \

B
eduardo guinle \

entre as melhores coisas da vida
-—^———- tshopping da gávea, 2? piso

entre as melhores coisas da vida shopping da'
gávea. 2o piso — tel.: 239-9045

WfiWgO
Tão boa que virou duas.

Você não precisa aprovar
oregimeparaaproveitaras
delicias do congelamento.

Se você não quer emagrecer, aproveite
os congelados Caloria Limitada para equilibrar
a sua saúde e o seu orçamento.

Ligia Azevedo está lançando pratos deliciosos
còm calorias balanceadas, para quem já está
em forma, e dando 20% de desconto nos pratos
de dieta. A entrega a domicilio é gratuita,
para você economizar seu tempo e seu dinheiro.

Mesmo não sendo a favor do regime,
aproveite este congelamento para ter uma alimen-
tação saudável. E sem engordar sua despesa.

Calaria
LIMITADA

k
Ligue agora:

RIO: 255-7672/399-5250/259-4763
NITERÓI: 714-5115
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Em alta
O cartaz de Ibrahim Eris,

presidente do Banco Central,
está altíssimo.

Na campanha publicitária
da Calói, lançada semana pas-
sada, com exclusividade pela
TV S, aparecia um sósia de

Eris anunciando, com sotaque
turco, as vantagens de se obter
uma Calói. Fez o maior suces-
so.

Em apenas quatro dias, a
empresa vendeu 70.000 bicicle-
tas.

Convite
VarHaraedo Raul Cortez recebeu

convite para interpretar o
papel do diplomata francês
na peça M.Butterfly, de
David Henry Hwang\

O espetáculo estréia, em
agosto, no Teatro de
Arena. (
A direção é de José Possi
Neto, produção de Adauri
Dantas e tradução de
Flávio Marinho.

SeanConnery em A caçada ao outubro vermelho (The
hunt for red october), de John Mc Tiernan. O filme tem
estréia nacional marcada para o dia 10

mENA ABERTA
Regina Rito

Regina Rito
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ÂrmãhaoNogúeira, ÀUce-Maria e Lucas Mendes

Felizes
Demitidos, porém felizes, estavam

Alice Maria, Armando Nogueira e Lu-
cas Mendes na festa em que foram home-
nageados pelos funcionários do telejor-
nalismo da Globo.

A festança rolou até de madrugada.
Entre os amigos estavam Valéria Mon-

Especiais
A TV Bandeirantes está programan-

do uma série de musicais internacio-
nais.

O primeiro, que vai ao ar dia 15, às
21h30, é Nelson Mandela — tributo in-
ternacional à África do Sul — gravado
dia 16 de abril no Estádio de Wembley.
Entre os astros presentes ao evento esta-
vam Terence Trent D'Arby, Tracy Chap-
man, Peter Gabriel, Bonnie Raitt e Ani-
ta Baker.

teiro e Paulo Ubiratan, Fátima Bernar-
des, Willian Bonner, Márcia Peltier,
Sérgio Chapellin, Renato Machado, Use
Scamparini, Monica Labartte, Angela e
Jorge Pontual, Woyle Guimarães, Gil-
ney Rampasso, Maria Lúcia Rangel e
Vianey Pinheiro.

Ibope
Diálogo, na praia de Búzios,

entre um vendedor de colores e
Miéle: .

O senhor è humorista, né?
. —Sou sim.

O senhor não era aquele fa-
moso Miéle da Globo?

A primeira atração do projeto
Ponte-Aérea Cultural Lufthansa
Rio-Berllm é o grupo alemão de
jazz-fusion Origin, que tem como
violâo-guitarra o músico experi-
mental Franz de Byl.

Para quem não sabe, Byl Inven-
tou o captador para violão — que
amplia o som do violão acústico

Atração
através do dois microfones insta-
lados no interior do instrumento
— usado pór nomes como João „
Gilberto, Lobão o Raphael Rabel- >
Io. ;

O grupo ae apresenta dias 10,11
e 12, às 21h30, no Golden Room do
Copacabana Palace.

Que onda...
Para dar uma injeção esportiva

no marido, o artista plástico Luis
Zerbini, Regina Case escolheu o
presente de aniversário adequado:
uma prancha de Burfe.

A turma do acíd humour que

compareceu à festa tem lá suas
dúvidas quanto ao uso que Zerbi-
ni vai fazer da prancha. Os mais
ácidos garantem: "Ele é bem ca-
paz de derreter a prancha e trans--
formá-la em obra de arte".

Vaivém
As filmagens de Prinec of tides,

segundo jfilme dirigido por Barbra
StreiBand, começam dia 18 de ju-
nho. Np: elenco, além da própria
Barbra, Nick Noites. A produção
gira em );orno de USS 25 milhões.

A sensitiva canadense Dorothy Ma-
cLcan faz palestra, hoje, às 17h, no
auditório do Senai. Pasmem: MacLcan
ficou famosa por conversar com os an-
jos que governam as plantas e que aju-
daram a cultivar belas hortas c poma-
res no litoral gelado da Escócia.

Está pintando uma nova parce-
ria ria1 praça: Moraes Moreira e
Francis Hime.

Estréia, sábado, às 21 li, na Casa das
Artes de Laranjeiras, o show de Clara
Sandroni. A direção do espetáculo é de
Stcla Miranda.

Cercado de amigos, Wilson Cu-
nha comemorou seu aniversário
na última quinta-feira.

As TVs Record e Gazeta mudam
radicalmente, cm junho, suas progra-
inações.

Armando Nogueira voa, dia 14,
para Londres. De lá segue de carro
para Paris onde assiste ao torneio
de tênis Roland Garros. Nogueira

só retorna ao Brasil após o encer-:
ramento do-calendário esportivo

Suzette Kischinev convidando para'
a inauguração de sua exposição de
jóias de arte, amanhã, às 16h, na Gale-'
ria ldca, no Rio Design ('enter.

Xuxa está na pauta dos entre-
vistados de Marília Gabriela para
um dos próximos Cara a cara.

A TV E pode perder, em breve, a
apresentadora do Rede Brasil — tar-'
de, Liliane Rodrigues. Ela decidiu siv
candidatar a deputada estadual pelo
PDT.

A produção de Till the end of the
world, novo filme de Win Wenders,
gira em torno de USS 17 milhões.
No elenco estão William Hurt e
Jeanne Moreau.

+ O show de Caetano Vcloso estréia,
amanhã, no Canccão e fica cm cartaz
até dia 27. Caé segue depois cm turnê
pelos Estados Unidos. Lá, seu LP O
estrangeiro já vendeu mais de
30.000 cópias,

Novo par na praça: a apresenta-
dora Doris Giesse e o expert em
franchising Arthur Ferrari.

j

dança que vem do Canadá
iüMi . Divulgação

Àpoenan Rodrigues

AO PAULO — Assim que
recebeu de presente do
amigo Wagner Tiso o disco
Na floresta — com música

de Villa-Lobos arranjada por João
Carlos Assis Brasil, interpretada por,
este e Tiso, com participação espe-
ciai de Ney Matogrosso — o coreó-
grafo espanhol Nacho Duato não te-
ve dúvida: aquele som especial, de
caráter sofisticadamente exótico,
seria nome e trilha de uma novissi-
ma coreografia do Les Grands Bal-
lets Canadiens. Como homenagem
natural, a renomada companhia ca-
nadense, que abre o Festival Inter-
nacional de Dança, hoje à noite, no
Teatro Municipal de Sáo Paulo,
trouxe a mesma coreografia ao Bra-
sil para misturá-la a uma programa-
ção variada, que baila entre o reper-
tório clássico e o moderno. No Rio
as apresentações do grupo serão nos
dias 5, 6 e 7, no Municipal.

• O Grands Ballets Canadiens seria
à segunda atração do festival, pro-
gramado para chegar aos palcos no
mês passado com a apresentação da

Les noces, coreografia de Bronislava Nijinska e musica de Stravinski, é um dos números da companhia canadense

bailarina japonesa de butoh Kuniku
Kisanuki. Atropelados pela overdo-
se de dança do Carlton Dance Festi-
vai, no mesmo mês, e pelo conturba-
do momento econômico, a Aulus
Promoções, promotora do evento,
decidiu diluir as atrações interna-
cionais e nacionais ao longo do ano.
Até outubro, garante o empresário

Walter Santos, da Aulus, os cariocas
e paulistas verão, além da compa-
nhia canadense, o Bale do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, o Gru-
po Corpo, de Belo Horizonte, o Ba-
lé da Cidade de São Paulo e a Com-
pagnie Maguy Marin, da França, que
apresentará a primeira versão co-
reográfica inspirada nos textos do

teatrólogo irlandês Samuel Bec-
kett.

Considerada uma das três mais
importantes companhias de dança
do Canadá] subvencionada por em-
presas privadas e entidades estatais,
Les Grands Ballets Canadiens há 30'
anos vem reforçando seu nome no
cenário mundial da dança, princi-

palmente se levado em conta que
não vem de um pais de tradição nes-
ta arte. Composto por 44 bailarinos
de idade média de 24 anos, o Grands
Ballets mantém uma pluralidade de
nações em seu elenco, com bailari-
nos da Coréia, França, China, Filipi-
nas, além de canadenses e ameri-
canos.

Para as estréias de São Paulo e
Rio, adiantou o diretor artístico
Lawrence Rhodes, estão programa-
das as mesmas coreografias, que dão
um panorama do estilo da compa-
nhia. O programa abre com Diverti-
mento n"15, assinada pelo mestre
George Balanchine e trilha sonora
de Mozart. Segue o pas-des-deiix,
Romance, de James Kudelka ca(m
música de Dvorak; Na floresta e Les
noces, criada há quase 70 anos pela
russa Bronislava Nijinska, com niú-
sica de Stravinsky. "É importante a
reciclagem de coreografias antigas,
porque elas são um desafio para
qualquer companhia", justifica
Rhodes, que somente há nove meses
é diretor artístico do bale. "Já rede-
bi outros convites mas nunca rfie
senti atraído", disse. A temporada
brasileira do Grands Ballets Caria-
diens vem no rastro de apresenta-
ções no México e Venezuela. SJe-
gundo Mclntyre sua companhia
realiza cerca de 100 apresentações
por ano, dentro e fora do pais. >0
número pode parecer exageracrp,
mas o Canadá é muito grande e; a
nossa tarefa surge em igual propor-
ção", finaliza.

São Paulo — J.C.Brásilm
TeatrcXMunicipal

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE IANEIRQ
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0 fim de semana esta "¦
cheio de Idéias.
Sábado: Idéias-Livros
Domingo: Idéias-Ensaios
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Colin Mclntyre,

Uma aposta no
cosmoPOjitismo
S 

AO PAULO - O diretor fcÉral
do Grands Ballets Canadiens,
Colin Mclntyre. não quer sur-

preender somente com o repertório
da Bua companhia. Na entrevista
que concedeu aos jornalistas paulis-
tas, na tarde de ontem, Mclntyre
causou surpresa com a razoável
fluôncia de seu português, uma lín-
gua que por delicadeza todo mundo
considera bonita mas dificilmente
alguém arrisca maiores conheci-
mentos. Mclntyre aprendeu o portu-
guês castiço de Portugal, quando lá
trabalhou, em 1970, como diretor de
palco para a Fundação Gulbenkian.
Antes, este escocês de 46 anos, natu-
ral de Edimburgo, havia trabalhado
na mesma atividade no London Fes-

tival Ballet, na Inglaterra. Sem mo-
tivo especifico ele deixou Portugal
na época da Revolução dos Cravos e
passou por algumas companhias
americanas até fixar posto no
Grands Ballets como administrador
e diretor de produções. Mclntyre
acredita na ousadia de se expor In-
ternacionalmente. Assim, levou a

* companhia por turnês pela Europa,
Canadá e Estados Unidos até chegar
no Extremo Oriente, onde, segundo
ele, fez a sua mais bem sucedida
excursão. Foi em 1988 que ele assu-
miu a liderança do grupo radicado
em Montreal, uma cidade que para
ele tem personalidade especial. "Em
Montreal existe efervescência cul-
tural e alegria", resume. (A.R.)
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Piano
BarHoje a cantora CARLA VELAR no VINÍCIUS

• Do a- a domingo: CLAUDINHA TBLI.eS
Rua Vinícius do Moraes. 39 — Ipanomn — Tol.» 287-1407

«*'MANASSES
Hotel Meridien (subsolo) * Tels.: 541-9046 e 275-9922 - R:717 e 507

Jasmanta Celsa JBlues JBcty
DomíÜ^Hock and Roll com Grupo Analfa ' Av. Rainha Elizabeth, 769 * TèU 227-2J4?

Jorge Benjor noDe 4* a
Sábado Peopie
A 1:00 SfcariowjâSz * Av. BartoloiPBU Mitre, 37Q¦* Ital.: 294-0547
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REFORMA os
ESTOFADOS
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PENID0 DECORAÇÕES
"Uma família a seu serviço"

Recriando a criação
com requinte e perfeição.

• Confeccionamos:
Estofados sob Encomenda.
Capas e Cortinas,

t Pirogravuras
Emutimoi oa tarvlçoa, im nosta própria aa-
de. Nào icpuumoi a lercelroe.

Rua 24 de Maio, 461
Tels: 281-3870/58Í-2147 Sr. Penido
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Os
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| charme

do

Rio
úestão

Troque
objetos de
arte por
cruzeiros, no
Palácio dos
Leilões, i
Estamos avaliandojquadros
e objetos de arte para o
Grande Leilão de Outono.

Palácio dds Leilões
Rua São Clemente, 385

Tel.:(021) 226-9)41
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84 Anos de Tradição

PRESENTE
DO DIA

DAS MÃES

?2

no

Cidade.

20% à
10% em 2 vezes
10% c/cartâo
3 vezes sem juros
Promoção válida dej 1 a 15/5

Copacabana, 876/B * Vise de Md, 530/C * Com de Bonfim, W
* BarroShoppmg, m\A * Garcia D'Âvh 68

OPR0
CECILTHIRE é

tAgonisi

Agenda
de viagem

A ministra Zélia Car-
doso de Mello, que esta-
rd embarcando na sexta-
feira para Washington,
deverd passar depois por
Nova Iorque, onde che-
gardno dia 7, atendendo
a insistentes pedidos fei-
tos ao nosso consulado-
geral pelo conselho edi-
torial dos principais jor-
nais dos Estados Unidos
e pela revista Business
Week, que pretendem
ouvi-la detalhadamente
sobre o programa econô-
mico do governo Collor.

No mesmo dia, o mi-
nistra da Economia será
homenageada pela Câ-
mara de Comércio Bra-
sil-Estados Unidos,
quando fará um pronun-
ciamento.

Risco sério
Os funcionários do

Congresso Nacional já
descobriram as (rês
profissões mais arris-
cadas do mundo.

Candidato a presi-
dente na Colômbia,
guardador de carro em
Beirute e assessor de
imprensa do presiden-
te da Câmara, Paes de
Andrade.

Duas vagas
Com a indicação feita

na última segunda-feira
do nome do ministro
Marco Aurélio Mello pa-
ra o Supremo Tribunal
Federal, o presidente
Fernando Collor terá
mais duas vagas em tri-
bunais superiores para
preencher.

Para a vaga do minis-
tro Carlos Mário VeUoso
no Superior Tribuuál de
Justiça, Collor escolherá
um desembargador esta-
dual de uma lista tripli-
ce indicada pela corte.

Para a vaga do minis-
tro Marco Aurélio Mello
será escolhido um advo-
gado. * * *

A próxima vaga no
STF ocorrerá com a apo-
sentadoria no ano que
vem do ministro Aldir
Passarinho.

Quem vem
Deverá ser anunciada

nos próximos dias a data
da visita que fará ao
Brasil o líder sul-africa-
no Nelson Mandela.

O convite será oficia-
lizado pelo Itamarati.

Vacas magras
Engana-se quem acre-

dita que os cartões de
crédito recuperaram
100% de seu prestigio
junto aos associados, de-
pois do plano Collor.

Conseguiram, de fato,
sair do limbo onde se en-
contravam e voltar a ser
utilizados, mas essa re-
cuperação não passou
dos 45%.

O que aumentou mui-
to depois do plano foi o
aumento do quadro dos
associados no comércio
— lojas, restaurantes,
boutiques — algo cm tor-
no dos 80%.

* * *
Acreditam os dirigen-

tes das empresas que ad-
ministram os cartões que
a causa da fraca recupe-
ração do setor deve-se ao
fato de que os associados
temem o desemprego e,
conseqüentemente, não
ter como pagar as despe-
sas no mês seguinte.

Sem nome
Depois de Amaury

Temporal, um outro
grande empresário do
Rio deverá receber nos
próximos dias a visita da
Policia Federal.

É UBineiro em Cam-
pos e recordista de débi-
tos com o leão da Recei-
ta.

Zozimo
Ronaldo Zanon
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Glorinha e
Paulo
Sérgio
Ribeiro,
anfitriões e
persona-
gens
centrais da
simpática
festa que
comemorou
seu
casamento,
em casa,
cercados de
amigos
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Cristiana e Paulõ^Cesar Peixoto de Castro Palhares com
Beth Vianna Pinto na festa de casamento
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Pontos nos is

Os exportadores
brasileiros que andam
perdidos no emaranha-
do burocrático do go-
verno terão ,'uma opor-
tunidade única de
verem esclarecidas
suas Júvidas no próxi-
mo dia 18, no Caesar
Park.

É lá que estarão pa-
ra debater com os em-
presárlos do setor o'
economista Antônio
Cláudio Sochaczewski,
diretor da área externa

do Banco Central; o
embaixador José Artur
Denot de Medeiros,
chefe do departamento
de comércio exterior
do ministério da Eco-
nomia e representante
do governo na Cacex; e
o ministro Clodoaldo
Hugnei, chefe do depar-
tamento internacional
do ministério da Eco-
nomia.
• A promoção do
evento é da Brain
Trust, leia-se Márcio
Moreira Alves.

Ana Paula
Protásio e
Henrique
Schiller de
Mayrinck

Mais um
Não são apenas os

japoneses que andam
excitados com a idéia
de, enfim, entrarem no
mercado automobilis-
tico nacional.

Também a coreana
Hyundai, que já domi-
na uma fatia do merca-
do norte-americano,
está de olho na possibi-
lidade de ingressar na
briga dos importados
no Brasil.

Já está sondando o
mercado.

Troca-troca
O embaixador Paulo

Nogueira Batista, chefe
da missão diplomática
permanente do Brasil na
ONU, deverá deixar em
breve a função.

Foi-lhe oferecida re-
moção para EBtocolmo,
recusada no ato.

Nogueira Batista de-
verá ficar em disponibi-
lidade no Brasil, onde
passará uma temporada
revendo a família no eixo
Rio-São Paulo, aguar-
dando que o Itamarati
defina seu futuro, pois
ainda lhe restam pela
frente quatro anos na
oarrièrc.

* » *
Para sucedê-lo em

Manhattan, já existem
pelo menos dois nomes:
Ronaldo Sardenberg,
aliás muito cotado, e Jo-
sé Guilherme Merquior.

Caso a escolha recaia
sobre Merquior, Sarden-
berg irá para a Unesco,
substituindo-o.

Ti-ti-ti
0 Triste pais, o Brasil.
• O cachorro do secre-
tário de Cultura Ipojuca
Pontes virou polêmica
nacional.

Pirou
O ator Richard Gere,

que durante alguns anos
viveu em companhia da
brasileira Silvinha Mar-
tins, está dando duas
guinadas em sua vida.

Primeiro, anunciou
seus planos de casar com
a atual namorada, a top
model Cindy Crawford.
9 Segundo, está se jun-
tando a um grupo ecoló-
gico-religioso, os Amigos
do Tibete, com planos de
ir morar um dia na cida-
de de McLeod Ganj, no
alto do Himalaia.

* * *
Só pode ter pirado.

Interesse
9 Os arquivos do fale-
cido chanceler Antônio
Azeredo da Silveira co-
meçam a despertar gran-
de interesse por parte dos
estudiosos de política ex-
terna e, sobretudo, de
editores brasileiros.

Azeredo da Silveira
alimentava a idéia de um
dia escrever um livro dé
memórias.

Em pêlo
A atração do próximo

número da revista Play-
boy será a loura Lucimar
Vianna.

Para quem tem me-
mória fraca e não está
ligando o nome à pessoa,
trata-se da última namo-
rada do milionário Jo-
sé Carlos Nogueira Di-
niz, assassinado no ano

RODA-VIVA-
O chanceler e Sra. Francisco Re-

zek oferecem um almoço dia 15 no
Itamarati para despedir o embaixa-
dor da Argentina e Sra. Héctor Subi-
za.

Chega a Brasília no dia 14 o presi-
dente dò BID, Enrique Iglcsias.
O Depois de uns dias no Rio, onde
veio trktar de assuntos particulares,
regressa na sexta-feira ao seu posto
em Nova Iorque o embaixador Carlos
Augusto Santos Neves.

Kiki e João Carlos de Almeida
Braga recebem para um almoço no
dia 6 em Petrópolis festejando o ani-
versário de Júlio Barbero.

Maria Celina e Carlos Flexa Ribei-
ro voam hoje para uma temporada em
Paris.

A agente literária Carmen Bal-
cellsjestá no Rio como única convida-
da internacional à posse amanhã na
Academia Brasileira de Letras de Né-
lida Pinon.

pepois de alguns anos sem fazer o
cirouito dos bares cariocas, Jorge
Beri estréia hoje temporada de duas
semanas no Peopie.

O escritor Jorge Amado retorna a

Paris na semana que vem. Depois irá
a Bari, cidade italiana, onde receberá
o título de Doutor Honoris Causa da
universidade local.
O A Sra. Madeleine Archer atenden-
do pedido do ator Sérgio Britto está
angariando fundos, ou seja, CrS 2 mil
de cada amigo, para garantir os qua-
tro espetáculos programados na Fun-
dação Banco do Brasil.

Bebei e Álvaro Teixeira de Melo
movimentaram ontem Brasília rece-
bendo para uma suculenta feijoada.

A Sra. Nenette Weinschenk, de-
pois de submeter-se a uma cirurgia,
passa bem em casa recebendo a visita
das amigas.

A atriz Suzane Carvalho sagrou-
se campeã do torneio de kart de Juiz
de Fora, derrotando, entre outros,
craques, Cláudio Piquet, que vem a
ser sobrinho de Nelson idem.

O chef José Hugo Celidônio promo-
verá em junho ura novo curso de de-
gustação de vinhos no Clube Gour-

v met.
Cazuza reunirá um grupo de ami-

gos em sua casa de Portogalo no fim
de semana.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

A jovem já foi fotogra-
fada por Pedro Martinel-
li e promete fazer suces-
so.

***
Quem também já po-

sou para um ensaio light
para a revista foi a sócia-
lite Georgiana Guinle.

Vai aparecer na colu-
na assinada a quatro
mãos por Jackson Bezer-
ra e Dario Zalis, mas já
está estudando proposta
da Playboy para estrelar
em grande estilo, vale
dizer nua em pêlo, uma
de suas próximas edi-
ções. '¦ ¦ ¦
Sem pressa

As oito vagas que há
mais de um ano perma-
necem abertas no Tribu-
nal de Justiça do estado
— à espera da definição
do Supremo Tribunal
Federal de como preen-
chê-tas — já não são
mais oito.
0 São, agora, 11.

Como o múmero total
de desembargadores é de
70, o Tribunal de Justiça
do estado do Rio corre o
risco de acabar um dia,
caso o STF não apresse
um pouco o julgamento
da questão.

ALFAIATE MÁGICO
FAZ SUA ROUPA ANTIGA. MODERNA

J*«

285-7038 • 255-05 99- 285-1148-25/ 0277
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PATROCÍNIO

3 Com RENÉE DE VIELMOND, TELMA RESTON e Grande elenco
Direção JACQUELINE LAURENCE TEATRO CLARA NUNES TEL. 274-9696 Shell

IqueeLan
Cem uma pincelada
de humor.
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iCAPTAÇÃO DE PEÇAS DE ARTE
Estamos selecionando móveis antigos,

pratas, quadros, esculturas, marfins, jóias,
peças art nouveau e art deco, tapetes orientais,

porcelanas, cristais europeus, imagens
e outros objetos de época.

Individual Itank

GRANDE LEILÃO - MAIO30?
R Rua dos Laranjeiras. 540 - Tel

OCHABE

PADX 265-0123 • No de Janeiro. I\l
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MEU PÉ ESQUERDO (My kit loot), dn Jlm
Shoridan. Com Daniel Day Lawls, Brenda Fric-
ket. Rav McAnally, Ruth McCabe o Fiona
Shaw. Leblon-2 (Av. Aiaullo de Paiva, 391 —

239-6048), Tijuca-I (Rua Conde da Bonlím,
422 — 264.6246): 14li10. 16h, 17h50, 19h40,
21h30. Cinorm-1 (Av. Prado Júniot. 281 —

295-2889): 15h30. 17h20. 19h10, 21h. (10
anos). Continuação.
História real do Chrisly Brown, que nasceu com

paralisia cerebral, mas conseguiu superar as
dificuldades utilizando 9«u pé esquordo para
pintor o escrovor. Oscar de melhor ator (Daniel

. Day Lowis) e atriz condjuvanto (Brando Fric-
kor). Irlanda/1909.

. CINEMA PARADISO (Cinema paradiso). de
Giuseppe Tornntore. Com Philippa Noiret. Joc-
quês Perrln. Snlvotore Cnscio a Mario Loonordi.
Loblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-

'5048), 
Mo Luiz 2 (Rua do Cotete. 307 —

285-2296) 15h. 17h10, 19h20,21h30. Tijuca-
Pelace 2 (Rua Condo du Bonlim, 214 — 228-
4610): 14h30. 16h40, 18M50, 21 h. (Livre).
Continuação.
A morte de um projecionista do cinema, num
vilarejo du Sicllia. traz velhos recordações a um
bem sucedido cineasta. Oscar do melhor filme
estrangeiro. Fronço/ltálio/1989.
SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS
(Dced pouts socioly). do Petor Weir. Com Ro-

" bin Williams. Robert Sean Leonard. Ethan
Hawke e Josli Charles. Palácio-2 (Rua do Pas-
seio. 40 — 240-6541): 14h. 16h20, 18h40,

¦ 21h. Veneza (Av. Pasteur. 184 — 295-8349):
14h30, 16h50,19M0, 21h30. Baira-2 (Av. das
Américas, 4 666 — 325-6487). Tijuca-2 (Rua
Conde de Bonlim. 422 — 264-5246): 14h.
16h20.18h40. 21 h. (10 anos). Continuaçào.
Numa escola conservadora, professor da litera-
tura estimula o inconformismo dos alunos, mas
essa novo postura cria inúmeros conflitos. Os-
car de melhor roteiro original EUA/1989,
BAGDAD CAFÉ (Bagdad Cate), de Percy
Adlon. Com Marionne Snnubrechl C.C.H.
Pounder, Jack Palonce e Christine Kaufmonn.
Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 285-0642)1
14h60. 16h30, 18M0. 19h50, 21h30. (Livre).
Continuação.
Alemã hospeda-se num motel, em pleno deser-
to americano, e sua presença muda a vido de
todos os habitantes do local. Alomanha/1988.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The
unbeerable ligliiness oi being). do Philip Koul-
man. Com Daniel Doy-Lewls, Juliette Binocho,
Lona Olin e Dorek de Lint. Jóia (Av. Copacaba-
na, 680 - 255-7121): ISh. 18h. 21 h. (16
anos). Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
do amor, quando explode a repressão ern Praga
e eles sáo obrigados a emigrar. Baseado no
romance homônimo de Milan Kundeia. França/
1988.
FAÇA A COISA CERTA (Do the right thing).
do Spike Lee. Com Danny Aiollo, Ossie Oavis,
Ruby Deeo Giancarlo Esposito Estação t (Rua
Voluntários da Pátrio. 88 — 286-6149): 16h,
18h, 20h, 22h. Atè domingo (14 anos) Roa-
presentação.
Numa pizzaria administrada por Italo-america-
nos, conflitos raciais latentes explodem num dia
de lorte calor. EUA/1989.

BÊESTRÉIAS
ENTREVISTA (Imervista). de Federico Fullini.
Com Marcelto Mastroiannt, Anita Ekberg. Sérgio
Rubini e Paola Liguon. Starlpanema (Rua Vis
conde de Pirojá, 371 — 621 -4690): 14h. 16h. 18h.
20h, 22h. Estação Poissandu (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265 4663): 16h, 18h, 20h, 22h
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonlim, 370 — 254-
8975):15h.17h.19h, 21 h. (Livre).
Uma entrevista de Fellini para a televisão japonesa
é o ponto de partida para um desfile dos principais
atores e cenas de seus filmes, ltalia/1987.

ASSASSINATO SOB CUSTÓDIA (A dry white
season). de Euzhan Palcy. Com Donatd Suther-
land. Janet Suzman. Susan Sarandon e Marlon
Brando. Largo do Machado 2 (Largo do Machado,

29 — 205-6842): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14
anos).
As trágicas conseqüências que o levanto de Sovve-
Io trai paro duas famílias sul-afnc.nnas. uma branca
f outra negra. EUA/1989.
OS DONOS DA NOITE (Harlem nights). de F.d-
die Murphy. Com Eddie Murphy, Richard Ptyor,
Redd Foxx e Danny Aiello. Metro Boavista (Rua
do Passaio. 62 — 240-1291), Barra-1 (Av. das
Américos, 4.666 — 325-6487): 13h30, 15h30.

- 17h30, 19h30, 21h30. Largo do Machado 1 (Lar-
'¦ go do Machado. 29 — 205-6842), Condor Copa-

¦cahana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 256-
•2610): 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. fíio-Sul (Rua' - Marquês de Sâo Vicente. 52 — 274-4532): 15h,
17h10. 19h20, 21h30. América (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 264-4246), Madureira-I (Rua

.. Dagmar da Fonsoce, 54 — 450-1338). Norte
Shopping 1 (Av. Suburbano. 6.474 — 592-9430):
14h30,16h40,18h50. 21 h. (10 anos).
Comédia. A ação dos gangsters H ã corrupção da

policia ameaçam os proprietários de um famoso
night club do Harlem. EUA/1989.
BOCA DE OURO (Brasileiro), do Walter Avanci-
ni. Com Tarcísio Meira, Luma de Oliveira, Cláudia

, floio e Osmar Prado Art-Copacabana (Av. Copa-
cabana. 759 — 235-4895): 14h, 16h. 18h, 20h,

•. 22h. Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): do 2' a 6». ás 16h, 18h, 20h; 22h.

, Sábado e domingo a partir das 14h. Art-Casas-
. hnpping 2 (Av. Alvoradu. Via 11. 2.150 — 325-

0746): de 2" a 6*. ás 17h, 19h. 21 h. Sábado e
domingo, a partir das 15h. Art-Tijuca (Rua Condo
de Bonfim, 406 — 154-9578), Art-Madureka 1
(Shopping Center de Moduroira — 390-1827).
Campo Grande (Rua Campo Grande. 880 — 394-

, - 4452): 15h, 17h. 19h, 21 h. Palhé (Praça Floriano.
46 — 220-3135): de 2» a 6'. ás 12h, !3h40.
15h20.17h, 18h40. 20h20, 22h. Sábado e domin-" 
go, a partir das 13h40. Paratodos (Rua Arquias
Cordeiro, 350 — 281 -3628): 141)40. 16h20. 18h,
19h40, 21h20. (16onos).
A sega do líder de uma quadrilha de tráfico de

' drogas, numa favela do Rio de Janeiro. Adaptação
da peça de Nelson Rodrigues. Produção do 1989.
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Ben volta
à Zona Sul

Eva Spitz

FORA 

do circuito zona sul da oi-
dade há bastante tempo, Jorge
Ben, Benjor para os nâo inti-
mos, Be apresenta por duas se-

mana8.com sua fiel Banda Zé Pretinho
no Peoplo. A estréia é hoje, às 22h30. Nfto
perde quem se amarra nos lendários bu-
cessos desse carioca criado nascido j em
4.4, quase Jogador de futebol profissional
(foi do Juvenil do Flamengo), pai estiva-
dor e integrante do um regional e, pouca
gente sabe, mae nascida em Adis Abeba,
África Oriental. Uma boa piBta para se
desvendar o misterioso e inigualável es-
tilo Jorge Ben: meio samba, meio ladai-
nha, com uma batida meio manca e cheia
de suingue. O molho ficou por conta das
influências rock, blues e outras "novida-
des"que cercaram a Bua adolescência ao
lado de vários bambambâs como Tim
Mai a.

Desde quando voefl não se apresenta
pelo circuito zona .sul da cidade? Por quê?

Desde a formação da Banda Zé Pre-
tinho há dez anos quando fiz uma tempo-
rada no Teatro Clara Nunes. Depois dia-
so, sempre que procurava um lugar bom
para fazer show as datas náo coincidiam,
ou náo havia esse lugar e aí eu fui desa-
nimando, desanimando e desisti. Preferi
ficar no circuito da Zona Norte. Gosto de
me apresentar nas comunidades da Man-
gueira, Jacarezinho e Salgueiro, a minha
escola. Esse é o meu forte. É nesse luga-
res que eu me sinto bem, é onde so sente
que as pessoas gostam de você.

A que se deve esse teu retorno?
Ao lançamento do meu último dis-

co, Benjor, com a minha nova gravadora
WEA. Por causa desse disco estou em
temporada desde o fim do ano: em Sáo
Paulo fiz o Aeroanta e o Dama Xoc, par-
ticipei do festival de San Remo e de um
programa na TV na Itália, para onde fui
no carnaval, logo depois de desfilar pela
UnidoB do Santa Teresa.

A mudança de Ben pura Benjor teve
alguma motivação numerológica? 0 que mu-
dou na sua vida?

Eu só mudei de nome para náo ser
confundido com o cantor Oeorge Benson(
quando faço as minhas temporadas pela
Europa. Isso foi idéia do departamento
de marketing da WEA e eu achei ótima,
porque faço muitas temporadas na Euro-
pa e até o fim deste ano esse meu disco
vai ser lançado nos EUA. O que mudou
em minha vida é que pela primeira vez
uma gravadora me leva para gravar um
disco nos Estados Unidos, em Los Ange-
les. Nunca antes ninguém tinha me feito
essa proposta.

Você tez mudanças nos arranjos e na
banda? A Banda Zé Pretinho continua inistu-
rando violino e trombone?

Violino eu só uso de vez em quando,
nas excursões para a Europa. Aqui eu
substitui o violino por mais um teclado.
Agora sâo dois teclados, duas percussões
bem fortes e üm coral feminino. Fui lá
ver, ih, caramba, não vai dar levar tudo
isso pro People. O espaço é pequeno.
Quanto aos arranjoB, eu sempre faço ar-
ranjos novos para as músicas antigas. A
banda é formada por Lori e Zeca Scoobi-
do nos teclados, Eduardo Helbourn na
bateria, Africano e Nenem Guimarães na
percussão, Perrinho no baixo e eu na
guitarra.

O que você vai cantar?
Muitas antigos, que o público que

vai lá gosta de cantar junto. DeBde Mais
que nada, Chove chuva. Pais tropical,
Taj Mahal, Al, ai caramba. Charles anjo
45, Eu sou o sol e Zazueira às músicas do
novo LP.

Você, que participou intensamente do
movimento tropicalista de Caetano e Gil, se
sente sintonizado com o nosso atual momento
musical?

Meu trabalho sempre foi fértil. De
fato, nunca houve outro movimento do
porte do tropicalismo no Brasil, mas
nem por isso me sinto de fora. Recente-
mente eu fiz com Arnaldo Antunes o
funk Cabelo, gravado pela Gal Gosta, e já
estamos fazendo várias outras músicas
juntos. Estamos até pensando em fazer
um disco. A banda e os Titãs, os Titás e a
banda.

 Dlvulgaçao/Bob Woljenson I
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Jorge Benjor e sua Banda Zé Pretinho
estréiam hoje, às 22h30, no People

B CONTINUAÇÕES
HELLRAISER - RENASCIDO DO INFERNO
(Hèllraiser). de Clive Barker. Com Andrew Robin-
son, Claire Higgins e Ashley Laurence. Art-Casas-
hopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): 15h30.17h20.19h10, 21 h. Palácio-1 (Rua
do Passeio. 40 — 240-6541): 14h, 16h40, 1 7h20.
19h. 20h40. Studio-Catete (Rua do Catete, 228 --
205-7194). Studio-Copacabana (Rua Raul Pom-
péia. 102 — 247-8900), Opera-1 (Praia de Bota
fogo, 340 - 552-4945): 14h50, 16h30. 18M0.
19h50, 21h30. Madumira-3 (Rua João Vicente.
15 — 693-2146). fljucá-Patáce I (Rua Conde de
Bonfim. 214 - 228-4610): 14h20, 16h, 17h40.
I9h20. 21 h. Ramos |Rua Leopoldma Rego. 52 —
230-1889) 15h30, 17h10. 18hü0. 20h30 (14
anos).
Terror erótico Caixa misteriosa traz prazer e morto
para quem procura descobrir seus mistérios CUA/
1988.
LAWRENCE DA ARÁBIA (Làmence cl Arábia),
de David Loan. Com Peter OToole. Alec Guinness.
Anthony Quinn e Ornar Sharif. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): de 2- a 6",
as 17h, 21 h. Sábado e domingo, às 13h. 17h. 21 h.
(10 anos).
História do herói britânico que lutou ao lado dos
árabes contra os tuicos. durante a Primeira Guerra
Mundial. Exibição da versão integral e restaurada
Oscar de melhor filme, diretor, fotografia, direção
de arte. som, edição e música. Inglaterra/1962.
FLORES DE AÇO (Steel magnolias), da Herbert
Ross. Com Sally f-'i»ld, Dolly Parton. Shlrlev
McLaine, Dnryl Hannah, Olyrnpia Dukakis, Julia
Roberts e Tom Skerritt. An-Foshton Mall 1 (Estro-
da do Gávea. 899 — 322-1268): 15M5. 17h30.
19h45. 22h. Star-Copacabana (Rua Barata Ribei-
ro, 502/C): 14h30. 16h50. 19h10. 21h30. (10
anos).
Episódios cotidianos da vida de seis mulheres,
amigas leais durante muitos anos. Baseado na
peca de Robert Harliivg. EUA/1989.
TANGO & CASH — OS VINGADORES (Tango
S Cash). de Andrei Konchalovsky. Com Sylvestur
Stallone. Kurt Russell, Jack Palance e Geoffrev
Lewis. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-.
3835). Berra 3 (Av. das Américas. 4.666 — 325-
6487). Carioca (Rua Conde de Bonfim — 228
8178): 13h30, 15h30, 17h30. 19h30. 21h30 Sáo
Luiz 1 (Rua do Cfltete. 307 — 286-2296). Roxy
(Av. Copacobona. 945 — 236-6245): 14h. 16h.

18h, 20h. 22h. Madureko-2 (Rua Dagmar da Fon-
seca, 54 — 450-1338): 5*. 6' e 2". às 15h. 17h.
19h. 21 h Sábado, domingo e 4J. a partir das 13h
Norte-Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430). Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-
4644). O/orra (Rua Uronos. 1.474 — 230-2666):
15h. 17h, 19h. 21 h. Palácio (Campo Grande):
16h. 18h, 20h. (14 anos).
Dois policiais rivais sío presos como suspeitos de
um crime e sôo obrigados a trabalhar juntos para
provar sua inocência. EUA/1989.
VOZES DISTANTES (Distam voices still Itves).
de Tertmce Dúvies. Com Ereda Dowie. Pete Pos-
tlethwaite e Angela Walsh Estação 3 (Rua Votun-
tànos da Pátria, 8S - 286 6149): 17h30. 19h30.
21h3Ú. Ültimudio. (16,inos).
Velhas recordações do uma família de operários
ingleses, em Líverpool, nos anos GO. Leopardo de
Ouro e prêmios da critica nos Festivais de Toronto
e Cannes. lriglàterro/1988.
TEMPO DE GLORIA (Clory). de Edword Zwick
Com Matthaw Biodt-rick, Domei Washington.
Cary Eiwes e Morgan Freeman. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 - 322-1258): 15K.
17h20.19h40.22h. (14 anos).
Durante a Guerra de Secessão, regimento de in-
fantaria do Norte, composto de soldados negros,
precisa provar aos brancos seu heroísmo e capacf-
dada de luta. Oscar de melhor ator coadjuvante
(Dcmzel Washington), fotografia e som. EUA/
1989

LAMBADAI A DANÇA PROIBIDA (Lambada!
The lorbidden dance), do Greydon Clork. Com
Laura Herrlng, Jeff James, Barbra Brighlon e Ri
chard Lynch. Art-Mnduraira-2 (Shopping Center
de Maduielrà — 390-1827). 16h, 17h, 19h, 21 h
(10 ânus).
Pilhe do chefe de uma tribo amazônica vai para os
Estados Unidos lutar pelo preserveçèo da ecologia.
dançando a lambada, um dos rituais de suo tribo.
rUA/1990.

CONDUZINDO MISS DAISY (Driving Miss
Daisy), de Bruce Beresfotd Com Jossico Tandy.
Morgan Freeman e Dan Aykroyd. Copacabana
(Av. Copacabana. 801 — 265-0953). Ôpera-2
(Praia de Botafogo, 340 - 652-4945): 14M0.
16h. 17h50.19h40. 21h30. (Livre).
Mulher de 72 anos emprega motorista, contra sua
vontade, mas os dois acabam tornando-se bons
amigos. Baseado na peça de Alfred Uhry Oscar de

melhor filme, atriz, roteiro adaptado o maquiagem.
EUA/1989.
CRIMES E PECADOS (Crimes and misdemea-
nors), de Woody Allen. Com Mia Farrow, Woody
Allen. Anjolica Huston o Alan Alda. Lido-1 (Praia
do Flamengo. 72 — 285-0642): 15h30. 17h20,
19h10. 21 h. (14 anos).
Relações familiares interligadas em torno de um
famoso médico chantageado pela amante e um
cineasta em conflito com o produtor bem sucedi-
do. EUA/1989.
O CAMPO DOS SONHOS (Fierd oi dreoms). de
Phil Alden Robínson. Com Kovin Costner, Amy
Madigan. James Earl Jones e Burt Lancaster. Ri
camar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932): 20h,
22h. (Livre).
Fazendeiro ouve umn voz que lho diz paro trens-
formar sua plantação do milho num campo do
beisebol e assim acertar contas com o passado
EUA/1989.
UM TOQUE DE INFIDELIDADE (Cousins). de
Joel Schumacher. Com Isabella Rossellim, Ted
Üanson, Sean Young e Norma Aleàhdío Art-Ca-
sashoppmg 1 (Av. Alvorada. Via 11, 2.150 —
325-0746): de 2* a 6'. as 16h40. 18h50, 21 h.
Sábado e domingo, a partir das 14h30. (10 anos)
Primo e prima começam romance, depois que o
marido dela tem um caso com a mulher dele.
Refilmagem do filme francês Primo.p/ima. EUA/
1989.

Mreapresentações
FIEVEL. UM CONTO AMERICANO (Fievel. an
american tail), desenho animado do Don Bluth.
Dublado em português. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélico, 63 — 267-7295): de hoie a 6«. às
16h. Sábado e domingo, às 14h, 16h. (Livre).
Família de ratinhos abandona a Rússia e foge para
a América mas. durante a viagem, o navio naufraga
e a família se separo. EUA/1986.
0 JOELHO DE CLAIRE (Le penou de Claire), de
Eric Rohrner. Com Joan-Claudo Brioly. Aurora
Cornu o Béatrice Romand. Estação 2 (Rua Volun-
tários da Pátria, 88 — 286-6149): 19h. 21 h. Até
domingo. (16 anos).
Homem maduro e adolescente vivem uma história
de amor. que o leva a Indagar sobre a própria
morte. França/1970.
UMA DUPLA -QUASE PERFEITA (Turner &
Hooch), de Roger Spottiswoode. Com Tom

Hanks. Maré Winningham. Craig T. Nelson e Regi-
nald Vei Johnson. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros. 1.426 — 274-7999): 20h30. 22h30. Atè
domingo. (Livre).
Comédia. Policial super-organizado adota cachor-
ro, única testemunha de um crime, e sua vida vira
um caos. EUA/1989.

IMAGINE JOHN LENNON (Imagine John Len-
non), documentário de Andrew Solt. Narração de
John Lennon. fíicamar (Av. Copacabana, 360 —
237-9932): 14h. 16h. 18h. (10anos).
O documentário reúno filmes e tapes inéditos,
mostrando um painel da vida da John Lennon.
EUA/1987.

DOCE DEÜRIO (Brasileiro), de Manoel Paiva.
Com Cláudia Alencar, Bárbara Fázio. Mauro Men-
donça e Eduardo Tornaghi. Clne Hora (Av. Rio
Bronco. 156. si. 326 - 262-2287): 11 h. 12h30.
14h. 15h30, 17h, 18h30. Até soxtaleira. (18
anos)
Duas mulheres, màe e filha, por caminhos opostos.
mergulham numa crise de identidade.

ÊÊ EXTRA ~~
VITIMAS DE UMA PAIXÃO (Sea oi tove). de
Harold Becker. Com Al Pacino, Ellen Barkin, John
Goodman e Michaol Rooker. Cândido Mendes

(Rua Joana Angélica. 63 - 267-7098): 1 Bh. 20h.
22h. Até domingo. (14 anos)

Policial. 0 ardente caso de amor entre a principal
suspeita de uma série de crimes e o detetive encar-
regado da investigação. EUA/1989.

Umostras
CLÁSSICOS NIPÔNICOS (V) — Hoje: De onde
se avistam es chaminés (Entotsu no mieru basho).
de Hoinosuke Gosho. Com Kinuyo Tanaka, Ken
Uchara a Hiroshi Akutagawa. Cinemateca do
MAM (Av. Infonte D. Henrique. 85 — 210-2188):
às18h30.
Bebê é abandonado á poria de um casal sem filhos
e provoca todo tipo de transformações no colidia-
no e no comportamento das pessoas. Japâo/1953.
P&B.
O QUE Ê QUE HA, CANADA? — Hoje e ama-
nhâ: One man, de Robin Spry. Com Len Cariou.
Jayne Eastwood. Carol Lazate. Complemento: Sé-
rie 4, de Nornian Grégorie. Cenfro Cultural Banco
do Brasil (Av 1 • de Março. 66)- às 18h30.

\0tnEEi
COMMODORE8 — Show do grupo americano.
3", ás 19h • 21 h; 4\ 5* e dom., ás 20h e 22h: 6*.
ás 21 h o 23h e »áb., ás 23h. Teatro do Hotel
Nacional, Av. Niemeyer (322-1000, após 14h).
Ingressos a Cri 2.000,00 o antecipado a CrS
1.500,00 (3a, 6< e sáb): CrS 1.600 a ontociapdo a
CrS 1.200 (4*, 6' e dom.). Até domingo.
CAETANO VELOSO - Show do cantor. 4* e 6*.
ás 21h30; 6- e' sáb.. às 22h30; dom., às 20h
CanecSo, Av. Venceslau Braz, 215 (296-3044)í
Ingressos a Cri 600,00 (arquibancada), CrS
600,00 (mesa lateral e rnezzanino) e CrS 800,00
(mesa central e (risa). Até dia 27 de maio.
PAULO MOURA — Show da cantora, no Projeto
som do Meio-Dia Aa 12h30. Teatro João Theotô:
n/o, Centro Cultural Cândido Mendes Rua da
Assembléia, 10/subsolo. Igrassos a CrS 160.00.
EMBAIXADA DO SAMBA — Show dos sam-
blstas Leila, Caboré, Jalro Braúlio e o conjunto 0
Fino do Samba. De 3a a sáb., ás 18h30. Teatro
Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Ingressos
a CrS 200,00. O feaíro abre 30m entes do espeta"-
culo com serviço de bar e restaurante.
EDUARDO DUSEK/LUA SONORA - Show
do cantor e compositor. Dè 4a a dom., às 21 h.
Teatro Ipanema, Rua Prudente da Morais. 824
(247-9794). Ingressos a Cr» 350,00 (4a), Cr»
400,00 (6a e dom,) e Cr) 600.00 (6a e sáb.).
DELCIO CARVALHO/ESTRELA GUIA r
Show do cantor • compositor e do conjunto Alma
Carioca. Participação dos cantores Maria Lúcia e
Ely Miranda. De 3a a sáb., às 18h30. Sela Sidney
Mlller, Rua Araújo Porto Alegre. 80 (297-6116).
Ingressos a Cr» 100.00.
GONZAQAO. GONZAGA, GONZAQUINHA -
Show do cantor. De 2a a 6a, às 18h30. Teatro João
Caetano. Praça Tiradentes, s/n° (221-0305). In-
gressos a Cr» 150.00. Atè dia 11 de maio.
JOSÉ AUGUSTO — Show do cantor. De 4a a
dom. ás 19h. Teatro Suam, Praça das Nações, 247
(270-7082). Ingressos a Cr» 150,00. Atè dia 13 de
maio.
MARCO PEREIRA — Show do violonista. De 4a
a sáb.. às 21h30; dom., ás 19h. Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (267-7098).
Ingressos a Cr» 200,00 (4a, 5a e dom.) e CrS
250,00 (6a e sáb.).

tWREVISTAS ~~~
FOLIA TROPICAL — Roteiro de Rogérla, Fábio
Pillar e Franncis Mayer. Direção de Féblo Pillar.
Com Rogôria. Marlene Cosanova a grande elenco.
Teatro Alaske. Av. Copacabana, 1.241 (247-
9842). De 4a a sáb.. ás 21h30; dòm.. ás 19h
Ingressos de 4a e D" a CrS 250.00 e de 6a a dom. a
Cr» 300.00. O espetáculo começa rigarbsemente
no horário. ,:

K CIRCO 
~

GRAN BARTHOLO CIRCUS - Atrações inter-
nacionais como ò Fabuloso Africun Show o o
Show dos Pombos Austríacos. De 3a a 6a, ás 21 h;
5a às 17h30 e 20h; sáb., às 15h. 17h30 e 20h:
dom., às 10h, 15h, 17h30 o 20h. Praça Onze. Tels:
242-8228/8691. Cadeiras populares a CrS 250.00;
cadeira lateral a Cr» 500.00 (adulto) e CrS 300.00

(criança); cadeira central a CrS 700.00 (adulto) e
CrS 400,00 (criança); camarote de 4 lugares a CrS
4.000,00. .

KBARES
LENY ANDRADE — Show do cantora. De 4a a
sáb.. às 21h30. Couvart a Cr» 25P.00 (4a e 5a) o
Cr» 350,00 (6a e sáb.). Consumação a CrS 250,00.
Após o show Mistura Dancing. '.Mistura UP, Rua
Garcia D'Ávila, 15 (267-6696). Até dia 12 de
maio.
MANASSES — Show do violonista e banda.
Participação de Téo Lima (bateria). 3as e 4as. às
22h. Couverf a CrS 250,00. Rio Jazz Club, Rua
Gustavo Sampaio, s/n" (541 -9046).
CELSO BLUES BOY — Apresentação do guitar-
rista e cantor. De 4a a sáb., ás 23h. Couvert a CrS
300,00 (4a e 5a) e Cr» 350,00 (6a e sáb ). Jazzma-
nia. Av. Rainha Elizabeth. 769 (227-2447). Até dia
5 de maio.
WANDO/OBSCENO II — Show do cantor. 4a e
5a. às 22h; 6a e sáb, às 23h30; dom., ás 21 h.
Ingressos a CrS 300.00 (4a, 5a e dom) e CrS
400,00 (6a e sáb). Asa Branca, Av. Mem de Sà, 17

(242-7066).
JORGE BENJOR — Show do cantor. De 4a a
sáb.. às 22h30. Couverf a CrS 260.00 (4a e 5a) e
CrS 320.00. (6a e sáb). Show da banda Duo
Shadow Jazz. De 4a a sáb, a partir de 1 h. Couverf
a Cr» 260.00 (4a e 5a) e CrS 320.00 (6a. sáb. e
véspero de feriado). People. Av. Bartolomeu Mitre.
370 (294-0547)
OLD VIC — Show com o contor Wil Botelho. De
4a a dom, a partir de 21h30. Couvert o CrS 60.00.
Av. N. Sro. Copacabana. 7 (276-4099).

ytnnmmm
VlDEOS NO ADUANA — As 18h: Whitney
Houston — The videos hils. Hoje. no Aduena
Vídeo. Rua da Alfândega, 43.

DANÇA EM VlDEO — Exibiçáo de Catherine
Wheel. Hoje. às 18h30, no Auditório Murilo Mi-
renda. Av. Rio Branco, 179/8" andar. Entrada fran-
ca.
SOBREMESA ELETRÔNICA — Hoje: Marc
Chagai em Conexão Internacional. As 12h30 e
18h30. no Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1°
de Morço, 66.
VlDEOS NO CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL — Exibição de Judas em sábado de
aleluia, ópera de Orlei de Hollanda. Hoje. às 15h,
no Ceníro Cultural Banco do Bresil, Rua 1° de
Março. 66.

DUO BONUCCI — Recital de violino e cello. As
18h30. IBEU. Av. N.S.Copacabana, 690/11°
(256-8382). Entrada franca.
ZÊLIÀ MARIA MARQUES — Recital da piano.
No programa peças do Bach, Chopln e Debussy.
As 18h30. Escola de Música da UFfíJ. Salào Leo-
poldo Miguez. Rua do Passeio, 98. Entrada franca.

J^SSOi so00£r
MSHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 - Um toque de Mi-
delidede: de 2» a 6a. às 16h40.18h50. 21 h. Sába-

,do e domingo, a partir das 14h30. (14 anos).
Curto: Carrossel, do Antônio Carlos Textor.

.ART-CASASHOPPING 2 — flqca de ouro: de 2«
a 6", às 17h. 19h, 21 h. Sábado o domingo, a partir
das15h. (16 anos).

' 
ART-CASASHOPPING 3 — Hèllraiser — Renas-

- cido do inferno: 16h30, 171)20, 19h10. 21 h. (14
anos). Curta: Roberto Rodrigues, de Antônio Car-
los Arnônck).
ART-FASHION MALL 1 - Flores de aço

•15h15. 17h30, 19h45. 22h. (10 anos). Curta:
Lampião, capitão Malatortc. de Octâvio Bezerra.

ART-FASHION MALL 2 - Lawrence da Arábia.
de 2a a 6". ás 17h. 21 h. Sábado e domingo, és
13h, 17h, 21h. (10 anos).

. ART-FASHION MALL 3 - floco de ouro de 2"
a 6a, às 16h. 18h. 20h, 22(i Sábado e domingo, a
partir das 14h. (16 anos).

•ÀRT-FASHION MALL 4 - Tempo de glória:
16h.17h20.19h40.22h (Manos).
BARRA-1 — Os donos da noite 13h30. 15h30.
17h30.19h30. 21h30. (10anos). Curta: Minuano.
de Luiz Keller e Tânia Quaresma.

' BARRA-2 — Sociedade dos poetas mortos 14h,
16h20. 18h40. 21h. (10 anos). Curto: Carrossel.
de Antônio Carlos Textor

BARRA-3 — Tango A Cnin — Os vingadores
13h30.15h30.17h30.19h30. 21 h30 (14 anos).

NORTE SHOPPING 1 — Oj donos da noite
14h30.16h40.18h60. 21h (10 anos).

NORTE SHOPPING 2 - Tango & Cash - Os
vingadores 15h. 17h. 19h, 21 h (14 anos)

RIO-SUL — Oj donos da noite: 15h, 17h10.
19h20. 21h30 (10 anos) Curta A última canção
do beco. de João Carlos Velho.

mCOPACABANA
ART-COPACABANA — Boca de ouro: 14h, 16h,
18h, 20h. 22h. (16 anos).
CINEMA-1 — Meu pé esquerda 16h30, 17h20,
19M0. 21 h. (10 anos).
CONDOR COPACABANA — Os-donos da noi-
fe:14h. 16h.18h.20h.22h. (10 anos).
COPACABANA — Conduzindo Miss Ooisy:
14h10. 16h. 17h50, 19h40. 21h30. (Livre). Curta:
Santa do maracatu, de Fernando Spencer.
JÓIA — A insustentável levoia do ser. 15h, 18h,
21h (16anós).

RICAMAR — Imagine John Lennon: 14h, 16h,
18h (10 anos). Campo dos sonhos: 20h. 22h.
(Livro). Curta: Memória aas Minas, de Luiz Keller e
Tânia Quaresma.

ROXY — Tango & Cash — Os vingadores: 14h,
16h. 18h, 20h. 22h. (14 anos). Curta: Perto de
Clarice, de Joüo Carlos Horta.

STAR-COPACABANA — Flores de aço 14h30.
16h50. 19h10. 21h30. (10 anos) Curta: 1524 —
Bendita revolução, de Sérgio Sanderson.

STUDIO-COPACABANA - Hèllraiser — Re-
nascido do inferno: 14h50, 16h30, 18h10. 19h50.
21h30. (14 anos). Curta: Cor/os Chagas, o passa-
do presente, de Poulo Villora.

m IPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES — Fievel. um conto ameri-
cano: 16h. Até domingo. (Livre) Vitimas de uma
paixão: 18h, 20h. 22h. Até domingo (14anos)

LAGOA DRIVE-IN — fms dupla quase perfeita:
20h30, 22h30. (Livre). Curta: AlmerieAri, ciclo do
Recife e da vida, de Fernondo Spencer

LEBLON-1 — Cinema Paradistr 15h, 17h10,
19h20. 21h30. (Livre) Curta: Cinemas lechados.
de Sérgio Péo.

LEBLON-2 — Meu pé esquerdo: 14h10. 16h.
17h50. 19h40. 21h30. (10 anos). Curta: Eclipse.
do Antônio Moreno. , y
STAR-IPANEMA — Entrevista: 14h, 16h. 18h,
20h, 22h. (Livre). Curta: Santo do maracatu. de
Fernando Spencer

Ubotafõgo n
BOTAFOGO — Gozando com os anjor. 14h3ft
17h10, 19h60. (18 anos) Curta; MAM SOS. de
Walter Carvalho. ', i

ESTAÇÃ01 — Faça a coisa certa: 16h, 18h, 20h,
22h. (14 anos)
ESTAÇÃO 2 — 0 joelho de Clarre: jl 9h. 21 h. (16
anos). ;;
ESTAÇÃO 3 — Vozes d«ra/rte»:'17h30.T9h30,
21h30. (16anos) ! ,

ÚPERA-1 — Hèllraiser — Renascido do inferno:
14h50, 16h30. 18h10. 19h50. 21H3Q. (14 anos)
Curta; Jooo Redondo, de Emmenoei Cavalcanti.

ÔPERA-2 — Conduzindo Miss Daisy 14h10.
16h. 17h50.19h40,21h30. (Livre) Curta: Patatlva
dó Assará, um poeta do povo, de Jefferson.de
Albuquerque Júnior.
VENEZA — Sociedade dos poetas mortos-, 14h30.
16h50.19h10, 21h30. (10 anos).

MCA TETE E FLAMENGO
ESTAÇÃO PAISSANDU — Entrevista-: 16h.. 18h.
20h. 22h. (Livro)
LARGO DO MACHAD01 — Os donos da noite:
14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (10anos)
LARGO DO MACHADO 2 — Assassinato sob
custódia: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).
LIDO-1 — Cr.mes e pecados: 15h30. 17h20.
19h10,21h. (Manos)
LIDO-2 — Bagdad Cale: 14h50. 16h30, 18h10.
19h50. 21h30 (Livre)
SAO LUIZ 1 — Tango & Cash — Os vingadores:
14h. 16h, 18h, 20h. 22h. (14 anos) Curta: «*ré"
Camargo, pintura, pintura, do Mário Augusto.

SAO LUIZ 2 — Cinema Paradiso: 16h. 17M0.
19h20. 21 h30.(Livre)

STUDIO-CATETE — Hèllraiser — Renascido do
inferno: 14h50, 16h30.18h10.19h50. 21h30. (14
anos).

ÊlCENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Ver a programação em Mostras.
CINE HORA — Doce delírio: 11h. 12h30. 14h.
15h30,17h. 18h30. Atè sexta. (18 anos).
CINEMATECA DO MAM — Ver a programação
em Mostras.
METRO BOAVISTA — Os donos da nolto:
13h30.15h30.17h30,19h30. 21 h30. (10 anos).
ODEON — Tango & Cash — Os vingadores:
13h30. 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (14 anos).
Curta: As cobras, de Otto Guerra.
PALACIO-1 — Hèllraiser — Renascido do m/ar-
no: 14h. 16h40. 17h20. 19h. 20h40. (14 anos).
Curta: Fia X Flu. é sombra das chaleires imortais.
de Alexandre Niemeyer
PALACrO-2'— Sociedade dos poetas mortos:
Mh, 16h20. 18h40. 21 h. (10 anos) Curta: Músl-
cos camponeses, de Jefferson de Albuquerque
Júnior
PATHÊ — Éoce de ouro: de 2a a 6a. às 12h,
13h40, 15h20, 17h. 18h40. 20h20. 22h. Sábado,
domingo a feriado, a partir das 13h40. (16 anos)
REX — A dema e o marinheiro do mastro: de 2" a
6a. às 13h. 151)40, 18h15. 19h45. Sábado e do-
mingo. ás 15h, 17h40. 20h15. (18 anos). Curta:
1924 — Bendita revolução, de Sérgio Sanderson.
VITÓRIA — Gozando com os anjos: de 2a a 6a, ás
13h30. 15h. 16h30. 18h. 19h30. 21 h, Sábado e
domingo, a partir das 15h. (18 anos)

Mtijuca
AMÉRICA — Os donos da noite: 14h30. 16h40.
18h60. 21 h. (10 anos)

ART-TIJUCA — floco de ouro: 15h. 17h. ,19h.
21 h. (16 anos)
BRUNI-TIJUCA — Entrevista: 15h. 17h. 1ah,
21 h. (Livre). Curto: Eclipse, de Antônio Moreno.

CARIOCA — Tonoo S Cash — Oi vingadores:
13h30.15h30.17h30.19h30. 21h30. (14 anos).

T1JUCA-1 — Meu pé esquerdo: 14h10. 16h.
17h50, 19h40, 21h30. (10 anos). Curta: Lampião,
capitão Malezerte.de Octávio Bezerra.
TIJUCA-2 — Sociedade dos poetas mortor. 14h.
16h20,18h40, 21h. (10anos).
TÍJUCA-PALACÉ 1 — Hèllraiser — Renascido
do inferno: 14h20; 16h, 17h40. 19h20, 21 h. (14
anos). Curta: Mall star, de Pedro Nani.

T1JUCA-PALACE 2 — Cinema Paradiso: 14h30,
16h40,18h50. 21 h (Livre)

ÈlMÉIER
ART-MÊIER — Tenoo A Cash — Os vingadores:
15h, 17h, 19h, 21 hí (14 anos). Curta: Minuano, de
Luiz Keller e Tânia Quaresma. .
BRUNI-MÊIER — Garganta macro 1 Bh. 16h30.
18h. 19h30, 21 h. ()'8 anos). Curta: A Rocinha tem
histórias, de Eunice Gutman.

PARATODOS — iOs donos da noite: 14h40,
16h20.18h. 19h40:21h20. (10 anos).

m RAMOS E OLARIA
RAMOS — Hèllraiser — Renascido do inferno:
16h30,17h10,18h50.20h30. (14 anos);

OLARIA — Tango & Cash — Os vingadores: 16h,
17h,19h, 21 h. (14 anos).

MMADUREIRAE
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA1 —Boca de oura. 16b, 17h.
19h. 21 h. (16 anos)
ART-MADUREIRA 2 — Lambedal A dança proi-
bida: 15h. 17h. 19n. 21 h. (10 anos).

MADUREIRA-1 — Os donos da noite: 14h30,
16h40.18h50, 21 h. (10 anos).

MADUREIRA-2 — Tango & Cash — Os vinga-
dores: 5a. 6a e 2a. às 15h, 17h. 19h. 21 h. Sábado,
domingo e 4a. a partir das 13h. (14 anos) Curta:
Lá. de Carmem Pereira Gomes.

MADUREIRA-3 — Hèllraiser — Renascido do
inferno: 14h20. 16h. 17h40, 19h20. 21 h. (14
anos). Curtir. Amerika, da Octávio Bezerra.

M CAMPO GRANDE "
CAMPO GRANDE — Boca de ouro: 15h, 17h.
19h,21h. (16arios). ;
PALÁCIO'— Tango & Cash — Os vingadores:
16h.T8h.20h (14anos).

iNITERÓI
ARTE-UFF — rifoslro Os mestres da música. Ho-
je: Casablanca: '14h50. 17h. 19h10, 21h20. (10
anos).
CENTER — Sociedade dos poetas mortos: 14h.
16h20.18h40. 21 h. (lOanos)
CENTRAL — Hèllraiser — Renascido do inferno:
14h20,16h. 17IÍ40.19h20, 21 h. (14 anos). Curta:
Memória das Minas, de Luiz Keller e Tânia Quares-
ma. ¦ ,
CINEMA-1 —Meu pé esquerdo: 15h. 17h. 19h.
21 h. (10 anos). Curta: A superfície domada, parti-
da, dobrada, de Newton Silva.
ICARAl — Os donos da noite: 14h30, 16h40.
18hS0. 21 h. (10 anos). Curta: O carrasco da Ho-
resta, de Vitor Lustosa.
NITERÓI — Tango & Cash — Os vmgaaores.
13h30.1 Sh30,17h30,19h30. 21 h30. (14 anos)
NITERÓI SHOPPING 1 — Inimigo mortal. 15n.
17h. 19h. 21 h. (14 anos). Curta: Ressunelçâo, de
Arthur Ornar.
NITERÓI SHOPPING 2 — Soca de.ouro: 1bn.
17h.19h.21h. (16anos).
WINDSOR — Boca de ouro: 16h. 17h. 19h. 21 n.
(16 anos).

kWSÃO GONÇALO
STAR SAO GONÇALO — Boca de ouro: 16h,
17h. 19h. 21h. (16anos).
TAMOIO —- O vingador dos punhos de ouro: 16h.
19h. (10 anos). Prece para um condenado: 17h,
21 h. (14 anos). Curta: Carnaval, de Francisco Li-
ber.no de Matos



JORNAL DO BRASIL -R O T E I B O quarta-feira, 2/5/90 o CADEÉNO B o' 5

*

nEBÊnnsHEr

Poderosa parceria
: rata» Reprodução

Rogério Durst

a:

UBM assistiu a Sangue sobre a neve
na segunda-feira encontrou um bom di-
retor, Nicholas Ray, num mau momento.

_' A Globo oferece esta noite uma excelen-
te compensação aos admiradores do cineasta. No
silêncio da noite (In a lonely place, EUA, 1950), às
23h30, na sessão Classe A da emissora, traz uma

poderosa parceria entre Nick Ray e Humphrey Bo-

gart. O filme não está entre os mais famoBoa nem do
cineasta e nem do astro mas é um rascante e
memorável melodrama sobre assassinato, violência
e amor.

Bogart é Dixon Steele, vulgo Dix, roteirista de
cinema que há anos perdeu a paciência com o mun-
do do cinema. Incapaz até mesmo de ler um ro-
mance remelento para transformá-lo em filme, Dix
pede a uma amiguinha (Martlia Stewart) que lhe
conte a história do livro. Esta é a última vez em
que a moça ó vista com vida. Dix é suspeito do
crime mas inocentado pelo depoimento de uma vi-
zinha, Laurel Gary (Gloria Grahame). Os dois ini-
ciam um romance e Dix começa a escrever como
nunca. Mas as desconfianças quanto ao roteiriBta
não cessam. L'aurel vai descobrindo que ele é um
homem muito muito violento. .

Não esperem nenhum policial noir. No silencio
da noite é, sim, um drama mais tenso como o quê.
Ajudado pela fotografia em preto e branco de Bur-
nett Guffey, Nicholas Ray abusa de seu estilo de
mostrar personagens rebeldes com uma câmera
igualmente angustiada. O filme é uma produção da
Santanna, companhia de Bogart. Traz um doB me-
-lhores desempenhos do ator nos anos 50, longe dos
gángsters e heróis durões das duas décadas anterio-
res. Seu Dix é mais parecido com os doidos de O
tesouro de Sierra Madre (1948) e A nave da revolta
(The Caine mutiny, 1954).

No silêncio da noite é o quarto filme de Nicholas
Ray e seu segundo com Humphrey Bogart. Foi tam-
bém a segunda vez que dirigiu sua esposa, a atriz
Gloria Grahame. Toda esta intimidade nos bastido-
res ajuda muito o clima deste drama sufocante,
quase todo passado em ambientes fechados. Dá para
desconfiar que o filme foi um dia uma peça teatral,
mas na verdade o roteiro de Andrew Solt saiu de um
romance de Dorothy B. Hughes. Nas mãos de Nick
Ray e na cara dura de Bogey, a história ganha uma
versão madura, cínica e realista. Um filme agressi-
vo, apesar de no final você descobrir que nada de
explicitamente violento aconteceu.
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Laurel Gary
(Gloria

Grahame)
tem um

romance
com seu
vizinho

Dixon Steele
(Humphrey

Bogart), o
roteirista

suspeito de
No silêncio

da noite

OS FIL1VEES
O TEMPO CERTO DO AMOR

TV Globo — 15hZ0
Romance (In love with an older woman) de Jack

Bcnder. Com John Rltter, Karen Carlson, Jamie Ross,
Robert Mandan e Jeff Altman. Produção americana
de 82 para TV. Cor (WOm).
Jovem advogado (Ritter) se envolve com uma
bela viúva (Carlson) sem saber que ela é muito
mais velha e experiente que ele. Telefilme sur-
preendentemente charmoso sobre um tema
surradíssimo. O roteiro de Michael Norell e as
interpretações de Ritter e Carlson conseguem
bons momentos, como a da frustrada cena de
sedução na casa do garotão. Pena que no final o
filme se renda à habitual tolice televisiva.

RAMBO — PROGRAMADO PARA MATAR
TV S - 21h30

Violência (First blood) de Ted Kotcheff. Com Sul-
vester Stallone, Richard Creena. Brian Dennehy,
David Caruso c Jack Starrett. Produção americana
de 82. Cor (93m).
Ex-combatente do Vietnã (Stallone) se desen-
tende com xerife de uma cidadezinha (Den-
nehy) e resolve riscar o lugar do mapa. Este
filme de Ted Kotcheff tem o mérito dúbio de
transformar em mocinho um destes traumati-
zados da Guerra do Vietnã. Mas ao invés de
invadir uma lanchonete e metralhar crianci-
nhas, Rambo destrói logo uma cidade inteira.

MCANAL 2 — TV Educativa
8h TELECURSO 1° GRAU — Educatl-

vo
8h15 TELECURSO 2° GRAU — Educati-

vo
8h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

— Educativo
9h RA-TIM-BUM - Infantil
9h30 BALEIA VERDE — Programa ecoló-

gleo
10h STADIUM — Esportivo
10h40 GENTE DO ESPORTE — Flashes

com personalidades do mundo espor-
tivo

10h40 ESPORTE POR ESPORTE — Docu-
mentário esportivo

10h45 AGROPECUÁRIA — Documentário:
O ser humano aproveita o solo

11 h IMAGENS DA ITÁLIA — Revista
sobre atualidades e cultura italianas

11h30 MISTÉRIOS DOS TRÓPICOS -
Documentário

12h REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário

12h30 RA-TIM-BUM
13h REVISTINHA — Infantil
13h45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14h EDUCAÇÃO EM REVISTA — Infor-

mativo para professores do 1 ° grau
14h30 DESENHOS ESPECIAIS
15h IMAGENS DA ITÁLIA

15h30 VIVER — Debates. Apresentação de
Halina Grynberg. Hojo: o menor aban-
donado

16h SEM CENSURA — Debate de as-
suntos ern evidencia. Apresentação do
Lúcia Leme

19h MUDANDO DE CONVERSA —
Musical com Hermlnio Bello de Çar-
valho

20h TEMPO DE ESPORTE — Noticiário
esportivo do Brasil e do mundo

20h30 DOCUMENTÁRIO ESPECIAL —
Os segredos do corpo. (3° episódio)

21 h25 JORNAL VISUAL — Noticiário dodi-
cado aos surdos-mudos

21h30 REDE BRASIL— NOITE — Noticia-
rio

22h15 REPÓRTER ECONÔMICO-Infor-
mativo sobre Economia

22h30 DOCUMENTÁRIO ESPECIAL —
Oi comandantes: Arthur harris, Minis-
série da BBC de Londres, om sete ca-
pltulos. (7° capitulo)

23h30 AS PESSOAS — Entrevistas. Apro-
sentaçâo de Hildegard Angel. Hoje o
empresário Chico Recarey, a atrizCa-
mlla Amado a a escritora Beatriz Bor-
ges

Telefone da emissora: 221 -2227

'CANAL 4 —TV Globo

Uma certa maturidade neurótica torna este
filme — adaptado de romance de David Marrell
— bem melhor do que a série que gerou. E os
coadjuvantes Creena e, principalmente, Den-
nohy estão bem como de hábito.

OHUMANÓrDE
TV Bandeirantes — 22h30

Ficçío cientifica (The humanoid) de Gcorge B. Le-
wis. Com Richard Kiel, Corinne Clery, Barbara
Bach, Leonard Mann e Arthur Kennedy. Produção
italiana de 79. Cor (WOm).
No futuro, cientista (Kennedy) descobre uma
fórmula para tornar os homens grandes e feios
como Richard Kiel. O enorme ator Kiel, para
quem não sabe, fez aquele vilão Dentes de
Aço em 007 — O espião que me amava e
007 contra o foguete da morte. Aliás, eBta pro-
duçâo tem também as Bond girls destes dois
filmes, Barbara Bach, do primeiro, e Corinne
Clery, do segundo. De resto é apenas um gigan-
tesco pastiche italiano.

NO SILÊNCIO DA NOITE
TV Globo - 23M0

Drama (In a lonely placc) de Nicholas Ray. Com
Humphrey Bogart, Gloria Grahame, Frank Lovejoy,
Carl Bcnton Rcid. Art Smith, Martha Stewart c Jcff
Donnell. Produçüo americana de 50. P&B (91m).
Mulher (Grahame) se apaixona por roteirista
de cinema (Bogart) apesar de desconfiar que
ele é um violento e desequilibrado assassino.

6h30

7h

7h30

8h

13h

13h05

13h10

13h30

14h25

15H20

17h20

18h

¥̂
RECOMENDA
tf

A ESTRELA DO LAR — Texto o direção dB
Mauro Rasi. Com Mariela Severo, Sérgio Viotti,
Sônia Guedes e outros. Teatro Copacabana. Av.
N.S. de Copacabana, 291 (257-0881). De 4'' a
sàb., às 21 h. Dom., ás 19h. Ingressos a NCzS
300,00 (4'' e 5"), NCzS 360,00 (6" e dom.) o
NCzS400,00 (sáb.). Duração: 2h.
Pai e filho escrevem, paralelamente, textos com
visões antagônicas sobro a mulher e a mõe.
A PARTILHA — Texto e direção de Miguel
Falabella. Com Susana Vieira, Natália do Vale,
Arleto Sales e Thoreza Piller. Teatro Vannucci.
Rua Marquês de São Vicente, 52/3° (274-
7246). De 4» a 6", às 21 h30. Sáb., ás 20h e
22h; dom., às 19h. Ingressos a CrS 500,00 (4",
5'' e dom) e CrS 600,00 (6" e sáb). Duração:
1 h30. O espetáculo começa rigorosamente no
horário.O valor do ingresso não será devolvido
aos retardatários..
Nesta comédia dramática em que quatro irmãs
compartilham o passado, a lembrança do teatro
de Tcheckov se expressa através de um humor,
com alguma crueldade, mas tocando profundos
sentimentos.

BODAS DE SANGUE — Texto de Frederico
Garcia Lorca. Direção de Renato Icarahy. Com os
atores formandos da Cal. Teatro Cacilda Becker,
Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4a a sáb., ás
21 h: dom., ás 20h. Ingressos a CrS 150,00 (4". 5' e
dom.) e CrS 200,00 (6'. sáb. e feriado).
ELEGIA — Direção e autoria de Luiz Zaga. Com
Silvana Lopes, Ralf Rodrigues, Isabel Góia e ou-
tros. 3as e 4"s, às 21 h. Teatro Cawel. Rua Dosem-
bargador Isidro, 10. Ingressos a CrS 120.00. .
IMPRESSÕES — Texto e direção de Marcos
Caetano Ribas. Com o Grupo Contadores de Esto-
rias. Centro Cultural Banco do Brasil. Teatro II,
Rua 1° de Março, 66/2° (216-0237). De 4- a
dom., às 19h. Duração: 1 hl 6. Ingressos a CrS

250,00. Nào será permitida a entrada após o inicio
do espetáculo. Até dia 6 de maio.
Coreodrama, em doze quadros, que trata das rela-
ções humanas.
MACHADO EM CENA/UM SARAU CARIO-
CA — Textos de Machado de Assis. Direção de
Luis de Lima. Com Pedro Paulo Rangel. Lllia Ca-
bral, Luis de Lima e outros. Teatro Glauce Rocha,
Av. Rio Branco. 179 (220-0259). 4", 5* e dom., ás
18h30: 6», ás 18h30 e 21 h; sáb., ás 21 h. Ingressos
a CrS 350,00. Duração: 1 h15.
Coletânea dos textos Lição de Botânica, As Forcas
Caudinas. O Protocolo, Antes da Missa e Quase
Ministro.
O MISTÉRIO DE IRMÃ VAP — Toxto de Char-
les Ludlan. Direção de Marllia Pára. Com Marco
Nanini e Ney Latorraca. Teatro Casa Grande. Av.
Afrânio de Melo Franco, 290 (239-4045). De 4' a
sáb., às 21h30; dom., às 19h. Ingressos a CrS
400.00 (4* e 5'), CrS 500,00 (6' e dom.) e CrS
600,00 (sáb). Todas as 6's jovens de 10 a 18 anos
pagam CrS 400,00.
Comédia que envolve suspensa, terror e mistério e
acontece no final do sâc. 19. na Inglaterra.

MOÇA, NUNCA MAIS — Texto de Ary Fontoura
e Júlio Dessaune. Direção de Ary Fontoura e Ivan
Senna. Com Ary Fontoura e Suely Franco, Ivan
Senna e outros. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
(245-5527). De 4' a 6", às 21h30: sáb.. ás 20h e
22h; dom ás 19h. Ingressos a CrS 250,00 (4a e 5')
e CrS 360,00 (de 6* a dom.). Duração: 1 h30. O
espetáculo começa rigorosamente no horário. Útti*
mas semanas.
Comédia musical. Tentativas de uma funcionária
pública, solteirona, para perder a virgindade.

MUSICAOS/O PRAZER SUBVERTE —Textoe
direção de Helvécio Júnior. Coreografias de Mar-
cellus Ferreira. Com Gislane Bonglorno, Gléi Pé-
lias, Miguel Mudrik e outros. Teatro Villa Lobos,
Sala Monteiro Lobato. Av. Princesa Isabel, 440
(275- 6695). De 4" a sáb., ás 21 h30; dom., ás 20h.
Ingressos a CrS 100,00 (4a), CrS 150.00 (6») e CrS
200,00 (6" a dom.).
Escritor encontra personagem criado por ele e, a
partir dal, mergulha num grande delírio musical.

NA SAUNA — Texto de Nell Dunn. Direção de
Bibi Ferreira. Tradução de Flôvio Marinho. Com

Luiza Tome, Jalusa Barcellos, Françoise Forton e
outros. Teatro Villa Lobos, Av. Princesa Isabel, 440
(275-6695). De 4- a 6-, às 21 h: sáb., às 20h e
22h30: dom., às 19h. Ingressos a CrS 300,00 (4<)
CrS 350.00 (5* e dom.) e CrS 400,00 (6" e sáb.).
Duração 1 h40. Não è permitida a entrada após o
inicio do espetáculo.
Seis mulheres, em crise de identidade, expõem
suas frustrações e expectativas.

NAO EXPLICA QUE COMPLICA — Comédia de
Alan Ayckbourn. Direção de Bibi Ferreira. Com
Sylvia Bandeira, Rubens de Falco, Inês Galvão o
outros. Participação especiel de Jonas Bloch. Tea-
tro Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-
3346). De 4» a 6". às 21 h30: sáb., às 20h e 22h30:
dom., às 18h30 e 21 h. Ingressos a CrS 350,00 (4"
e 5'), CrS 450.00 (6* e dom) a CrS 500,00 (sáb. e
véspera de feriado). Duração: 1h50. .-.,
As peripécias de trás casais em que os maridos
nem sempre se portam de forma adequada.

POR FALTA DE ROUPA NOVA, PASSEI FER-
RO NA VELHA — Texto de Abílio Fernondes.
Direção de Paulo Afonso de Lima. Còm Aníândio.
Vanda Lacerda, Monique Lafònd, Hénrlqúeta Brie-<
ba, entre outros. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá.
88 (267-7749). 4a e 5- às 21h30; 6>. às 22h, sáb., '

ás 20h e 22h30; e dom., às 18h30 e 21 h. Ingressos
de 4' e 5*. a CrS 150,00: 6" e dom., a CrS 175,00;
sáb. a CrS 200,00. Duração: 1 h30.

Comédia em torno de dois casais desempregados,
morando num pequeno apartamento.

O PROTAGONISTA — Texto de Luiz Agustoni.
Adaptação de Cecil Thiré. Com Cecil Thlré, Renée
de Vielmond, Thelma Reston e outros. Teatro Clara
Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52 (274-
9696). Ensaio aberto às 21h30, Ingressos a CrS
250,00. Duração: 1h60.

TRATO. É TRATO — Texto de Jncks Puudeau.
Adaptação de Milton Have. Com Leonardo José,
Lúcia Barufhaldi, Hilton Have e outros. Teatro
Barra Shopping, Av. das Américas, 4.666 (325-
5844). 3- a 4-, ás 21 h; 6' e 6\ ás 18h30. Ingres-
sos a CrS 350,00 (3a e 4a) e CrS 260,00 (4* e 5').
Duração: 1 h40.

Comédia. Casal briga por ciúme e resolve tirar
férias conjugsis que resultam num fracasso.
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NASSARA — UMA COMEMORAÇÃO —
Obras de 23 caricaturistas. Sala Carlos Oswald do
MNBA, Av. Rio Branco. 199. De 2" a 6", das 10h
ás 18h Até sexta.
IMAGENS DA FINLÂNDIA — Pinturas de artis-
tas finlandeses. Biblioteca Pública do Rio de Ja-
neiro, Av. Presidente Vargas, 1.261. De 2' a 6", das
9h ás 21 h. Até sexta.
LUIZ PIZARRO — Pinturas. Galeria AM Nieme-
ver. Rua Marquês de São Vicente, 52/205. De 2" a
6°, das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. Até
sábado.

BERNARDELLI — Esculturas. Sala Clarival do
Prado Valladares do MNBA, Av. Rio Branco. 199.
De 3" a 6", das 12h ás 18h. Sábados e domingos,
das 15h ás 18h, Até domingo.
PORTOS E MARINHAS — Coletiva com obras
de várias escolas. Museu Nacional da Belas Artes,
Av. Rio Branco, 199. De 3" a 6", das 12h ás 18h.
Sábados e domingos, das 15h às 18h. Até domln-
go.
MORICONI — Esculturas. GB Arte. Av. Atlântica,
4.240/ssl 129. De 2* a 6», das 10h ás 20h. Sába-
dos, das 10h às 14h. Até dia 12.

IVENS MACHADO — Esculturas. Thomas Cohn
Arte Contemporânea, Rua Barão da Torre, 185/A.
De 2' a 6°, das 14h às 20h. Sábados, das 16h ás
20h. Até dia 16.
ATELIER BERLIN — Fotografias reproduzindo
obras de artistas europeus. Casa de Rui Barbosa.
Rua São Clemente, 134. De 2' a sábado, das 10h
ès17h. Até dia 26..
COLETIVA DE DESENHOS - Obras de Adilson
Figueiredo, Luiz Antônio L. de Souza e Luiz Fer-
nendo Viola. Espaço Cultural Peterobrás, Av. Chi-
le, 65. De 2a a 6a, das 9h ás 17h. Inauguração,
hoje, ás 17h. Até dia 18.
EXPOSIÇÃO NO NORTESHOPPING — Coleti-
va de pinturas e desenhos de Léa Dray, Lucas, May
Casarré, entre outros. Norteshopping, Av, Subur-
bana, 5.474. Diariamente, das 10h ás 22h. Até dia
12.

I^EH
de 30 de ABRIL a 6 de MAIO no
TEATRO HOTEL NACIONAL

em duas sessões diárias de 2? a 3? às 20 e 22 hs, 6? às 21 e 23 hs,
sábado às 23 hs e domingo às 19 e 21 hs inf: fone * 322-1000

Promoção, Realização e Marketing

qpoto ADEMIR LOPEZ
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TELECURSO 2° GRAU - Educati;
vo
BOM DIA BRASIL — Entrevistas
políticas
BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local
XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-
taçâo de Xuxa
GLOBO ESPORTE — Noticiário es-
portivo local
MOMENTO DA COPA — Boletim
da Copa
JORNAL HOJE — Noticiário, agenda
cultural e entrevistas
FESTIVAL 25 ANOS — Jornalístico
sobre os 25 anos da TV no Brasil.
Hoje: Irmãos coragem (8° capitulo)
VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela Pão pão, beijo beijo,
de Walter Negrão
SESSÃO DA TARDE — Filme: O
tempo certo do amor
SESSÃO AVENTURA — Seriado:
Tal pai, taltilho
GENTE FINA — Novela de Luiz Car-

los Fusco e Marilu Saldanha. Com
Hugo Carvana, Nívea Maria, Sandra
Barsotti, Othon Bastos e Paulo Gou-
lart

18h50 TOP MODEL — Novela de Walter
Negrão a Antônio Calmon. Com Malu
Mader, Nuno Leal Maia, Cecil Thiré.
Taumaturgo Ferreira e Maria Zilda

19h50 RJ TV — Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20h28 MOMENTO DA COPA
20h30 RAINHA DA SUCATA — Noyela de

Silvio de Abreu. Com Regina Duarte,
Tony Ramos, Daniel Filho, Glória Me-
nezes e Antônio Fagundes

21h25 GLOBO DE OURO — Parada musi-
cal

22h15 MISSÃO IMPOSSÍVEL — Seriado.
Episódio: Alucinações

23h10 JORNAL DA GLOBO — Noticiário.
Comentários de Peulo Henrique Amo-
rim e Paulo Francis

23h40 CLASSE A — Filme: No silêncio da
noite

Telefone da emissora: 529-2857

WANAL 6 — TV Manchete
7h
7h30
8h

11h50
12h

12h25
12h30

.^mmmmt-
JORNAL DO BRASIL

MAM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — As 7h30.
12h30, 18h30 e 23h30. Sáb, dom. e feriados, às
8h30,12h30,18h30e23h30.
Repórter JB — Informativo ás horas certas.
JB Noticias — Informativo às meias horas.
Jornalismo — Das 7h às 9h30.
Comentaristas: Sônia Carneiro, Rui Pizarro, Car-
los Castilho, João Máximo, Grace May Domin-
gues, Ernesto Alonso Ortiz.
Prestaçfto de Serviços — Repórter Aéreo JB/
Unidas: condições do aeroporto, previsões do
tempo e dicas culturais.
Correspondentes: Paris, Londres, Colônia e
Washington.
Panorama Econômico: Das 8h40 às 9h.
Encontro com a Imprensa — Das 13h às 14h
còm Marcos Gomes.
Arte-Final Variedades: Das 22h ás 23h30.
2* feira: Variedades.
3* feira: As Dez Mais da Sua Vida.
4a feira: Arquivo Sonoro JB.
6a feira: Especial JB.
6a feira: Variedades.
Lotação Esgotada: Das 23h50 às 0h30.
Noturno: De 0h30 à 1 h56.

MFM ESTÉREO 99.7 MHz
20 horas - Reprodução digital (CDs a DATs):
Concerto a quattro com violino di rintono, op. 11
n° 8. em Ré maior, de Francesco Bonporti (Miche-
lueci - AAD - 12:00): Rondo a Ia mazurca, de
Chopin (Antônio Barbosa - DDD - 8:56); Carmina
Burana, de Carl Orff (Blegen, Hagegard,
Brown.OS Atlanta, Shaw - DDD • 60:30); Seara-
mouche (Vivo, Moderado e Brazilalra). para dois
plenos, de Darius Milhaud (Veri & Jamanis - AAD
¦ 9:01): Suite n" 1. em Dó maior, de Bach (OC
Inglesa, Leppard - AAD - 22:22); Sonata em Li
maior. op. post. 120, D 664, de Schubert (Arrau -

AAD - 25:16); A Sagração da Primavera, de Stra-
winsky (Strawlnsky ¦ AAD - 31:12).

M CIDADE — 102,9 MHz
Saudade Cidade — As 7h.
Telefona da Cidadã — As 9h.
As Mais Pedidas — As 11 h.
Saudada Cidadã — As 14h.
Sucesso da Cidadã — As 18h.
Baú do Rock — As 22h.
Ovardose — As 9h50.15h50, 21 h50.
Toque Laser — As 9h30, 13h45, 17h. 18h e
20h30.
¦FM 105 — 105,1 MHz
Desperta Rio — As 5h.
Bom Dia Alegria — As 9h.
Vale A Pena Ouvir de Novo — As 12h.
Boa Tarde Amizade — As 13h.
Musical Com O Melhor das Novelas — As
16h.
Segredos de Amor — As 18h.
Amor sem Fim — As 20h.
105 Na Madrugada — As 24h.

13h

14h

16h

19h10

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
BRASÍLIA — Jornalística
COMETA ALEGRIA — Infantil.
Apresentação de Cinthya, Patrick e
Gorgolão. De 15 em 15 min., flashes
de MANCHETE ECONOMIA —Bo-
letim econômico
A ITÁLIA DE FALCÃO
MANCHETE ESPORTIVA — 1°
TEMPO — Noticiário esportivo
BOLETIM DA COPA
JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio-
nal e internacional
CAR M EM — Reprise da novela de
Glória Perez
JORNAL MULHER — Variedades.
Apresentação de Ester Góes
CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.
Apresentação de Angélica
FERAS DA COPA — Entrevistas e os
melhores lances das Copas

19h15 RIO EM MANCHETE — Noticiário
local

19h35 A ITÁLIA DE FALCÃO
19h45 MANCHETE ESPORTIVA — 2°

TEMPO — Noticiário esportivo
20h15 MOMENTO ECONÔMICO-Bole-

tim econômico
20h30 JORNAL DA MANCHETE J- 1«

EDIÇÃO — Noticiário '. 
'.

21 h30 PANTANAL — Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Cláudio Marzo,
Cássia Kiss, Nathalia Timberg,vJosé de
Abreu e José Dumont

22h30 CABARÉ DO BARATA — Humorís-
tico com Agildo Ribeiro

23h25 BOLETIM DA COPA
23h30 JORNAL DA MANCHETE — 2«

EDIÇÃO — Noticiário
0h10 A ITÁLIA DE FALCÃO — Informa-

ções turísticas e entrevistas. Apresen-
tação de Paulo Roberto Falcão

0h20 KOJAK — Seriado
Telefone da emissora: 285-0033

fCANAL 7— TV Bandeirantes
6h25
6h30
8h

9h45

10h15

11h
11h55
12h
12h30
13h30
14h30

15h

17h

CADA DIA — Religioso
A HORA DA GRAÇA — Religioso
DIA A DIA — Variedades. Apresenta-
ção de Elys Marina
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato
OS IMIGRANTES — Reprise da no-
vela de Benedito Ruy Barbosa
RITUAIS DA VIDA — Religioso
BOA VONTADE — Religioso
ACONTECE — Noticiário
ESPORTE TOTAL — Esportivo
FLASH
VlDEO MIX — Musical. Apresenta-
ção de Emílio Surita
TV CRIANÇA — Infantil. Apresenta-
ção de Relp Relp Esquadrão do Futu-
ro
CANAL LIVRE — Entrevistas. Apre-

19h
19h20

19h30

20h30
21 h
21h30
22h30

0H25

0h30

1h

sentaçâo de Gilse Campos
JORNAL DO RIO — Noticiário local
AGROJORNAL — Informativo sobre
o campo
JORNAL BANDEIRANTES — Noti-
ciário nacional e internacional
GOGGLEV —Seriado
METALDER —Seriado
DALLAS — Seriado
QUARTA ESPETACULAR - filme:
O humanóida
NEGÓCIOS E NOVIDADES 4- Bo-
letim sobre a área empresarial. Apre-
sentaçâo de Mauro Motoryn
JORNAL DA NOITE — Jornalismo
comentado. Apresentação de Doris
Giesse e Rafael Moreno
FLASH — Entrevistas. Apresentação
de Amaury Jr.

Telefone da emissora: 542-2132

MCANAL 9 —TV Corcovado
8h15 POSSO CRER NO AMANHA — 14h SESSÃO DESENHO

Religioso
8h30 DESPERTAR DA FÊ — Religioso
9h VINDE A CRISTO —Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA —Religioso
10h RENASCER — Religioso
10M5 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
11h O CÉU NAO TE ESQUECEU - Re-

ligloso
11h15 PROJETO VIDA NOVA — Religio-

so
11h20 ENTRE AMIGOS —Religioso
11h35 VIVA COM SAÚDE — Informativo
11h45 MEDIUNIDADE — Religioso com

Atila Nunes
12h QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

— Educativo
12H30 EM TEMPO — Variedades. Apresen-

tação de Roberto Milost
13h SOM NA CAIXA — Musical. Apre-

sentaçâo de Ademir Lemos e Osmar
Cintra

16h SHOW DA LUCY —Seriado.
16h30 O MUNDO É PEQUENO —Seriado
17h MULHER EM AÇÃO — Programa

feminino apresentado por Oayse Bor-
ges

18h30 VIBRAÇÃO — Musica e esportes.
Apresentação de Ceslnha Chaves

19h JORNAL DA RECORD —Noticiário

20h INFORME ECONÔMICO — Noti-
ciário sobre mercado financeiro

20h16 OS GAROTINHOS — Seriado
20h30 FÓRMULA H — Programa de hipis-

mo com Carlos Alberto Andrade.
21h30 NOSSA GENTE —Musical regional
22H30 BELLAMY — Seriado

23h30 O EREMITA — Religioso. Apresenta-
çâo de Kaanda Ananda

0h30 ÚLTIMA PALAVRA — Religioso.
Apresentação do pastor Miguel Ange-
Io

Tele" n da emissora: 580-1536

MCANAL 11—TV?
7h EDUCATIVO
7h30 HONEY, HONEY — Infantil
8h BOZO — Infantil. Apresentação do

palhaço Bozo
11h DÓ, RÉ. Ml. FA, SOL, LA, SI -

Infantil. Apresentação de Mariane
12h58 A CAMINHO DA COPA — Boletim
13h CHAVES — Seriado infantil
13h30 MASK —Infantil
14h JONNHYQUEST —Desenho
14h30 POLE POSITION — Infantil
15h ORADUKAPETA — Infantil. Apre-

sentaçâo de Sérgio Malandro
16h30 SHOW MARAVILHA — Infantil.

Apresentação de Mara
18h CHAVES — Seriado infantil
18h30 SBT ESPORTES —Noticiário
18h40 TJ RIO — Noticiário local
18h55 A COPA DAS COPAS — Boletim

18h57 ECONOMIA POPULAR — PER-
GUNTE AO TAMER — Infomativo
econômico

19h TJ BRASIL — Noticiário nacional e
internacional

19h40 CORTINA DE VIDRO - Novela de
Valclr Carrasco. Com Herson Capri,
Adriano Reis, Antônio Abujamra e Es-
ther Góes

20h30 UM CIENTISTA GENIAL —Seriado
21 h25 A CAMINHO DA COPA - Boletim
21h30 FESTIVAL DE FILMES DO SBT —

Filme: Rambo
23h28 A COPA DAS COPAS - Boletim
23h30 JÔ SOARES, ONZE E MEIA — En-

trevistas com Jô Soares. Hoje: o ex-
jogador Sócrates, o ator Orival Pertini
e o grupo teatral Os Contadores de
Histórias

^ elef one da emissora; 580-0313

MCANAL 13 — TV Rio
6h30 VINDE A CRISTO —Religioso
7h REENCONTRO — Religioso. Apre-

sentaçâo do pastor Fanini
8h PROGRAMA EDUCATIVO
8h20 JUERP ATUALIDADES — Religio-

so
8h30 AERÔBICA NA TV — Variedades.

Apresentação de Aldo Ribeiro
9h CLIP TV — Clips musicais. Apresen-

tação de José Renato Rabelo
10h06 RIO MULHER —Programa feminino.

Apresentação de Selma Vieira
12h10 RIO URGENTE ESPORTE —Espor-

tivo

13h08

18h

18h30
19h30
20h30
21h30
23h30
Oh

RIO URGENTE — Variedades. Apre-
sentaçâo de José Carlos Cataldi e ou-
tros
REPÓRTER SEM MEDO — Noti-
ciário «jolicial
REPÓRTER RIO — Noticiário-
TÚNEL DO TEMPO — Seriado
MOD SQUARE — Seriado '

CINE RIO
REPÓRTER RIO — Noticiário
REPÓRTER SEM MEDO/RIO UR-
GENTE/AERÔBICA NA TV/CLIP
TV.—Reprises

Telefone da emisaora: 293-0012

? A programação publicada no Roteiro está sujeita a alterações da última hora. Ê aconselhável
confirmar horários e programas por telefona.

O As criticas publicadas no Roteiro obedecem às seguintes cotações: • Ruim * Razoável * * Bom
* * * Ótimo * * * * Excepcional.



A sedução do 'Pantanal ?

Jayme Monjardim saWxtèia
o sucesso da sua novela

Mareia Cezimbra

R. T. Fasanello

ESTÁ 

na cabeça de um jovem de 33 anos a
origem da última revolução na TV. Com
uma atuação digna de um Indiana Jones, o

diretor artístico da Manchete, Jayme Monjardim,
fez a toda-poderosa Globo alterar sua programação
para enfrentar, na última quinta, com o filme Os
intocáveis, a novela Pantanal, de Benedito Ruy
Barbosa. É o novo estouro de audiência de uma
concorrente que, há dois anos, ameaçava fechar por
falta de verbas e excesso de fracassos — as novelas
Carmem e Olho por olho. O Bucesso de Jayme
Monjardim veio anteB, com o desempenho excelen-
te da novela Kananga do Japão. Agora, as cartas,
os telefonemas, os números do Ibope e as filas de
anunciantes são tantos que a cabeça atenta e sensi-
vel nâo encontra mais explicação lógica para, na
sua opinião, "um fenômeno comparável ao de Ro-
que Santeiro", uma daB últimas novelas que ele
dirigiu na Globo. "É sorte. Eu sei apenas que um
bom elenco não segura uma novela. Senão, a Rai-
nha da Sucata, que tem o maior elenco da Globo,
teria boa repercussão."

O novo herói da Manchete faz o tipo silencioso. A
voz baixa e suave vai implicando com cada detalhe
que não é de seu agrado. É um controlador obsessi-
vo. Há quem o considere um chato, de tão meticulo-
so, mas estes são os primeiros a reconhecer a sensi-
bilidade e o carinho de Jayme Monjardim. Nos
arroubos de satisfação, o presidente da emissora,
Adolpho Bloch, chega compará-lo com o diretor
americano Steven Spielberg. 0 problema é que Jay-
me Monjardim prefere, a ser um Spielberg, ter
personalidade própria, conselho "inesquecível" que
recebeu do mestre italiano Michelangelo Antônio-
ni, durante um estágio de cinema na Itália. "Ele
ficou indignado com a minha ida até lá para vê-lo e
copiá-lo. Me disse que eu tinha era que criar a
minha maneira de dar um recado."

O caminho escolhido foi o da estética do carinho.
É "o jeito de falar" que, segundo ele, faz o elenco
inteiro aceitar as intempéries do trabalho na sei-
va, onde dormem quatro atores em cada um dos sete
quartos da fazenda de Orlando Rondon, a locação de
Pantanal, a uma hora de Campo Grande, a capital
de Mato Grosso do Sul. 0 mais importante, porém, é
a união de trabalho e prazer. "Eu não digo para um

„.ator que ele vai fazer um determinado personagem.
.- Eu pergunto se ele quer, se gosta, se vai sentir-se
Xbem com o personagem. E, em toda cena perigosa,

com jacarés ou rio de piranhas, eu entro antes na
• água, para dar segurança ao ator."

Esta maturidade veio cedo, mas às custas de
muita solidão. Filho de André Matarazzo e da can-
tora Maysa, Jayme foi morar na Espanha aos sete
anos, com a mãe e o novo marido, o belga Miguel
Azenza. Logo depois seu pai morreu no Brasil, May-
sa decidiu voltar mas o deixou lá, internado num
colégio até os 16 anos. "Eu já nem falava mais
português quando decidi jamais voltar à Espanha".
Ele pediu emancipação, a herança do pai e se
instalou em São Paulo com a "minha mãe preta",
Lourdes. ex-babá de Maysa.

Baile-show
da Baixada

Mauro Trindade

SE 

fosse na Baixada, ia ser o maior baile-Bhow.
Maa a "produção, realização e marketing" que
trouxe os Commodores resolveu aquilatar seus

contratados com apresentações no teatro do Hotel
Nacional, um bom lugar para um público motorizado
que mora na Zona Sul. Longe, na noite chuvosa de
segunda-feira, naquele fim de mundo sem condução
que ó São Conrado, é claro que a maioria dos fãs
preferiu ficar em casa e assistir a La Bamba, do quemorrer em CrS 1.500,00 para ver Walter Orange, JD
Nicholas e Willian King.

Mas, apesar de todos os empecilhos, os Commodo-
res deram uma aula de disposição. Chegada ao Brasil
no último domingo, a trinca encarou com admirável
desprendimento as dificuldades que rondaram seu
show. Quem comprou ingressos para a apresentação
das 20h de anteontem, teve de amargar uma espera de
hora e meia para assiBtir ao show. Não que fosse
muita gente. A péssima divulgação não ajudou a
encher os mil lugares do teatro. Para piorar, os
equipamentos de som da banda ficaram retidos até ás
14h no aeroporto. O resultado foi que, na hora da
estréia, o palco ainda era montado pela diligente
equipe, que acertava luz, ao mesmo tempo que a
banda fazia a passagem de som.

Valeu a pena esperar. Quando os Commodores en-
traram no palco ficou claro porque eles estão se
lixando para o fato de seu mais recente sucesso no
Brasil Já ter 12 anos. E também porque, com Buae
diversas formaçõeB, o conjunto sobrevive a 22 anos de
carreira. Para esta gente não existe pequenas pia-
teias, palavras estrangeiras ou noites de chuva. Tudo
se resume à lingua do funk. Com o auxilio de uma
primorosa iluminação, que incluía dois raios laser,
um verde esmeralda e outro verde azulado, pouco a
pouco os três cantores-inBtrumentistaB embutiram
um pouco de ânimo numa gente enregelada pelo ar
condicionado do Hotel Nacional. Malandros, soube-
ram somar àB suas canções grandes hits internado-
nais (entre eles, Flying easy, do ex-commodor Lionel ¦
Ritchle e Forever your girl, de Paula Abdul), capazes
de driblar qualquer problema de repertório. Ao con-
trárlo de muitos artistas, sempre de olho no próprio
umbigo, ob Commodores dão um show para a galera,
bonito de ver e bom de dançar.

Uma pena que na escassa audiência (umas duzen-
tas pessoas, se tanto, que acabaram convidadas pelo
alto-falante a permanecer no show das 22h, que só
começou uma hora depois) não houvesse umas roupas
transadas, uns anéis nos dedos, enfim, um pouco de
charme, Tudo muito comportado, mas o que fazer?
Para se entender certas coisas, só quem teve a alma
tingida de cuba libre e de soul. No Cassino Bangu iam
arrasar.

José Roberto Serra
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Jayme
Monjardim
atribuiu à
sorte o
sucesso da
novela
Pantanal
na TV
Manchete,
apesar de
cercar os
atores de
muita
atenção e
de ser
obsessivo
como
acaba-
mento da
produção

Ai o garoto resolveu voar. Literalmente. Era
co-piloto com 2.000 horas de vôo numa empresa de
fertilizantes quando três sustoB o fizeram trocar de
profissão aos 20 anos. Começou a filmar cenas san-
grentas de cirurgias plásticas e montou uma em-
presa de fertilizantes com "um picareta" que lhe
levou um apartamento. Jayme resolveu então se
casar, à revelia da mãe. "Ela brigou comigo, porque
me achava muito jovem para o casamento. Ela não
entendeu que eu vivia Bozinho e odiava a solidão."

A cantora morreu quatro meses após o tal casa-
mento e Jayme fez o curta premiado Simplesmente
Maysa. Rodou depois 25 curtas Brasil afora e tra-
balhou como assiBtente dos cineastas Francisco
Ramalho Júnior e Ana Carolina. Foi para Itália
estudar com Antonionl e perambulou um ano pela
Europa com o dinheiro da venda dos 25 curtas.
Nesta época, Jayme Monjardim odiava televisão.
Voltou ao Brasil para transformar Maysa em longa-
metragem, mas a falta de verbas reduziu o projeto a
um especial para a Rede Bandeirantes, onde estreou
na direção da novela infantil Braço de ferro. Uma
briga interna o levou à direção de Voltei para você
na Globo, a primeira de um currículo de nove nove-
ias globais.

Foi na Globo que Jayme Monjardim começou;a
estudar um modo diferente de dirigir, com as cenas
longas hoje tão elogiadas pela crítica de Pantanal."O ritmo era lento também em Sinhá moça, onde
tentei aprimorar uma linguagem de luz e mudar
uma linguagem de operação de vídeo, que se co'n-
solidou depois em Direito de amar", explica. 'A
diferença na Manchete é a redução do número de
personagens para, contraditorlamente, dar malpr
oportunidade de trabalho aos atores. "A Globo con-
tratou doze protagonistas para Rainha da Sucaía.
Niguém vai ter tempo de aparecer", comenta.

Tanto carinho com os atores tem lá um bom
preço. Dos amigos que retirou da Globo para dirigir
Pantanal — Marcelo Barreto e Carlos Magalhães,
aliados ao diretor estreante Roberto Naar — Jayme
exige não só as 18 horas diárias que ele próprio
gasta na emissora, como criatividade total para
resolver qualquer problema. "Eu os chamei aqui
para ter problemas e exijo que eles saibam resolvei
Iob. Todos sabem que devem ser kamikazes. Só*
trabalha na Manchete quem é kamikaze."

Jayme ó o líder dos kamikazes. Desfez o segundo
casamento, mal vê os filhos — Maria Fernanda, de
três anos, e Jayme, de quatro — e vira três ou

quatro noites sem dormir. "Meu recorde é seis noi-
tes sem dormir. Sem drogas, porque sou caretão. Só
com cachaça, minha bebida favorita. Estou ótimo
sozinho. Vivo para o trabalho." É com a cachaça
que consegue, depois do expediente na Manchete,
criar campanhas comerciais para, ironicamente, a
Globotec: Tenta que dá, da Caixa Econômica Fede-
ral, e É ouro, do Ourocard, foram as mais premia-
das.

Jayme também cuida do dinheiro da emissora e,
para livrar Pantanal do Plano Collor, cancelou o
musical Dançando conforme a música e reprisou
durante um mês o juvenil Milkshake. Deve definir
em quatro semanas a novela substituta de Panta-
nal — "um tejna brasileiro, do passado ou do ano
2.000, porque ninguém agüenta o cotidiano atual" —
e adiou para o próximo ano o projeto de transformar
em folhetim a vida de Jesus Cristo. Depois do
ideal de consolidar a Manchete no mercado, Jayme
diz que vai embora para o Pantanal e só volta uma
vez por ano para dirigir uma minissérie. Ou de
três em três para dirigir um longa-metragem. "Já
estou disputando com o compositor Almir Sater
umas terras lindas em Aquidauana." É a sedução
do jacaré, da cobra sucuri, do tuiuiú.

Divulgação/ Gal Oppldo
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Commodores: um show perfeito defun,

Cole Porter:
chique
de bolso

Humberto Werneck

SÂO 

PAULO — O que aconteceria se Cole Por-
ter, morto em 1964, vivesse hoje no Brasil,
digamos na cidade de São Paulo? Apaixona-

dos pelo grande compositor americano, pela graça,
leveza e hilariante malícia com que ele, ao longo de
mais de 700 canções, retratou personagens e costu-
mes de seu tempo,'o humorista Miguel Paiva e o
músico Zé Rodrlx se propuseram, um dia, o diverti-
do desafio de imaginar essa situação. Três anos
depois, o resultado da brincadeira desembarca no
pequeno teatro do hotel Holiday Inn Crowne Plaza,
em São Paulo, sob a forma de um delicioso pocket
show intitulado Porter à porter, que promete ficar
em cartaz até o final de maio, de segunda a quinta-
feira. Durante pouco mais de uma hora, uma afina-
da e afiada dupla de cantores, Cida Moreyra e Caio
Silveira, Bob a direção do ator Sérgio Mamberti,
desfia 21 canções do criador de Ali of me, com o
acompanhamento de um piano (o inglês Philip
Gold), uma guitarra (Celso Del Neri) e um contra-
baixo (o americano Peter Woolley). Nas 120 poltro-
nas do teatrlnho, o público se regala.

Ligados nos musicais da Broadway desde o tem-
po em que estudavam no Colégio de Aplicação, no
Rio de Janeiro, na década de 60, e autores eles
próprios de dois bem sucedidos espetáculos do gene-

ro — Band age e O analista de Baaé —, Miguel
Paiva e Zé Rodrix não tardaram a perceber que émais fácil compor em inglês que em português. "Aí
resolvemos brincar ao contrário, fazendo versões",
conta Miguel. Uma das primeiras, Someone towatch over me, de George Gershwin, encomendada
pela Rede Globo para a novela Cambalacho, está noúltimo LP de Nara Leão. Num dado momento, osdois Be perguntaram quem seria, entre os mestres
americanos, o compositor mais completo, aquele
capaz de ser simultaneamente geniàlem letra e emmúsica — e descobriram que era Cole Porter. "Nin-
guém fez canções mais requintadas, sofisticadas ebem humoradas", rima Miguel Paiva. Opinião tam-bém de Cida Moreyra, que por sinal vive um pontoalto de sua carreira no teatrinho do Crowne PJaza."Cole Porter é chique, ó tudo que um artista
quer para fazer um Bhow de qualidade", diz ela.

Na escolha do repertório para o show, Miguel
Paiva explica, a idéia foi pinçar as músicas "menos
óbvias, menos comerciais, mais recherchées, por-
que são as que têm as melhoreB letras". Na hora de
recriá-laB em português, Miguel e Zé Rodrix, ousa-
damente, renunciaram à pretensão de elaborar ver-
soes "definitivas" — inclusive por fidelidade à agi-
llssima irreverência de Cole Porter, que apanhava
no dia a dia, na realidade imediata, os temas parasuas canções: Por isso os números incluídos em
Porter à porter não carregam o indisfarçável sota-
que da maioria das versões. O clássico You're the
top, por exemplo, nacionalizado para És demais,
não hesita em incorporar o ator Robert De Niro — e,
para rimar, providência uma tabelinha com o melo-
campo Biro-Biro, ex-superidolo do Corlnthians, ho-
Je na Portuguesa. Será um band-aid no calo que dóii Será que è o Rio, ou Niterói?, indagam dois versos
de Afinal o amor {At long last love).

Sem compromissos com a eternidade, as versões
de Miguel Paiva e Zé Rodrix falam desinibidamente
do que está nos jornais de hoje — lá estão, inevitá-
veia, o presidente Fernando Collor e seu pacote
econômico. Como o show começa sua carreira pelaPaulicéia, pelo menos uma canção, Façamos (Let'sdo ií), não economiza na citação de personalidades e

colunáveis paulistanos — sem que com isso se
torne impenetrável para forasteiros. A mensagem
da música, já no original, é singela: embora de
maneiras e em circunstâncias diversas, todos, sem
exceção, fazem. Assim sendo, a letra'alfineta o
patrão-mor da indústria nacional, o empresário
Mário Amato, presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo, a poderosa Fiesp,
revelando que ele e "a patroa" fazem. Nem o casal
n° 1 do Estado escapa: Orestes Quércia e Alai-
de fazem I Nem que seja por inércia, fazem. O
nonagenárlo diretor do Museu de Arte de São Paulo
(Masp) e sua mulher também recebem uma farpa,
convenientemente em italiano: Carlos Alberto Ri-
celli faz com a Bruna Lombardi I Pietro Maria
Bardi fa, ma con a Lina Bo BardL A recente troca
de pescoções verbais entre dois jornalistas da Folha
de S. Paulo, nas colunas do jornal, é evocada em
versos maliciosos: O Caio Túlio e o Paulo Francis
fazem ' Mio que façam juntos, mas fazem.

Entre os personagens mais conhecidos brilham
Ayrton Senna e Xuxa (dança, pega, estica e puxa,
mas fazem). Um cartunista, famoso também pelo
alarde que faz de seus feitos eróticos, vê sua legenda
posta em dúvida: O pouco que o Ziralào faz / ele
aumenta depois, diz a música. Muitos persona-
gens mais poderão entrar, informa Miguel Paiva, ao
sabor da Imaginação ou para atender públicos de
outras regifles do pais onde o show venha a armar
sua barraca. "Já temos um estoquei', avisa o humo-
riBta, adiantando que numa provável temporada
carioca os ex-globais Armando Nogueira e Ali-
ce-Maria "dariam uma brincadeira ótima". O mes-
mo veio televisivo forneceria outro casal 20, este de
anel no dedo: Eliakim Araújo e Leila Cordel-
ro. "Já temos uma estrofe para o Brizola e o Bisol",
confidencia Cida Moreyra, ilustrando o capitulo das
separações litigiosas. No pé do alfabeto, mas não da
lista, certamente haveria espaço para o secretário
Zico e o colunista Zózimo Barrozo do Amaral,
do JORNAL DO BRASIL, garante Miguel Paiva, co-
mo a lembrar que não será por falta de nomes que
ele e o parceiro Zé Rodrix deixarão de — com
o devido respeito —fazer.
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Ricardo Leonl

Uma novela de TV revela para
o grande público uma das mais
exuberantes paisagens do país
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.4 novela que a TV
Manchete exibe
diariamente às
21h30 combina as
tramas românticas
dos antigos
folhetins com
imagens reais do
Pantanal

Divulgação/TV Manchete

Neiva Rodrigues
Pantanal Mato-grossense
é certamente a única re-
gião do mundo onde se
tem a sensação de assistir

aos primeiros dias do planeta. Sua
natureza é tao viva e intocada que,
ao descrevê-la, o ator José Dumont,
personagem da novela Pantanal, vi-
rou poeta: "O pôr-do-sol no Pauta-
nal eqüivale a uma gravidez, a um
beijo. Tem uma qualidade impe-
rial", disse ele, embevecido, ao pisar
pela primeira vez a região, durante
as gravações.

Para quem não acredita, aquelas
belas imagens mostradas todas as
noites às 21h30 pela TV Manchete,
não são apenas jogo de câmera ou
virtuosismo do fotografo. Elas exis-
tem mesmo. Mas ao vivo são infini-
lamente melhores: têm o cheiro da
mata, o gosto dos saborosos e fartos
peixes do rio, o som do silêncio do-
minando tudo. A 180 quilômetros de
Cuiabá, o Pantanal Mato-grossense
é uma das maiores reservas eoológi-
cas do mundo (230 mil km2 de plani-
cie sedimentar, cortada pela bacia
elo Rio Paraguai, dizem os livros de
Geografia), uma das regiões mais
piscosas do planeta, o próprio san-
taário ecológico para centenas de
espécies.

Difícil mesmo é dizer qual a mais
impressionante visão do Pantanal:
se pela terra, pela água ou pelo ar. A
bordo de um aviãozinho teco-teco
(se tiver a sorte de tomar um dos que
fazem a comunicação entre as inú-
meras fazendas da região), tem-se
pelo menos a mais abrangente. O
cantor Sérgio Reis é um personagem
vivo da região do Pantanal, onde
tem uma pousada, o hotel Pouso da
Garça. Ele divide seu tempo entre .
shows pelo pais, a administração do
hotel (para onde vai, pilotando seu
próprio avião) e, desde o inicio da
novela, o papel de Tibério, o peão
cantador da fazenda de José Leôncio
(vivido por Cláudio Marzo).

A porta de entrada da região é a
histórica cidade de Corumbá (MS),
conhecida como a Capital do Panta-
nal. A partir daí, por terra, o acesso
é feito pela Rodovia Transpantanei-
rá, a partir de Miranda (MS). A mo-
lhor época para uma excursão é de
abril a setembro, período da seca. A
partir de maio, no período das
cheias, as chuvas que caem ao norte
cobrem toda a região com uma ca-
mada de até três metros de água. De
maio a setembro, ou, o mais tardar,
até novembro, as águas baixam, des-
cobrindo campos que se alternam
com as lagoas remanescentes (cha-
madas de baios) e corixos (braços de
rio), numa Sucessão de paisagens
deslumbrantes.

As cheias são fundamentais para
o ecossistema da região. As águas
que cobrem grandes extensões do
Pantanal formam lagoas onde são
depositados os ovos de muitos anfí-
bios. Nessa imensa planície mais ou
menos alagada vivem espécies raras
como o tuiuiú (ave-simbolo do Pan-
tanal), araras rarissimas, o colhe-
reiro cor-de-rosa, os cabeças-secas e
as garças, algumas delas em extin-
ção. Ao longo da Rodovia Transpan-
taneira podem-se ver jacarés e capi-
varas, em grupos à beira da estrada
ou imersos nas lagoas. A pesca ó
permitida, mas apenas com vara,
até um limite de 30 quilos por pes-
soa.

A hospedagem pode ser feita tan-
to em Corumbá, de onde partem
muitos passeios, como no interior
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Na foto maior,
uma das vistas

aéreas do
Pantanal

Mato-grossense,
onde o verde das
matas se mistura

ao azul das
águas dos rios.
Acima, a leveza

da ave
pantaneira
andando e

pescando por
sobre as águas

do Pantanal, em hotéis e pousadas à
beira-rio, onde o contato com a na-
tureza é maior. No porto de Corum-
bá existem várias pequenas èmpré-
sas que alugam barcos grandes ou
canoas motorizadas com piloteiros
(pilotos), para passeios pelo rio. Os
mais corajosos podem arriscar um
mergulho (as piranhas, dizem, não
são tão ferozes quanto contam as
lendas). Quem não quer se arriscar,
espera para conhecer à mesa o deli-
cioso caldo de piranha, preparado
em muitos restaurantes da região.

O rio fornece outros peixes sabo-
rosos, como o pacu (de cor amarela-
da), o dourado (com escamas amare-
lo-ouro) ou o pintado (focinho
achatado, pele lisa, pintinhas pre-
tas). Um dos prazeres da viagem de
barco (excursões que duram vários
dias) ó ver o peixe pescado pela ma-
nhã ser servido no almoço, geral-
mente frito e com pouco tempero,
mas de sabor inigualável. Nos res-
taurantes, são o forte de um cardá-
pio, entre outras especialidades da
região: o arroz à Maria Isabel (com
carne-seca desfiada), a farofa de ba-
nanas, o revirado cuiabano (carne
moída e farinha) ou a mujica de pin-
tado (pintado ensopado com man-
dioca).

Não faltam paisagens e delicias
na ida ao Pantanal. É fundamental
adaptar-se ao ritmo lento da região,
passando dias de papo para o ar,
saindo de barco para visitar uma
baía cheia de vitórias-régias, con-
versando com os moradores e, prin-
cipalmente, mantendo os sentidos
bem abertos, para certificar-se de
que não está sonhando e trazer, no
fundo da memória, para a cidade
grande, um pouco da magia do Pan-
tanal. E antes que ele acabe espera-
se que o despertar de uma nova men-
talidade ecológica possa proteger a
região de seu maior predador: o ho-
mem.
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Indicação

A moça-onça, marca registrada da novela,
e o pôr-do-sol, um espetáculo de luzes e
cores que a natureza'decidiu cravar no

coração do Brasil

Como chegar
De avião: a passagem aérea Rio-Co-

rumbá-Rio custa Cr$ 24.228 pela Vasp,
única empresa que opera na região. São
duas freqüências diárias: a primeira sai
do Aeroporto Internacional do Rio (Ga-
leão) às 6h da manhã, e chega em Co-
rumbá às llh50, com quatro escalas. A
segunda, sai às 10h45 do mesmo aero-
porto, faz conexão em São Paulo às
12h45 e chega em Corumbá às 14h50,
depois de uma escala.

De carro: do Rio a Campo Grande são
1.447 quilômetros. Após São Paulo, as
rodovias de acesso são BR-267 e BR-163,
asfaltadas até Campo Grande, onde se
toma a BR-262 para Corumbá (distante
420 quilômetros).

De trem: outra opção, a partir de
Bauru (SP), é o trem até Corumbá, com
parada em Campo Grande, num total de
27 horas de viagem.

Da ônibus: há saídas diárias do Rio
para Corumbá, pela Viação Andorinha.

Pacote pronto: uma opção prática é
comprar o pacote em agências especia-
lizadas no Rio. Uma delas é a Expedi-
lours (R. Vise. de Piraiá, 414, grupo
1005, tel 287-9697), que oferece dois tipos
de excursão: em jipe Toyota a partir de
Cuiabá, pela Transpantaneira, até Por-
to Jofre, onde se toma um barco até
Porto Cercado, duração de cinco dias.
Preços: USS 1.600 (casal), com pensão
completa e passeios (pescarias, foto-sa-
fári, focagem de jacarés). Em cabine
quádrupla, o preço desce para USS 400
por pessoa. Em outra excursão, a nos-
pedagem é feita em hotel às margens da
Transpantaneira, com os mesmos pas-
seios, a USS 960 por pessoa (redução no
preço conforme o número de pessoas).

Hospedagem
em Corumbá:

Hotel Nacional (R. América, 936, tel.
(067) 231-6868, Corumbá). Tem bar, pisei-
na, campo de futebol, churrasqueiras.
a Pousada do Cachimbo (R. Alan Kardec,
4, a três quilômetros, tel. (067) 231-4833,
Corumbá). Tem bar, restaurante, pisei-
na, sala de jogos, churrasqueiras, cam-
po de futebol, minizoo.
a Santa Mônica Palace (R. Antônio Ma-
ria Coelho, 345, tel, (067) 231-3001, Co-
rumbá.

No Pantanal:
a Pouso da Garça (às margens do rio São
Lourenço, acesso por avião ou barco a
cargo do hotel, reservas: tel. (065) 322-
8823, Cuiabá ou (OU) 267-9966, São Pau-
Io). Apartamentos e chalés com chuvei-
ro elétrico e restaurante, barcos para
passeios e pesca e piloteiros.
a Cabana do Lontra (Est.Miranda-Co-
rumbá, a 170 quilômetros de Aquidaua-
na, reservas: tel. (011) 283-5843, SP ou
(067) 383-4532, Campo Grande). Aparta-
mentos com chuveiro elétrico, passeios
e pesca.
a Acampamento Pirigará (às margens do
rio São Lourenço, a 110 quilômetros de
Poconé, reservas: tel. (065) 322-8961,
Cuiabá). Apartamentos, passeios de
barco e pescarias.
a Santa Rosa Pantanal (Rod. Transpan-
taneira, a 145 quilômetros de Poconé,
no rio Cuiabá, reservas: tel. (065) 322-
0513, Cuiabá ou (011) 231-4511, São Pau-
Io). Apartamentos com chuveiro, pisei-
na, pista de pouso, passeios de barco,
cavalos e pesca.
Opções: É possivel ainda a hospedagem
em barcos, contratados em Corumbá,
como o Arara Pantaneira (tel. (067) 231-
5888, O Cabcxi (tel. (067) 231-4683 ou o
Botei (tel. (067) 231-4473.
Horário: Corumbá tem diferença de fuso
em relação ao Rio: uma hora a menos.
Bagagem: Bermudas, jeans, botas leves,
camiseta, roupa de praia e piscina, um
vestido de malha informal, mas bonito,
para as mulheres que quiserem um vi-
suai mais sofisticado na hora do jantar
no hotel. Mais um repelente de mosqui-
tos e Caladryl para depois dos ataques
dos insetos.

I^P UM ÔNIBUS BRASILEIRO NO CANADA E U.S.Â
UM ÔNIBUS BRASILEIRO PELAS
MARAVILHAS DO CANADÁ
>f 2 noites em cada cidade, cobrindo

o Canadá de Costa a Costa.
Costa Leste: Montreal, Toronto,

Ottawa e Quebec. Últimas compras em New York.
Costa Oeste: Vancouver, Calgary e Edmonton.

¦' Hotéis 5 estrelas e os melhores restaurantes.~k Café da manhã e mela pensão
opcionais."¦ Guia brasileiro, inglês ou francês
você só fala se quiser.¦'• Possibilidade de extensão
a Miami e Orlando.

Roteiro I: Montreal, Quebec, Ottawa,
Thousand Islands, Klngston,
Toronto, Nlagara Falls, Washington,
Phlladelphia, Atlantic City e New York.
Roteiro 11: Edmonton, Calgary,
Banlf, Lake Loulse, Vancouver,
Victorla, Montreal, Quebec, Ottawa,
Niagara Falls e Toronto.
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UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA
ÕSTA OESTE E HAWAII

* Quatro dias na praia de Waikiki
em Honolulu.' 
2 dias em Miami, para as últimas
compras.

ir Café da manhã e meia pensão
opcionais.

k Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser.
Roteiro: Los Angeles, Santa Bárbara, Solvang, Morro Bay,

San Slmeon, Monterrey, Camel,
San Franscisco, Angels Camp,
Sonora, Big Tree National Park,
Yosemite National Park, Modesto,
Las Vegas, Gran Canyon, Phoenix,
Honolulu, Miami, etc.
Opcional a Disney.

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA
GOSTA LESTE : :
iMIÀIfE NEW YORK

•*¦ Quatro séculos de história e um país admirável.' ¦.- 25 cidades e 11 estados norte-americanos.
* Visita a Disneyworld e Epcot Center.

; ¦>¦- Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser.
i Café da manhã e mela pensão opcionais.
' Roteiro I: Miami, Orlando, Disneyworld, Epcot Center,

Daytona Beach, St. Augustlne, Savannah, Charleston,
: Myrtle Beach', Outer Banks, Kill Devll Hllls, Norfolk, Virgínia
' Beach, Wllllamsburg, Washington e New York.

i Roteiro II: Mlanil, West Palm Beach, Cabo Kennedy, Orlando,
Disneyworld, Epcot Center, Studlos MGM, Washington

i Baltlmore, PhlIadèipHla, Atlantic City é New Yórk.

__Qil___r fi^BSl Éwl____E3

/ ?7 días /

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NÂ
FLORIDA E NEW ORLEANS
-k Grupos de no máximo 45 pessoas..¦k 3 noites em New Orleans, 5 noites

em Orlando e final em Miami para
compras.
Visita a 4 estados americanos: Loulslana, Mississlpl,
Alabama e Flórida.¦'. Gula brasileiro. Inglês você só fala se quiser.

:¦<; Café da manhl • mela pensão opcionais.
Roteiro: New Orleans, Mobile,
Pensacola, Panamá City,
Talahassee Tampa, Busch
Gardens, Disneyworld, Epcot
Center, MGM Studlos,
Sea World, Medieval Times,
Cabo Kennedy, West Palm
Beach e Miami

Em turismo a número 1~anBHHL__a__a____________________

CENTRO: R. da Quitanda, 20/StJ. • Tel.: 221-4499
IPANEMA: R. Vise. de Piraiá, 351/L). 105 - Tel.: 521-1188
COPACABANA: R. Santa Clara, 70/Slj. • Tels.: 236-1998 e 257-1767
TIJUCA: Praça Saens Peita, 45/Lj. 10 I • Tel.: 264-4893
NITERÓI: (Contactur) R. Cel. Moreira César, 229 - Gr. 1012 - Tel.: 710-7401
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AERGUNEAS ARÇ£A/r/NAS \Consulte seu Agente de Viagens
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Embarque
Preço menor
A Costalr, empresa de táxi aéreo do
grupo Modlano, provou acreditar no
plano Brasil Novo ao reduzir as tarifas
das linhas que mantém para os passa-
geiros de São Paulo e Rio que querem
chegar a Búzios. Com desconto de 20%
em relação ao preço antigo, as novas
tarifas são: Rio-Búzios-Rio, CrS 7.500,00;
São Paulo-Búzios-São Paulo, CrS
16.500,00.

Bahia esotérica
Depois de analisar o sucesso das feiras
esotéricas cariocas e paulistas e levan-
do em consideração que os baianos, por
seu misticismo natural, seriam recep-
tivos ao tema, a rede de Hotéis Othon
promoverá entre os dias 28 de maio e 3
de junho o Io Encontro Esotérico, que
acontecerá no Bahia Othon Palace Ho-
tel.

Maceió
A prefeitura da capital de Alagoas está
com novo secretário de Turismo. Tra-
ta-se de Caio Porto, que já exerceu a
função em administrações anteriores e
foi, segundo o povo local, um dos prin-
cipais responsáveis pelo boom que
transformou Maceió em um must turis-
tico.

Rio Quente
A pousada goiana também aderiu ao
momento econômico brasileiro. A par-
tir de agora, um pacote de oito dias no
parque hidromineral está custando CrS
23.619,00, que poderão ser pagos em três
parcelas iguais de CrS 7.973,00, ou com
cartão de crédito. A operadora que cui-

da da Pousada do Rio Quente é a Vale-
tur e seu telefone no Rio é 220-6183,

24 horas no ar
Quem precisar de um quarto de hotel
no meio da noite e não souber como
fazer para reservar, agora tem uma saí-
da: é a Fajjpl Turípnio, uiria àffêhoia
especializada em problemas desse tipo.
Atendendo 24 horas pelo Blp 2L35 (o
telefone do Bip é 266-4545), ela resolve
questões como emissão de paaga|efts
nacionais e internacionais,'reserva de
hotéis, locação.de veículos e infopmft-
çõeB gerais.

Brasil é o oitavo
Nosso país deverá mantep p oitavo
lugar no ranking mundial de eventos
internacionais em 1990, Begündo reza
o calendário da ICCA- Internationa!
CongreBS and Convention Associa?
tion, Para variar, os EBtados Unidos
ocupam a liderança, com 477 eventos,
seguido de Inglaterra, Holanda, Ale?
manha, França, Canadá, Austrália 9
Brasil. Motivo de consolo é saber que
estamos, pelo menos neste campo, à
frente do Japão.

Unidas
A Unidas, uma das principais no seg-
mento de aluguel de carros, abriu uma
loja em Miami, com operadores que
falam português especialmente para
atender a clientela daqui lá. Os carros
são todos Okm e em sua maioria da
Mitsubishi. As reservas para Miami
podem ser feitas pelo disque-grátis
011-800-3106 ou no aeroporto de Miami
pelo toll free 1-800-545-9533.

Paul in
Rio... Palace

Ornais 

importante e ta-
lentoso ex-beatle vivo.
Paul McCartney, que

há duas semanas esteve ofere-
cendo sua música aos brasilei-
ros em dois grandes concertos
no Maracanã, deixou o Rio
não antes sem deixar um cari-
nhoso bilhete aos seus anfi-
triões na cidade, o Rio Palace
Hotel. Paul e sua comitiva ocu-
param 128 dos 415 apartamen-
tos do hotel e no agradecimento
recordou que sua estada na ei-
dade foi maravilhosa.

Kl©
m

FIM PE SEMANA NA FAZENDA
CASAL 7.750,00 EM 2 PAGAMENTOS.;

A 75 Kms do Rio, você desfruta de
uma autêntica Fazenda c/cavalos,
leite no curral, piscina, sauna, la-
go, pedalinhos, quadras de tênis,
vôlei, futebol, comida à lenha, re-
creadores e cachoeira.

HOTEL
CALUJE * *
PAULO DE FftONTlN

S 239-6748

PRESERVE O PANTANAL

FLYANDDRI
HOTEL + CARRO NOS E.U. A.

Imagine chegai aos Estados Unidos e encon-
trar um carro da Alamo a sua disposição e o que
é melhor, com quilometragem livre.

É o programa Fly and Drive da Nacio-
nal Turismo que dá direito a 7 noites e
dias, sendo 5 noites em Orlando e 2 em
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Você aproveita paraconhecer Disney, Epcot Cen-

ter e a Metro Golden Mayer. Tudo com a garantia
de quem foi a pioneira neste tipo de programa e por
isso pode oferecer os melhores preços.

Alamo aluga ótimos carros
da GM como esse Buick Skylark.

Q*Ji
A partir de US$
* Preços por pessoa em apto. quádruplo.

Consulte opcionais Cruzeiros Marítimos Bahamas« Caribe.

Av. Rio Branco, 147-19? andar

,221-2000

Alamo
RentÀCar
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Embratur
Monte Rosa quer turismo como grande força econômica

Luiz A. Chabassus

Npb 

WttmoB vinte
dias a rotina do
executivo Ro-
naldo do Monte

Rosa, um alagoano de 37
aftpB e que desde 1962 mo-
ra em Brasília, mudou.
BrfipreBárlq de sucesso —
fi dono do uma produtora
de video, uma empresa de
conijtíiiçêto oivü & iima
agência de viagens rk ele
deixou vaga peloB próxi-
íriôfi gtjj&Q anpp = caso
njlo aoonteça nenhum
acidente de peroutso — a
poltrona d.p escritório em
que opmandava suas em-
presas, num amplo e fun-
cional edifício comercial
em Brasília, papa assumir
a presidência da Embra-
tur, ainda sediada no Rio,
atendendo a um convite
do amigo e presidente
Fernando Collor de Melo.

No meio, a indicação
de Ronaldo para o cargo
foi muito bem recebida. É
que os presidentes ante-
riores, em Bua maioria,
não eram do ramo e nas
conversas com o trade tu-
ríetico confundiam passa-
gens com estadia. O novo
homem forte da Embra-
tur, no entanto, além de
merecer a confiança do governo preside uma
empresa turística. E este foi, certamente, um
dos motivos que o levou a aceitar o desafio de
encarar a autarquia — que esteve ameaçada
de fechamento — e tentar mudar a imagem do
Brasil junto aos turistas estrangeiros.

Trabalhando atualmente em uma sala
simples de um prédio na divisa entre o centro
e a zona norte carioca — na Praça da Bandei-
ra — decorado com móveis de aglomerado e
por dois posters que herdou de seu antecessor,
ele não se preocupa com o desconforto nem
em dividir a condução com alguns subalter-
nos na hora de seguir para um encontro de
negócios. Essa aparente carência e falta de
recursos não o impede, contudo, de ousar e
afirmar, como fez quando tomou posse e repe-
tiu ao JORNAL DO BRASIL na semana passa-
da, que ao fim do mandato de Fernando Collor
o turismo será a maiB importante atividade
econômica do país. Descontado seu otimismo
— afinal, hoje em dia, o turismo figura na
classificação outros do PIB nacional, dividin-
do modestos 13% com outros segmentos,
quando se relaciona o tamanho e a lmportân-
cia daB atividades econômicas do Brasil r^-,
não há razão para duvidar de seus planos.

Monte Rosa vai começar arrumando a ca-
sa. Das atuais oito diretorias, a Erribratur vai
ficar com apenas três — Administração e
Finanças, Marketing e Fomento (que acumu-
lará funções das diretorias de Planejamento,
investimento e Operações, a serem extintas).
De acordo com o .novo presidente da autar-
quia, Uma de suas principais tarefas será im-
plantar ürp sistema "organiiaolonal que acabe
opm a superposição de atividades existentes
atualmente e criar uma metodologia de tra-
baiho, até agora inexistente,"

Para ele, que durante 12 anoB cuidou da
Buriti Turismo e participou de entidades
olassístas, como a Ãbav e o Ópnsejho Nacio-
nal de Turismo, á função da ílmbratur é Ir de
encontro aps desejos do segmento que repre-
senta, Como parte disso, acredita ser muito
importante ter sensíbilidãile-para descobrir
as feiras internacionais dW qUftie.Vftle a pena
partioipar. E mudar a estratégia, de venda, ou
seja; sai p pais do futebol, oarnaval e samba, e
entra ürn i|pVo país, jovem e moderno, que ao
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Monte Rosa transfere Embratur para Brasília em dois meses

lado de privilegiadas belezas naturais está
aberto a novos investimentos.

Desta nova mentalidade fazem parte, por
exemplo, reuniões com operadores interna-
cionais. Nos últimos dias Monte Rosa foi a
figura central de uma série de encontros, „
co-patroclnados pela Varlg, com 160 desses
operadores, 120 dos quais jamais haviam ven-
dido o Brasil em seus pacotes. Entre outras
missões, o presidente da Embratur terá de
esforçar-se para superar entraves burocrátl-
cos. "Dias atrás um operador me ligou dizen-
do que estava perdendo um congresso que
reuniria quase 2 mil pessoas, envolvendo a
SAS, porque não conseguia superar a buro-
cracia do estado."

O problema era simples: os congressistas,
que quase trocaram o Rio por Miami, não
estavam autorizados a entrar no pais com
seus micros, essenciais para o trabalho que
fariam. Com três ligações telefônicas resol-
veu o problema. Aliás, ele não admite que
eBsas dificuldades possam atrapalhar ps ne-
góclos dos agentes. E já manteve contatos
com as autoridades para que as agências do
Banco do Brasil e os consulados brasileiros no
exterior transformem-se em pontos de venda
do produto chamado Brasil.

Segundo ele, é fundamental que o país
esteja nas prateleiras dos operadores. E aflr-
ma que ao final do atual governo o Brasil
merecerá de dez a quinze páginas dos folhetos
promocionais que chegam às mãos dos opera-
dores, ao contrário das duas páginas atuais.
Mas para que isso ocorra, é preciso um traba^
lho interno que resolva questões de següran-
ça, limpeza urbana e educação, "E não é tão
difícil assim. Basta criar em áreas onde há
concentração de turismo, como as praias do
Rio, bolsões de segurança para impedir assai-
tos", diz ele. Os recursos paru essas tarefas,
de acordo com Monte Rosa, aeriam gerados
pela própria indústria turística.

Mas o Rio não é a maior preocupação da
Embratur. Nos momentos que antecederam
sua indicação, em conversas com o presidente
Fernando Collor, ficou acertado que as bate-
rias passariam a se voltar para p turismo
ecológico. "A ecologia é, em todo o mundo,
um forte olemento propulsor do turismo. No
caso brasileiro, especificamente, temos gran-

~* des apelos promocionais,
como a região amazônica.
Aliás, o presidente no-
meou o professor Lutzem-
berger para a Secretaria
de Meio Ambiente por
acreditar que ele será ca-
paz de perceber todos os
aspectos daquela região,
Inclusive o turístico."

Além da Amazônia, o
Norte e o Nordeste serão
priorizados pela Embra-
tur. A excelência da tem-
peratura — a média anual
é de 28 graus — e a oportu-
nidade de novos negócios
definiram esta prioridade.
Nos últimos dois anos, se-
gundo ele, apenas por con-
ta dos leilões de conversão
da divida, houve um au-
mento de 6,5°,, nos investi-
mentos estrangeiros na-
quelas regiões.

É claro que nem todos
os estados foram benefi-
ciados. Em Pernambuco,
recorda Monte Rosa, "a
má vontade do ex-gover-
nador Miguel Arraes para
com as coisas do turismo
como que impediu o crês-
cimento deste segmento
no Recife e arredores."
Em contrapartida ele
lembra a atuação de Fer-
nando Collor nos meses
em que governou Alagoas
e o boom turístico que o

estado experimentou.
Aos que pensam que a nova administração

da Embratur esqueceu as regiões Sul e Sudes-
te, Monte Rosa avisa: o Fungetur- Fundo Geral
de Turismo continua funcionando a pleno va-
por atendendo o país inteiro, com financia-
mentos distribuídos proporcionalmente aos in-
vestimentos que vêm sendo feitos. Mas a
prioridade, reafirma, é para o Norte e Nordeste.

"Para dar uma idéia das possibilidades
daquelas regiões, lembro que enquanto o Bra-
8il recebe aproximadamente 2 milhões de tu-
rlstas por ano, o Caribe recebe 7 milhões. Por
isso, precisamos fazer com que os operadores
internacionais saibam que algumas das me-
lhores praias do mundo, como as do Nordeste,
estão a três horas de vôo do Caribe. Se dez por
cento dos turistas que freqüentam o Caribe
esticassem suas férias ao Brasil, só ai teria-
mos um aumento de 35°,, no mercado." Em
números absolutos, caso essa investida que a
Embratur fará junto aos operadores dê certo,
teremos a entrada de aproximadamente mais
USS 750 milhões de divisas.

Três outras questões são discutidas por
Monte Rosa. Uma delas, que faz com que, às
vezes, viajar para o exterior seja mais barato
para o turista brasileiro que passear dentro de
seu próprio país, é tida como um círculo vicio-
so. "Nossos preços nào são atraentes porque
não há demanda. Quando houver, e espero que
isso ocorra em minha administração, esse pro-
blema estará resolvido." Paralelamente a esta
questão, há a da desregulamentação das tarifas
aéreas domésticas. E o presidente da Embra-
tur, animado, informa que em contatos com o
Ministro da Aeronáutica, autoridade que pode
determinar a desregulamentação, ouviu refe-
rências a este tipo de ação.

Por último, um problema delicado e que
mexe com diversos segmentos da sociedade
brasileira: a reabertura dos cassinos. Monte
Rosa não tem a menor dúvida que o fato seria
saudado pela indústria turística e que o pais
receberia uma grande injeção de dólares. Vai
além e sugere que os brasileiros que possam
querer a vir jogar sejam identificados. "Mas
este é um problema que precisa e deve ser
resolvido pelo Congresso. Ele está lá para
definir questões como essa", finaliza.

PARAÍSO
HOTEL
0 paraíso em

São Louienço-MG
A 10m do portão de entrada do
Parque da Águas.
Confortáveis apartamentos. Salão
do jogos, vídeo, boutlque, lancho-
note, playgtQiind, quadra paliospor-
tiyo, fonte luminosa, cachoalr», squ-
na o piscina.
Alimentai*! saborosa cam gran-
de variedade da doçea caseiros e
o tradicional quoijinho mineiro. Ser-
vimos também alimentação natural.
Um preço justo num paraíso per-
leito
Reservas tel (036) 331 -2743.
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MKMUNC8AMENTO OFICIAL AMEWCATUR:

PREÇO BAIXO
AGORA E LEI.

FLORIDA
DIÁRIAS DE APARTAMENTOS ATÉ 4 PESSOAS

(JÁ INCLUÍDAS AS TAXAS)
ORLANDOMIAMI

MARSEILLES
DILIDO
SEVILLE
DUPONT
DOHAL OCEAN*
FONTAINEBLEAU*

36,
45,
50,
52,

104,
133,

SAVE INN
SUNCOAST INN
QUALITY INN
DAYS INN
GROSVENOR RESORT*
PEABODV

34,
43,
46,
66,

114,
114,

•CASAL
YQN10CHDPARTE AÉREA A PARTIR DE

USD 615

TARIFAS DE AUTOMÓVEIS PARA 1 SEMANA
vg> (JÁ INCLUÍDO SEGUROS PAI/CDW)
FORDESCORT 119,95 THUNDERBIRD 179,95
FORD TEMPO 139,95 STATION WAQON 249,95
FORDTAURUS 199,95 MINI VAN 259,95

NEW YORK E CANADA
DIÁRIAS DE APARTAMENTOS PARA CASAL

(JÁ INCLUÍDAS AS TAXAS)
v£> N. YORK
DAYS INN (48 TH) 99,
DORAL INN 124,
MANHATTAN SOUTHGATE
Quarto e sala separados
com cozinha completa
alé 4 pessoas 143,

\$P CANADA
CARLTON INN (TORONTO) 99,
LORD ELGIN (OTAWA) 99,
EARK MOTOR (NIAGARA FALLS) 99,
RAMADA (QUEBEC) 99,

d& CASA TUPINAMBÁ
VIAGEM E TURISMO LTDA.

Rua Visconde de Pirajá, 207 Lj 215
Tel.. 521-54969248
Rua Visconde de Ptrajá. 414 Lj 110
Tel.. 5á1-9697'4461

JET SET travei c/ub
(WHOLESALER TOUR OPERATOR)

Tels.. 533-3883/533-0987
Telex: 2131814
FAX 240-3903

PORTO SEGURO
8 dias c/meia pensão.
Saídas,aos Domingos. . ,.A
Apenas 4 CrSU.340,

SERRA GAÚCHA
8 dias, II refeições. Saídas aos^Domingos.

FOZ DO IGUAÇU
3 e 4 dias. Saídas: às Quintas e

Sextas-feiras. .,„
A partir de 4 CrS 5.150»

SALVADOR
5 e 8 dias. Saídas: às Quartas
e Domingos.
A partir de 4 x

¦tíg*

CrS 5.530,

MACEIÓ
5 e 8 dias. Saídas: às Quartas
e Domingos.
A partir de 4 x
RECIFE
5 e 8 dias. Saídas: às Quartas e
Domingos.
A partir de 4 x
NATAL
5 e 8 dias. Saídas: às Quartas e
Domingos.
A partir de 4 x
FORTALEZA
5 e 8 dias. Saídas: às Quartas e
Domingos. _ __A
A partir de 4 CS 8.950,

crs 6.650,

CrS 7.150,

crs 7.860,

írJL
/ iáÊÊm, A

MACEIÓ/NATAL
9 dias. Saídas aos Sábados
A partir de 4 x qs 8.940,

NATAL/FORTALEZA
9 dias. Saídas aos Domingos
A partir de 4 x as 9.860,

MACEIÓ/RECIFE/
FORTALEZA
10 dias. Saídas aos Domingos.
A partir de 4 CrS 10.270,

MACEIÓ/RECIFE/
NATAL/FORTALEZA
13 dias. Saídas aos Domingos.
A partir de 4 CrS 11.050,

t^^^sm^m:-^^^^^^^^ A VEZES SEM JUROS.
MNG*JÉMVEN«WWtóHAK^w. 
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CAMPOS DO JORDÃO
TODA SEXTA e DOMINGO.

k

A partir de
2 X CrS 3.000,00
(por pessoa)

Agora com 2 opções. Em ônibus direto: sexta a domingo e domingo
a sexta. Saídas garantidas. Pacotes promocionais com preços
sem competição. Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).
Hotéis 2,3,4 e 5 estrelas: vamos nessa!

Apoio: Associação dos Hotéis de Campos do Jordão.

V
ITATIAIA
TURISMO

centro: 217-3535
ipanem* 511-1147

NOVO RUMO
TURISMO

Centro: 262-5471
240-7292

COUTHIER
TURISMO

Ipanema: 259-2444

HAPPY HOUR
TURISMO

Copacabana: 255*8873

CAMPINO CLUBE
TURISMO

centro: 240-5390
Nlteroh 710-9293

IPIRANGA
TURISMO

Centro: 262-7948

ÊÊí
mui,»-

SUL FANTÁSTICO
Saídas aos Sábados.
I! dias. II refeições.
Visitando Curitiba, Paranaguá, Caiobá, Joinville,
Blumenau, Brusque, Camboriú, Florianópolis,
Laguna, Torres, Porto Alegre, Novo Hamburgo,
Canela, Gramado, Caxias do Sul, Nova Petrópolis,
Garibaldi, Bento Gonçalvese Fraiburgo. _ _-_
Apenas 3 x CrS 9.900,

POÇOS DE CALDAS
Saídas às Sextas-feiras.
3 diaj. Pensão Completa.

pgem no novíssimo Hotel Nascente

3.595,AMnas 2 x CrS

Consulte-nos sobre outras opções de roteiros.

Operadora Oficialuptraaora urictai mamencatur Rua do Rosário, 151 - 2?
Tel.: (021J 221-8701

"1

Iparama: 521-1388
Cantro: 292-5115

• 
KONTIK
FRANSTUR

Cantro: 296-3131
Copacabana. 256-2442

FREEWAY: 325-9174

NOVO RIO TURISMO
Madureira: 390-4320

Melar: 289-8299
Vila iMbal; 278-4899

*
GUANATUR
TURISMO

Copacabana: 235-3275

PM-TURISMO/ClMBIO
Copacabana: 255-8897

Cantro: 231-1800

aituiavno
o: 217-

Ipanama: 611
Cantro: 217-ÍMS

SIZAR
v»«rnet««ni>U*i

Cantro 210-2472
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Café da manhã
Do estilo continental às mesas coloniais, virou ponto de encontro profissional

Liliane Schwob

O 

café da manhã
dos hotéis,
tanto para os
viajantes

quanto para os turistas
acidentais, há muito
deixou de ser um mero
café com pão e mantei-
ga para tornar-se o que
os portugueses e fran-
ceses chamam de pe-
queno almoço, com
uma fartura e varieda-
de que lembram as re-
feições das antigas fa-
zendas brasileiras.
Ganhou importância,
fazendo com que os
executivos preferissem
fazer suas reuniões de
trabalho e fechar ne-
gócios logo de manhã,
quando todos estão
mais atentos e desper-
tos. Passou também a
ser um ponto de encon-
tro para a comunidade,
que já não perde mais
um café da manhã de-
pois do réveillon, durante o carna-
vai ou em algum fim de semana de
preguiça.Esta nova "mania" começou
nos Estados Unidos com Gerald
Ford, que gostava de receber as-
sessores e jornalistas, antes de co-
meçar o dia, e logo incorporada
por Giscard D'Éstaing em seu
tempo de presidente. O café da ma-
nhã dos franceses se resume a uma
xícara grande de café com leite
acompanhada de uma tartine (pão-
zinho aberto com manteiga) ou
um petit beurre (croissant na
manteiga). Para Jean-Merry Dela-
rue, Gerente de Alimentos e Bebi-
das do Méridien Rio, "uma cadeia
francesa tem que ser criativa ofe-
recendo um bufê de frios, geléias e
frutas, para agradar a todos os
clientes, mantendo as caracterís-
ticas de um café parisiense com
diversos tipos de pães e destaque
para o croissant. Ganhamos o prê-
mio Croissant DArgent, que sig-
nifica que temos o segundo melhor
do mundo, sem contar o original
parisiense, é claro". E, para dar
um clima ao ambiente, a refeição é
feita no Café da Ia Paix, com deco-
ração e iluminação típicas de um
bar parisiense e uma varanda dan-
do para a praia de Copacabana.

Apesar de oferecer aos hóspedes
um bufê variado e acreditar que
grande parte dos turistas faça hoje
em dia somente duas refeições ao
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A paisagem faz parte do amanhecer no Varanda, do Intercontinental

dia (um café reforçado e um jan-
tar), o Méridien acredita na ten-
dência de alguns hotéis europeus e
americanos, que apostam no café
da manhã ò Ia carte, especialmen-
te para os executivos que preferem
pouca alimentação, mas muito
bem-feita. Segundo Jean-Merry "
o que faz sucesso lá fora são o Oeuj
Bènédectine ou Oeufs Bouillés au
saumon, servidos com requinte".
O Hotel Rio Palace tem pequenas
panquecas e waffles regados com
seis sabores de coulis (espécie de
geléia menos consistente) ou os
ovos de diversas maneiras.

Outra tendência do momento é
o café dietético e, apesar de ser
uma cadeia norte-americana, onde
os breakfast são conhecidos pelo
seu alto teor de colesterol, o Rio
Sheraton and Towers criou, desde
o último verão, um café de baixa
caloria. O Gerente de Alimentos e
Bebidas, Jan von Bahr, mantém o
bufê variado, mas acrescentou um
outro, ao lado, com iogurtes, ge-
leias e goiabadas dietéticas, leite
desnatado, queijo-de-minas, ce-
reais, pão e chás. "Acredito que os
americanos conscientes estão
apostando na saúde e deixando de
lado as comidas pesadas, que en-
gordem." Os hotéis Intercontinen-
tal e Copacabana Palace estão se-
guindo a mesma onda. Tommy
Freund, Gerente de Alimentos e
Bebidas do Copa, é taxativo: "Es-

A festa está no salão
café da manhã nos hotéis está se
tornando, independente das op-
ções oferecidas, um ponto de en-

contro entre hóspedes e visitantes. O ca-
rioca começa a não ter mais receio de
entrar nos hotéis e desfrutar um pouco
desta mistura de línguas e trajes e o
turista já não pede mais café no quarto,
pois sabe que perderá o clima de anima-
ção e a possibilidade de uma nova amiza-
de entre um bolinho e outro.

O restaurante Tiberius, no último an-
dar do Caesar Park, é considerado como
o café de alto astral de Ipanema, sempre
reunindo gente famosa da cidade, princi-
palmente depois de grandes festas ou fe-
riados. Já no restaurante Atlantis (Hotel
Rio Palace). são dois grupos distintos: os
executivos que chegam bem cedo, con-
versam entre si e saem juntos para a
cidade, dando lugar aos turistas baru-
lhentos, que não perdem por nada um
eafé na varanda, com uma das mais boni-
tas vistas da praia de Copacabana.

No Rio Othon, Café de Ia Paix (Méri-
dien) e no Varanda (Intercontinental) a
confraternização é grande, acrescida das
tripulações das companhias aéreas, que
são sempre comunicativas.

Mas se, ainda assim, o hóspede prefe-
rir o café no quarto é bom não esquecer
de colocar de véspera, preso na maçaneta
da porta, o papel do menu preferido.
Marcado o horário da refeição, prepare-
se para ser acordado na hora, o que é uma
vantagem para quem deseja sair cedo e
não quer saber do tumulto do salão. Mas
atenção, pois no Brasil é cobrada uma
taxa para este tipo de serviço extra.
Quer dizer, café no quarto significa pa-
gar, em média, CrS 500.

Outro cuidado que se deve ter é saber
escolher o menu correto. Nos grandes

hotéis europeus e norte-americanos exis-
tem o café continental (café com lei-
te, cesta de torradas, geléia, suco e man-
teiga), que o garçom vem servir na mesa,
e, ao lado, um atraente bufê de frutas,
queijos, cereais e sucos. Se, por acaso, o
hóspede (acostumado aos hotéis brasilei-
ros) levantar e se servir de uma simples
fatia de mamão, pode estar certo que
estará pagando o equivalente a USS 15,
pois no exterior o bufê é caríssimo e
omeletes, waffles são pagos à parte.
Champagne idem.

Entre os grandes hotéis internacio-
nais, há destaques quase unânimes. Para
os editores de turismo, é inesquecível o
serviço de três mesas com bufês de frios,
cereais e pães (uma mesa para cada) do
hotel Hespéria, de Helsinque, na Pinlân-
dia. E na primavera, o salão ensolarado
também garante pontos em matéria de
ambiente. O Hotel Savoy de Moscou sur-
preende pela beleza do salão rococó, e a
variedade dos frios servidos. Em Lon-
dres, o Cavendish oferece muffins e sco-
nes (bolinhos) impecáveis. Em território
nacional, difícil superar a fartura dos
autênticos cafés coloniais do interior do
Rio Grande do Sul: pode haver um fogão
a lenha aceso, aquecendo a casa. Na me-
sa. até galetos, ao lado das schmiers (ge-
leias pastosas de frutas) e cucas (bolos
com cobertura de banana). No Nordeste,
o amanhecer pode trazer na bandeja deli-
cias locais, como os beijus e os sucos de
frutas pouco vistas pelo sul, como a gra-
viola e o cupuaçu. Em Minas, com sorte,
há bolos de milho e pães de queijo. .

Estes pequenos detalhes encantam os
viajantes, ajudam a marcar o estilo de
cada cidade. Café continental é muito
bom, mas não tem a graça das novidades
locais, expostas nas mesas do salão.

tamos mudando o nosso cardápio,
com a preocupação de eliminar um
pouco as variedades de ovos, salsi-
chás e lingüiças para colocar algo
dietético e light. O homem está
preocupado com a linha e a saúde.
Não adianta servir nada rico calo-
ricamente e fazer mal; é preferível
coisas mais saudáveis como as fru-
tas." O Copacabana Palace mu-
dou, mas o ambiente do café na
pérgula continua chique como
sempre.

Os executivos que preferem as
refeições leves, estilo continental,
estão freqüentando a ala Towers
do Sheraton, mas é necessário que
estejam hospedados. O café light
oferecido é gostoso, tem uma boa
variedade de frutas, frios e quei-
jos, mas o que merece mais desta-
que é o ambiente aconchegante em
tons suaves. Os homens de nego-
cios não se arrependerão também
se forem ao restaurante Colibri
(Hotel S. Conrado Palace) ou ao
Pátio Tropical do Rio Othon.

Mas a grande novidade mesmo é
o café da manhã japonês, que está
sendo oferecido pelos hotéis Méri-
dien e Intercontinental, para po-
der agradar esta nova fatia de
mercado, fazendo com que "co-
mam o que estejam acostumados e
se sintam um pouco em casa". A
refeição inclui: Gohan (arroz mui-
to cozido e sem sal), Misso-shiru
(sopa de massa de soja), Yaki-za-
kaná (filé de salmão grelhado),

Sérgio Moraes
Tamagoyaki (omelete
adocicada), Tsukemo-
no (picles de legumes)
e Daikon Oroshi (nabo
ralado); além de chá
verde. Na verdade, este
café de aspecto estra-
nho aos brasileiros só é
preferido pelos japone-
ses tradicionais, pois
os turistas que vêm em
busca de exotismo
gostam de provar o que
temos de curioso, ou
seja, os bufês com a
opulência, a qualidade
e o colorido de nossas
frutas tropicais. Quem
tem mesmo experiên-
cia deste pequeno ai-
moço é Philippe Faidy,
Gerente de Alimentos
e Bebidas do Caesar
Park, e afirma que"sendo uma cadeia ja-
ponesa já fizemos e di-
vulgamos o café japo-
nês entre nossos
hóspedes (a maioria ai-
tos executivos e pes-
soas influentes) e, para

nossa surpresa, verificamos que a
procura foi muito pouca. Não
adianta tentar imitar, pois o ver-
dadeiro estilo japonês não se pode
copiar. Já vi, num hotel cinco es-
trelas norte-americano que quer
estar sempre na onda, um grupo
de orientais cair na gargalhada
com o que se convencionou cha-
mar de café japonês. É uma onda
de modismo que não pega, pois o
cozinheiro japonês não ensina o
pulo do gato. O perigo é cair no
ridículo e não agradar a ninguém.
Qual o ocidental que comeria, ao
acordar, um arroz papa com um
ovo cru ou um peixe boiando nu-
ma xícara de chá?". No Caesar
Park o hóspede oriental é mimo-
seado, duas vezes ao dia, com duas
ou três variedades de chá, no
quarto.

Resta conhecer um pouco da
nossa gastronomia e as diferentes
opções do Café Colonial, de forte
influência sulista e européia. Não
é servido de manhã cedo, mas so-
mente aos domingos, das 12h às
20h, no Caesar Park, com uma va-
riedade de tortas, pães, frios,
geléias e rosquinhas, ao lado de
pratos quentes, podendo ser acom-
panhados de café ou leite, chope
(no verão) ou vinho (no inverno). É
o nosso brunch à brasileira, servi-
do num ambiente que lembra um
jardim de inverno, com vista para
praia de Ipanema.

DESCONTO SURPRESA
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EM NOSSOS PACOTES £\

FAÇA NOS UMA VISITA E COMPROVE!

FLÓRIDA/MIAMI/ORLANDO^
SU A MELHOR:0ií?iÇj|Òí ^jBvtó!
8 dias 99,00 \

I INCLUÍDO . <<'¦''7-^-;::^'^:fivm.,

**Nov<r
com ela você não perde a viagem

FAÇA-NOS UMA VISITA
TEMOS SEMPRE UMA OPÇÁO A MAIS

xwruMMAir 
BAWL0CHE 

i

pR0W0C\0^Li 8 dias +
, Traslados.+Hoteis

+ City Tour
APENAS USS 99,00

ppíisoí-pjile terrestre
ap, duplo

MAMf/ORLANOO
6 dias de viagem + ftotel

+ carro cí seguro
é quilometragem livro e

CRÜEEIfiO.ASBArWMAS;

APENAS US$79 jÒD
por pessoa — parta taríaslra

/; .SAlOAS. BEQUUfiES;
flpt (HiWtypio

PROMOÇAÇ
VOLTA V>FÉR|ASNA\

S i -x~ I ILHA GRANDE>
O ÜAO II Pogw50*.«n
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crunfrot.rtclani*opõt I
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/ -Wlô/\ POUSADA

jf

POUSADA
MAR DA

TRANQÜILIDADE
Reservas

-392-8475

SAIDAS\
MAIO
JUNHO
JULHO,

5* ^^^mÃL.
INCLUÍDO
hotel café da manhã,
traslado City-lour

saídas
Aos
SÁBADOS

'"¦'-..-' "¦¦ —
¦ 

,

[CONHEÇA TRÊS CIDADES pelo cus.tode UMAf

NEW YORK, WASHINGTON
10WWfu* NOVA ORLEANS
IO*?!tonai* 10 dias sensacionais, ficando.

3 dias em cada cidade com Hotel,
City-Toure Traslados

: ; Guia local*1 quaduplo
' a partir de US$ WM

fsMM
\1jlHOJ

MIAMI-LOS ANGELES
SAO FRANCISCO

M,ow?8°*Q 10 dias
3 dias INESQUECÍVEIS//!/ OpC10,,a

em cada cidade
f Hotels Traslados • Clty-Tour Gula local

Tudo a patir do U5$ 516,00 ¦páttatgrTBStna'

INCLUINOO
Hotel • Café da Manhã
City Tour •.Traslado.

Saldas
Especiais

SÁBADOS

LIGUE JAE CONFIRME

-» B.H*> co\B COM APENAS
itf^O^ 20%

NjOk n*j\0 e o restante em até t
feCU '-., 10 meses I

VOCÊIIÁOPODEréRDER
|11 dias COM: Hotel, traslados

46000I-, «par»* USS,. rajwyrestw.

üZ -~\M

W&oJ
quádruplo

BUENOS AIRES/BARILOCHEI
14 dias em Buenos Aires

5 dias em Bariloche . 
'

COM TUDO INCLUÍDO: PaC°
Hotéis, Traslados, City Tours,
café da Manha Gula Local

$s°H
SAlDAS

SÁBADOS
ap. quádruplo
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MIAMI EXCELENTE EXCURSÃO!
&»'MIAM» • 5^ORLANDO p^jg-r-COM: Especw/s
• Atrações Disney Hotel / ma/o
Traslados Guia locai ' í -ffi?
TÜDp REALMENTE Tft* |íft!
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CONSULTE-NOS
sobre

FINANCIAMENTO

BUENOS AIRES
ECONÔMICA

APENAS US$ 30,00
p/pessoa: parte terrestre

O dias com
Jraslados, Hotel City Tour

EUROPA
C TARIFAS ESPECIAIS
SOMENTE P V0CE

EMBRATUR 05866-00-41.1

Ruàdo Catete, 311 -r-s/1212
;Lgò.cfo Machado ,\

Tel. (021)265-6999

c^oRrÍlo0slSi!iÍiÍl^c^rí:p
Em 2 x sem juros

EU POSSO!
itatiaia
turismo

Centro: Av. Rio Branco, 120
- sobreloja (Galeria dos

Empresados no Comércio)
Tel.: 217-3535

Ipanema: Rua Visconde de
Plrajá, 540 - sobreloja

(Galeria Esquina de Ipanema)
Tel.: 511-1147

EMBRATUR: 00010-00-41-1

fsMDAS \

ÍBRAS1L NOVO em Prestações!
%C//r s/a.vAD°a 25% de Desconto

... „ NAO esquente a cabeça...
ARACAJ MACE/O SE VOCÊ QUER VIAJAR

n M-EqRE nos temos a SOLUÇÃO!
P0tf° MAHM» 0-VÂR|OSROTE1ROSl

FORTALEZA NATAL 9 VÁRIOS PLANOS

Informe
SINDICAL

Saiba tudo sobre
relações de trabalho

sem o menor trabalho.

[ Assinaturas: (021)580-6742

WONDERUKD TSAVEL VIÂSEMS E TURISMO LTDA.
' Av. Rio Branco, 185 — Loja 04 — Central' 

Tels.: (021) 240-6810 . 240-8527J
220-3335 . 220-5552 . 533-0317 f

ILWTURÒ69560041-6 FAX. 533-1931. Telex-2133206]
Atendimento exclusivo p Agências T. 240-7684

_ _ ^fü

Parte terrestre*: 5 X17835, sem juros.
Parte aérea em 10 prestações
ou faça o seu plano de pagamento.
* Preço calculado, acomodação quádrupla para adulto, câmbio turismo Cr$ 75 por dólar (sujeito a reajuste). Inscrições até 15 de maio.

A Stella Barras leva você à Disney acompanhado
de todo o carinho e segurança da equipe da Tia
Augusta, oferecendo estadia em hotéis de luxo
e passeios especiais. Além disso, ela tem as
melhores formas de pagamento.
Em julho, vá a Disney com a Stella Barras e

aproveite para conhecer o novíssimo
UNIVERSAL STUDIOS. Agora, você
escolhe como quer pagar.

rancMctogtMi

STELLA BARROS TURISMO
SÀ0í*IAO:
HO:
AHÂÇAÍUÔA:
CAMPINAS:
GUARULH0S:
B. HORIZONTE:
BRASÍLIA:

01)247.7070
(0W454.2S66

WWtími SANW- NI3.V34.27S5
S. JOSÉ DOS CAMPOS: 10123)226777
FORTALEZA: IOSSI2US007
GOIÂNIA: 1052)2230066

(0194)22.7641
IOSt:i42.6S63

(011)260.0222 SALVADOR:
1021)2201015 SANT0ANDRE:
10166123.7793
(0192162.1662
1011)3404621
1031)225.4634 WAC/C4S4.-
(061)742.1121 PORTO ALEGRE:

RIBEIRÃO PRETO: 101616343834 RECIFE: 1061)222.1121
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Micareta O carnaval temporão Senhores Passageiros

Raimundo Lima

SALVADOR — "De todos os cantos,
encantos e axé, sagrado e profano, o baia-
no é carnaval." Os versos de Caetano Ve-
loso e Moraes Moreira não se aplicam
apenas aos quatro dias de folia carnava-
lesca comuns ao resto do Brasil antes da
quaresma. Na Bahia, a festa prossegue em
dezenas de municípios com um carnaval
fora de época, que começa nesta sexta-fel-
ra e vai até a próxima quarta-feira: é a
micareta, em Feira de Santana, o maior
carnaval tomporão do pais.

Como no carnaval de Salvador, o forte
da micareta é na rua. O circuito principal
é a Avenida Getúlio Vargas,
espinha dorsal de Feira de
Santana, com mais de 3km
de extensão. Mas a folia Be
espalha por outras oito ruas
e por duas praças, em meio
a barracas de bebidas e co-
midas, sempre com muita
música.

Mas a animação quem
faz mesmo são os trioB elé-
tricôs. Este ano serão 25
bandas tocando pela cidade,
em cima de palcos ambu-
lantes instalados sobre ca-
minhões especialmente
adaptados, com belas deco-
rações. Além disso, estão
programados 28 shows em
dois palcos fixos, onde se
apresentarão artistas famo-
sos na Bahia e no resto do
país.

Transformadas em enor-
mes salões de baileB popula-
res ao ar livre, desde o meio

dia até as primeiras horas da manhã se-
guinte as ruas centrais da cidade concen-
tram ob melhores momentos da micareta,
que pega fogo a cada passagem de um trio
elétrico, principalmente se estiverem no
asfalto as bandas Cheiro de Amor, Chicle-
te com Banana ou qualquer outra liderada
por Cid Guerreiro, Gerônimo, Margareth
Menezes, Carlos Pita, Edson Gomes, Olu-
dum e outras de presenças garantidas.

Não por acaso, a festa deste ano vem
sendo anunciada como a Micareta da Iam-
bada, um ritmo relançado pela Bahia pelo
cantor Gerônimo há dois anos e que ter-
minou ganhando o mundo. Mas será tam-
bém a micareta do samba-reggae, do sam-
ba-duro, do frevo, do forró e de tantos

outros ritmos que se misturam deliciosa-
mente em um espetáculo lúdico.

Para quem não conhece a festa, melhor
mesmo é não fixar programas antecipada-
mente. Quem está acostumado, por exem-
pio, a passar o carnaval parado em uma
arquibancada, é bom vir com outro espíri-
to, aberto para dançar, paquerar e dlver-
tir-se descontrafdamèntórpois 0 lmprevl-
sivel é exatamente a melhor
caraoterÍBjiiça fleste carnaval fora de épo-
ca, de ritmo frenético.

Como nos anos anteriores, além dos 6QQ
mil habitantes, dezenas de milhares de
turistas de outros estados, de cidades yjzi-
nhas e âté dó exjberlor dévém ae lntegrt)| ^
e se entregar — à festa, ao som incessante

.  .üívúMã
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Vinte e cinco trios elétricos garantem o som em Feira

do trio elétrico inventado há mais de meio
século pelos baianos Dodô e Osmar.

Em Feira de Santana, a micareta apre-
senta uma vantagem sobre o carnaval em
Salvador: os clubes se esmeram e os bailes
aÜ realizados têrri animação táq grande
quanto na rua.- Mostra disso vem dando ò
Fèfra^ênis Clube, com bailes pré-rhlçaréi
tescos^ha várias semanas, sempre ápre-
sentando duas ou três atrações por festa e
reunindo cerca de 10 mil pessoas no salão.
Outra bonfjta, fesj» é a £áju de Ófijfo, pró-
duzlda pelo Glube de Campo Cajueiro e
animada jieió conjupíp pjjojètâ flpjrn Ba-
nana.

Há vários anos sem atividade, o Clube
da Eutéfjjji JFeffense, o májs popufar, vol-
ta a carga este ano, com festas adultas

Ájirante a "ír/í8 £ BMÍMí^
tora as crianças a tarde.

O fpjtâò pnçiònibra 4,e
quase $udo durante a mi-
càrejta; dje Fejra 4g (San^a-
nia, s.pjbjietudo efd opo,0es
parji brijijlcar. A começar
peiòj blópbs, que sp jçtprer
sentam com trjos óljétrfp.ó.s
dé grande porte, percor-
rendo as principais ruas da
cidade. Na Rua Gonselhei-
ro" Franco, onr|e tudo co-
meçou há 53 anos, haverá
desfile de pequenas escolas
de samba, blocos afros e
jj/ipxes, tendo como princi-
pai atração algumas alas'da Mocidade Independente
de Padre Miguel, a campeã
do carnaval carioca deste
ano. Enfim, vale a pena en-
frentar os 108km que sepa-
ram Salvador de Feira de
Santana para brincar a
micareta.

Indicações
Comochegar.No terminal rodoviáriodè
Salvador, duas empresas —• Santana e
Gamurúgipe i, têm linhas diretas para
Feira dé Santana, com saídas; a cada 20
minutos. A viagem Salvadòr-Feira dura
pouco mais de uma hora. :
Hospedagem: As opções variam desde o
camping na praça Tiradentes, com espa-
ço para 30 barracas e o aluguel de quartos
através da rede de hospitalidade felren-
se, criada pela Secretaria de Turismo
(075) 223-2333), até os hotéis de quatro
estrelas.:

Feira Palaee Hotel: (AV, M. Quitéría,
Tol: (075) 221-5011). Diárias casal, CrS
4.969; solteiro, Cr$ 4.472.

Lüxor Hotel d» Feira: (BR-116. a 2,5 km

do centro. Tel: (075) 221-5922). Casal, CrS >
3.810; solteiro, Cr$956
• Hotel Súbné: (Av. PreB. Dutra, 564. Tel:
(076) 221-9264). Casal, Cr$ 1.100; solteiro,
CrS 880.
Restaurantes: O Picui: (R. Barão do Rio
Branco, 1.419. Tel: (075) 221-1018): a me-
lhor oarne-de-sol da cidade, suficiente
para três pessoas, por CrS 540.
Chex Lònis: (Av. Senhor dos Passos, 1.272.
Tel: (075) 221-5794): Mariscada para dois,
por Cr$ 458,50; um filé, por OrS 259,70.
Sucâo: Das llh até as três da madrugada,
cora sucos, sanduioheB, sopaB de legumes
e de;feijão. (Áv. Getúlio Vargas). Na
mósmàrua, a lanchonete Baitakâo, que

vai funolonar durante os oinco dias de
folia. ;;¦.
OS BIOCOS 

;'\;'"

Os Nuciontói — Desfilará com o trio Chi-
clete com Banana no domingo, segunda e
tercarféira, Afantasia com o tema Lam-
bada cuBta CrS 3 mii. Endereço para
contatos: Rua Barão do Rio Branco,
1.418.
Feir» tênl» Chibe — O Fetêcem, como é
conheoído, será sacudido pelo trio Cheiro
de Amor também nó domingo, segunda e
terça-feira. A; fantasia S.O.SEcologia
custai CrS 3,5 mil e: CrS 4,6 mil, -com
direito a brincar nos salões do clube. As
fantasias para crianças custam Cr$ l mil,
e os bailes Infantis serão no domingo e
terça-feira. A sede do bloco fica na Ave-

nida Senhor doB Passos, 1.318. Tel: (075)
221-8259.
Btóoo do C»jú —Ligado ao Clube de Cam-
po Cajueiro, será animado pela banda
BeijO: O tema será o Tropicalismo è cada
fantasia custa CrS 5 mil- Contatos: 221-
9056.
Raízes — Será conduzido pela banda Ma-
de in Bahia e Trio Frenesi. A fantasia
custa CrS 2 mil e o tema é Luiz Gonzaga.
Contatos na sala Três do Hotel Caroa.
La Vem Elas—-irreverente; onde os ho-
mens saem fantasiados de mulher, leva o
tema Cruzeiro de Zélia, A fantasia custa
Cr$ 1 mil e o bloco será animado pela
banda Raízes de Sol e ò trio PaeB Men-
donça. Contatos: (075) 221-8259.

§3BéB| 16 dl— - Hotel» de 1 '.Cl—». OuU > M4dl»»^comp«nlMint«|PHBB
Incluindo: 2 dias Dlsnoy • 2 dias Epcot • Bush Oardcnt • 8«a Woríd ||

ffl£mmjSL Studloa MGM a Wetn Wlld a Unlvaraal 8tudloa -j=jjj|j^B

MH^^B Preço PT total p/pessoa US$ /f>3, ^^^^^B
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BUENOS AIRES
viaLAJE DE PEDRA

9 Dias
Aéreo Cr$ 34.049,

BUEKOS AIRES 1°: cr$ 22.485.

BARILOCHE I j* Cr$ 34.795.
Com Meia Pensão

LAGOS 13 Dias ^
ANDINOS | mZ \ C*«-6M>.

1 FOZ/IGUAZU 4 e 5 Dias
Aéreo Cr$ 17.959,

MACEIÓ 15CÍ;er$28.i5o"
POUSADA 8 Dias

Aéreo/Rodov. Cr$ 24.531,

Venha desfrutar de todas estas ma-
ravllhas á sua disposição bem perto
do Rio de Janeiro. Uma combinação
autêntica de Hotel Fazenda, com a na-
tureza viva ao seu lado, e as mor-
domias e conforto de um hotel da cida-
de.

PROMOÇÃO ESPECIAL:
2* a 6* — 3 diárias 2' a Domingo — b diárias

DIA DO TRABALHO.
Pacote muito especial dedicado ao dia do
trabalhador.
Para o Dia das Mães grandes surpresas
acontecerão, Consulte-nos.

HOTEL FAZENDA
SANTA BÁRBARA

ZZ£f PAULC OI FRONTIN ¦ RJ

¦^^¦m/ihéíi*»---

> ]»[ 
~\

RESERVAS: TELS.:
252-9763/252-9800 ESPECIAL.

CUBA 10Dias 4 Vezes
Com M^ia Pensão l Aére° 

|Cr$ 12.800,

OUTROS 

ROTEIROS FAVOR ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
CONSULTAR-NOS OU FINANCIAMOS

ati
******* OI UMXMS ( HWitMO LIDA

Clisnta fora do Rio: Ditck - Grátis (9021)
CENTRO: Rua 7 de Setembro, 71 - 10°.andar - Tel.: 221 -4709

COPA: N.S.de Copacabana, 195 - loja 101 - Tels.: 541 -3649

Atendimento ao* Sábados até as 12:00hs. 542-4247
OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS

Balo Hte.- MG - Rua Tupis, 25 S/L 230
Fona: (0311 212-1196- Telax: (031)2175

TelelBX 273-3342 • Cep: 30.190

'EXCURSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS TERRESTRES"
"TURISMO TAMBÉM É CULTURA"

-ENCANTOS DA SERRA GAÚCHA (10 DIAS)
VIVA O SULi TCHÉH1 (11 Dl AS)

-SUL, MISSÕES E HORTÉNCIAS (13 01 AS)
-SUL, ESPETACULAR (U DIAS)
-VIVA BUENOS AIRES ., (16 DIAS)
-ORANDE CIRCUITO DO PRATA (17 DIAS)
-HORIZONTES DESLUMBRANTES DE BARILOCHE (21 DIAS)
-NORDESTE —SEMPRE VER AO...., (15 DIAS)

VERÃO TOTAL d 1 DIAS)
PANTANAL MATO-OROSSENSE (12 DIAS)
MAR A VILH AS DO NORTE/NORDESTE (16 Dl AS)

"AS MAIS VARIADAS E MELHORES OPÇÕES PARA SEUS FERIADOS"
"ORGANIZAMOS CONGRESSOS E EVENTOS"

*._,„. ^-Jte^A. i
CONSULTE NOS8Q8 REPRE8ENTANTE8 OU O SEU AGENTE DE VIAOEN8
FORTALEZA— MAC REPRESENTAÇÕES — AV SANTOS DUMÕNT. 2849—FONE (085) 244-1231
RECIFE— EOGARDGRUNDREPRES —PÇA DO CARMO. 30—FONE (081)224-5380
ARACAJU—MAPA TURISMO —AV BARÃO DE MURUIM, 670—FONE (079)222-0551
SALVADOR—TURISMO PINHEIRO —CENTRO IGUATEMI 11 S/220 —(071 )358-3334
GOIÂNIA — TAINA REPRES COMERCIAL— RUA GOIÁS. 315/1 - — FONE (062)227-8732
BRASÍLIA —STYLOSREPRES TURÍSTICAS —EQS 102/103 FONE (061)223-7689

D Preço das passagens
1'ergunta : (Jomo está a compra de passagens atual-
mente? Agora que acabou o dólar turismo, o paga-
mento é feito em dólar paralelo? E os financia-
mentos e validade dos bilhetes? (Rosane
Rodriges/Rlo)

Resposta: Estas perguntas tèm sido feitas por vários
pretefldéÁfeè a vlajanjtes, principalmente os que
nunca saíram do país e ainda temem pelos gastos
nas saídas internacionais. Na verdade, esta é uma
das melhores temporadas para comprar passagens.
Segundo & .agêficia Passaporte (tel: 224-4130), sao
estas as orientações:

As passagens aéreas internacionais são pagas
pefjb jiólar flutuante, no câmbio do dia da emissão
do j)i>hete. .Qualquer passagem, de qualquer tari-
fa, é válida por um ano.

A yarig fjnaijeia p pagamento em quatro presta-
ções &<dVf\ júpps. Paga-se uma entrada de 25% do
vafpr total, e p>pois mais três iguais.

Tó.das as companhias fazem crediário em 10 pres-
taçôes com jurps do mercado (que andam em torno
,defa8%j

Tudo o que nàp fôr a passagem aérea, é pago em
dólar turismo:"q aluguel de carro, a hospedagem,
ppfim a partes terresítire.

.A^ata da viagem ,éi que define se será a tarifa de
alta ou baixa estação.

^ yftí^ade por um ano não invalida as multas
peli?nâo cpmparecimento ao embarque. Este proce-
.dipÍBJiitip ajuda a evitar o over-booking, que é a
r.ésérya de' jpais passageiros do que lugares no vôo.
Enfim, varo.Ò8 nos aproximando das leis que regem o
turismo internacional, e saindo da crise, quando só
eram vendidas passagens para o mesmo dia, porque
náó. hayia regulamentação de câmbio. Só nos fal-
tam as tarifas baixas internacionais: o passageiro
brasileiro é um dos que pagam preços mais altos por
seus bilhetes.
Informações sobreviagens e excursões ao Brasil e ao exterior, escreva
para o Jornal do Brasil, cadorno Viagem, Av Brasil. 500, 6o andar,
CEP: 20949. Rio de Janeiro, RJ. As cartas devem conter enedereço e
telefone, para possível confirmação e poderão ser reduzidas de acordo
com os critérios da redação.

PROMOÇÃO
DESTA SEMANA

Próx. a/MIGUEL PEREIRA

PARQUE HOTEL
MORRO AZUL

Piscina, salão de jogos,
mini fazenda.

CASAL
2 diárias completas

CrS 5.000,00 (em 2 vezes)

Inf. 541-8820 • 258-8761

PRESERVE
O

PANTANAL

EMISS0R(A) INTERNACIONAL
EXIGE-SE:
Prática comprovada em grande agência, mínimo 5 anos em
carteira. C/ clientela própria de alto nível. Prestigio e
conhecimento pessoal junto as principais Cias-Aéreas. Boa
aparência, vestir adequado e possuir boa saúde. Cursos e
línguas desejáveis mas não essenciais.

OFERECE-SE:
Agência nova em magnífica sede própria, instalações
luxuosas, ponto nobre, garagem p/ funcionários e clientes,
segurança absoluta, todos os credenciamentos. Prestígio
da diretoria junto ao mercado d tradição. Salário e comis-
soes em aberto.
Contado e curriculum c/ Sr.Dilo - Tels: 287-0341 • 267-
5845 - 267-4909 • Sigilo absoluto nas negociações.

RODE A EUROPA
COM O FRANCÊS

DOS SEUS SONHOS!

A Bis Turismo lhe proporciona uma
viagem inesquecível à Europa: diária de
hotel a US$ 35 por pessoa, e. durante
32 dias, a companhia de um francês que
bebe pouco, é aconchegante, chega rapi-
dinho ao lugar desejado e causa inveja a
todos: o possante CITROEN AX 14 D
por apenas US$490. Gostou?Peça BIS.

ÍÍT-T^íWBIS TURISMO
Av. Almirante Barroso, 63/2718 §

Tels.: (021) 240-9360 — 240-6725
EMBRATUR 0275200-41 O' J
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Paris - Europa - Express 1990. A Arte De Viajar.

\HIS --E-BBDJPfl
:XPRESS:

A arte de voar Air France você já conhece.
Esse mesmo estilo diferenciado está pre-
sente no kit "Paris-Europa-Express". É
uma seleção das melhores dicas de hotéis,
aluguéis de carros e roteiros completos. So-
licite ao seu agente de viagens ou à
Air France o seu kit grátis. Você vai a-

preciar o que é a Arte de Viajar.

CVDDÈCCtAriiLOO

—* 
.*/*— y

A
ANO EUROPEU DO TURISMO 1990

Rio 220-8661 - São Paulo 257-2211 ¦ Recife 224-7944 ¦ Brasília 223-4152 ¦ Belo Horizonte 226-3877 - Vitória 223-7955 ¦ Porto Alevre 28-1568 - Curitiba 222-2063
Manaus 234-2798 ¦ Fortaleza 221-3533 - Salvador 242-4955 ¦ Sâo Luís 221-2294 - Teresína 222-8630 ¦ Belém 223-7547 ¦ Blumenau 322-6940

AIR
I/M

PRANC

ARTE
DE VOAR

I
I
I
I
ü
íl
I
¦

I
,4



JORNAL DO BRASIL quarta-feira, 2/5/90 o VIAGEM o 5

Aigarve o lado solar das terras portuguesas
lesa Rodrigues

lesa Rodrigues

Para 

um carioca, a praia européia
é desprovida de maioros atrati-
vos. Nao seria este o argumento
para um brasileiro se abalar de

uma grande capital, como Paris ou mesmo
Lisboa, até a costa sul portuguesa. Vá lá, é
bonito, nâo ó caro demais, tem sol, tom
compras, mas também nada disto aparen-
temente justificaria um desvio no cami-
nho. Mas para quem decidir desafiar todos
estes preconceitos e pegar a direção sul,
em Portugal, nao aconselhamos um plane-
jamento apertado, de um ou dois dias; o
viajante brasileiro que chega lá, é capaz de
querer ficar um môs, descobrindo as deli-
cias locais.

Polo menos, é isto o que acontece com
os ingleses e alemães que vao passar as
férias e acabam comprando mansões, fi-
cam por ali, adorando o sol. Este é o maior
produto da região, um clima ameno, sem
grande inverno, nem tórrido verão. Nesta
época, anda-se bem de blazer de lá, cami-
seta e jeans; a luz dá um encanto filtrado à
paisagem e o.vento destrói penteados. Na
praia, a areia é dourada e fina, a água, fria.

Esquecendo a praia, olhamos para as
cidades. São muitas, como Vale do Lobo,
Vilamoura, Albufeiras, Sâo Lourenca,
Quarteira. A maioria, de frente para o mar
ou para a ria - braço de mar paralelo à
faixa de areia — foi transformada em con-
domínios brancos, nem sempre bem suce-
didos arquitetonicamente. Albufeiras, por
exemplo, era uma cidadezinha delicada,
cheia de vielas e ladeiras, uma colina no
porto com escadaria. Agora, com o boom
turístico dos anos 80, acabou sitiada por
prédios modernos, desde a saída na estrada
principal. Faro, a capital do Algarve, con-
seguiu uma convivência mais pacífica do
moderno e do antigo. A parte velha é man-
tida intocada, a nova satisfaz os anseios
por blindex e cimento. Cada cidade, cada
vila, tem monumentos, paredes e muros
que nos lembram Ouro Preto, Bahia, os
descobrimentos e nossa época colonial. Só
que lá, estão os originais dos telhados irre-
gulares, das igrejas entalhadas (imperdí-
veis, a Igreja do Carmo e a Sé do Faro, a
Igreja de São Lourenço)

O que poderia atrair um viajante sofis-
ticado, que procura algoalém de suas raí-
zes, a este pedacinho de Portugal? Vamos
dizer que seja um apaixonado pela boa
mesa. No lugar da comida pesada do Norte,
cheia de carnes e banhas de porco, o Algar-
ve tem delicias do mar: as sardinhas famo-
sas (60 escudos uma latinha no supermer-
cado), a santola, espécie de casquinha de
siri, com gosto completamente diferente;
lagostas, camarões comidos à unha, como
gostam os nativos e a cataplana, prato do
mar, feito em panela especial, que cozinha
no vapor. Para beber — ou para motor o
bicho, como dizem os algarvios — testam-
se os vinhos locais, fortes e quentes, vin-
dos dos solos calcários. Mas adotam-se
mesmo os dois extremos: o alcoólico da
aguardente branca (uma dose a 120 escu-
dos, nos bares), tipo bagaceira, feita do
fruto do medronheiro (o que será isso?
Algo muito saboroso, nada medonho), ou
da amarguinha, delícia feita com licor de
amêndoas e uma casquinha de limão (800
escudos no Free-Shop de Faro). Ou o só-
brio e purificante suco de limão parecido
com a limonada suíça, que começa super-
ácido e acaba doce como um drops. Não há
indigestão que resista a um copo de ma-
nhã, e até as caretas feitas com a acidez,
funcionam como ginástica facial rejuve-
nescedora.
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Fàrò é d capital do Algarve. O porto tem o colorido dos barcos de pesca e o perfil dos prédios modernos

Fanáticos por atividades esportivas
também encontram o que fazer. Desde as
piscinas internas e externas, quadras de
tênis diurnas e noturnas, praias quilomé-
tricas para percorrer... e correr, até o so-
nho dos golfistas ingleses e alemães, vas-
tos gramados entremeados de rias, lagos,
escarpas, à beira-mar, debaixo de um sol
luminoso, nunca tórrido. As praias apa-
rentemente mansas, só oferecem o perigo
de algumas correntezas, capazes de levar
um nadador incauto até a oòsta da África.

As boas estradas sao ladeadas por co-
mércios típicos. Horácio Cavaco, diretor
do departamento de turismo do Algarve,
sempre comenta que o maior produto da
região é o boI. Portanto, o solo é meio
arenoso, próprio para a cerâmica artesar
nal, vendida ao longo da estrada principal.
São pratos pintados, potes, bichos, e mi-
niaturas das chaminés brancas, marcas re-
gistradas da arquitetura local. Segundo os
algarvios, esta marca resultou da necessi-
dade de enfeitar as casas. As portas e jane-
Ias ganharam cores vivas, destacadas nas
paredes brancas, por uma razão assaz prá-
tica: acredita-se que o colorido espantaria
os mosquitos (enormes!). E começaram a
juntar pedras, para formar o rendilhado
das chaminés, um tanto inspiradas na ar-
quitetura mourisca.

Na hora de comprar uma lembrança da
estadia, pense bem. O primeiro impulso

poderá ser de escolher uma destas chami-
nés-bibelôs tipicas, que na volta ao Brasil
terá o mesmo destino de milhares de sou-
venirs de viagem: algum canto de pratelei-
ra ou o lixo. Há cerâmicas mais sofistica-
das, com objetos de gosto à prova de volta
para casa. Em Albufeira, vale a pena co-
nhecer a cerâmica Bobi (Turial, 7. Av. 25
de Abril). Outro tipo de compra é a de
supermercado: sardinhas são as conservas
da região; os sabonetes têm nomes parpol-
dos com os brasileiros (o Rexoiia de lá se
chama Rexina), mas são mais perfumados.
Sem falar na tentação
de trazer garrafas de
Porto, Ainargüinha,
vinhoB looais. O pro-
biem$ é a embalagem,
que exige perícia para
evitar quebras — uma
solução que tem dado
certo entre os viajan-
tes, é enrolar a garra-
fa com camisetas, co-
locando no centro da
mala que será despa-
chada. As laterais são
protegidas por chuma-
ços de algodão, precio-
sós itens protetores de
bagagem. E a solução
desesperada é levar a
adega na bolsa de

mão, um inferno para quem ainda vai
viajar muito,

Há uma última atração no Algarve: a
música. Na hora do jantar, o hotel provi-
dencia um cantor com violão, de sotaque
indefinido: é um brasileiro, provavelmèn-
te. Ou em lugar dos }amenj5psqs fados, súr-
ge o grupo que dança o corridinho, espécie
de vixa acelerado. Depois da correria, só o
final de noite numa das discotecas escon-
didas nos grandes condomínios.

Este pedacinho de Portugal, pertinho
da Espanha (logo ali, a 200 quilômetros),

banhado pela corrente
do gpifp que garante
calor ameno, fala-se
tanto alemão e inglês
quanto português; a
libra e o marco têm
mais presença do que
o dólar quase tanto
quanto o escudo. Há
um estilo próprio, ale-
gre e animado, e um
orgulho das diferenças
de cultura, clima e hu-
mor em relação ao
restante do pais. Co-
mo diz Horácio Cava-
co, entre orgulhoso e
modesto, "Portugal é
um pequeno país ao
norte do Algarve".

,'°\ (¦ WHTUOA1. •'¦"'

=¦.-;f r <T Espanha
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Lisboa em um dia
auem 

vai ao
Algarve, deve

¦ aproveitar para
conhecer Lisboa, nem
ique seja em um só dia. O
[representante do turismo
português, Vitor Costa,
recomenda estes pontos

]principalh. possíveis de
taeren vistos por quem
chega de manhã cedo à
capital portuguesa:

Sal do aeroporto,
pegando um táxi ou um
autocarro (ônibus), vá ao
Rocio, tomar ao café;

Outra parada, no
Nicola, o café do Booage,
para experimentar a
ginjlnha, bebida típica;

Volta a pé pela Baixa
Porabalina

Sobe ao Chiado, que
náo pegou fogo inteiro,
apenas 18 prédios caíram
no incêndio

'• Almoço no Bairro
Alto

Digestão feita
passeando pela zona
ribeirinha, até Belém e o
Mosteiro dos Jerônimos.
Ver a Torre de Belém e a
•praça tio Império;

Imperdlvel, comer um
pastel de Belém na casa
dos Pastéis de Belém, ali
perto

O jantar é na
Alíamna, bairro
medieval (um almoço ou
jantar ousta em média
2.000 escudos por pessoa
(ou cerca de USS 15) .

Depois do jantar, uma
passada numa Casa de
Fados ou numa discoteca

áft*ií*as8troika, Kremlin)
ji Aéora, só reBtajjerder

o vôÔ3para outro ldgar,
Lisboa merece mais do
que um dia de visita.

r BÚZIOS ^
¦ LAGOSTIM POUSADA 

'

> SUITES A BEIRA MAR '
• BAR RESTAURANTE ,t ESTH. DO QERIBA. 70
k RES; (021) 275-2018/275-1882^

Pfeá
BÚZIOS E

CABO FRIO
PHOGMME.-]» DOIS;!
KM 9€ 5ÉMAHA.A
preços o't e istt:
CAHHPMS UM IA-,
TMWHE CB»tlS. 

'

AQUA MARINA FLATI. ACQUAMARIHE
INFORMAÇÕES E RESERVAS

fí&õf Emomfídlmtntoi
IBtc M IOII 222-2» 2S-22*, 2M-7W

Bfflos m) ii-ia - um roo mm u-m
. GOHHEÇA NOSSOS PACOTES PflOMOCIOHAIS

EXCURSÃO
t AO LESTE
IEURÒPEU

Saídas:
Julho: 07 e 26

Agosto: 09e28.

SOMENTE US$603,
parte terrestre

Visitando:
ALEMANHA ORIENTAL:

DRESDEN
TCHECOSLOVÁQUIA-.
PRAGA-BRAD1SLAVA

POLÔNIA:
WROCLAW- CRACÓVIA

HUNGRIA:
BUDAFEST-LAGOBALATON

ÁUSTRIA:
VIENA

A AGÊNCIA OFICIAL tffl&S
DO ESTUDANTE ^ríR

RuadoCatete, 311 «Sala 408
l Rio de Janeiro • Catete
$ Tel.: (021) 265-0248

PROMOÇÃO NACIONAL
INGA BRASILEIRA h.

SERRAS GAÚCHAS
7 dias. Incluindo passagem aérea
ida e volta, 9 refeições. Visitando:
Gramado, Canela, Caxias do Sul,
Bento Gonçalves, Garibaldi, Novo
Hamburgo e Porto Alegre.
Hotéis: Serrano e City. Saídas
aos Domingos.

4x. .CrS 8,523,
PORTO SEGURO
8 dias. Meia Pensão.
Hotel Casablanca. Saldas aos
Domingos.

4x. .Cr$

NATAL
7,029,

8 dias. Passeio de buggy nas
dunas de Genlpabu.
Hotel Maflha Prãlà

4x. .6rf 9,213,

SALVADOR
8 dias. Hotel Saveiro.

4x. .Cr* 5,458,
RECIFE
8 dias. Hotel Voyage.

7,643,

FOZ DO IGUAÇU
3 e 4 dias. Roteiro completo
com todos os passeios incluídos.
Hotéis: Colonial, Panorama
e Salvatti.

4x_____Cr$ •

MACEIÓ
8 dias. Meia Pensão.
Hotel trópico Praia
4 Cri
—, ni>i "fi"'1).'.;1. fg»

5,215,
7,993,

MANAUS
4 dias. Incluindo passeio
Encontro das Águas com
almoço. Novotel.

'¦ 
_^^'r?rrnrnCTO*l

4x. . Cr$ 12,623,
(AWm

4 CrS

FORTALEZA 
*Zj[!^

8 dias. Incluindo tour AD Af A III
a Cumbuca Hotel íbis. «flMVfMW

0 CQA |?.fkHo,el 0X10
4x Crt TlJYQ/ 4> ,._!.. .Crf OtOlOf

8B«

MACEIÓ/NATAL^ 8,754,.Cr$l

FORTALEZA/NATAL^ 10,859.CrS

FORTALEZA/MACEIÓ9to 11,172,.CrS

MACEIÓ/NATAL/
FORTALEZA
10 dias.

FORTALEZA/NATAL/
MACEIÓ/SALVADOR
13 dias.

4x. 13,343CrSlWlWIW/

SALVADOR/MACEIÓ/
RECIFE/NATAL/
FORTALEZAMss 13,727,4x CrS

,, oJl.680, ^^
Pr«ÇP ctloulldq por pau» «n apto. duplo «ml 7/O4/90, lulilto »realutu. Flnanclamtnto: 1» intrêdí + 3 u«t« m«l»ll «1* • tntrid». Oflrtl * ll^ftl llmlt«ló« • r«ww« tuiilIM » ronflrme^io. _^-^-V^T\ \ *( I l 1 WARGENTINA E CHILE ÜE
BUENOS AIRES EBARIL0CHE (8
Incluindo: «Passagem aérea de ida e volta «Traslados^
aeroporto hotel aeroporto • 3 noites em Buenos ]
Aires no Hotel Continental, City, Rochester
• 4 noites em Bariloche no Hotel Mljlaray
e Bela Vista • Café da manhã •
4 refeições em Bariloche e passeios
Circuito Chico e Cerro Catedral • City tour em Buenps Aires

mas

A partir de 4 x Cr$_ 12.735/

LAGOS ANDINOS (14 dias)
IhòJUindo: «Passagem aéregde.lda é Vfj|t4«Traslados ho
aeroporto hotel • 4 noiteis em Buenos Aires no Hotel
City • 4 noites em Bariioghe fio Hotel Bela
Vista ¦ 1 noite em Peulla com meia-pensão

1 riòjte em Puerto Mpntt no (Hotel
Vicente Perez Rosalez, oü Fnjtj (lar !-jjí-

3 noites em Santiago no Hotel Galerias mrw
Café da manhã • 4 tefeiçõés em BarlIoQnB "

te' \at

DOMIMCOt

esta 9'

r0ntav\a\afPata

exce^^provev

e passeios Circuito Chico e Cerro Catedral • Travessia dos
Lagos Andinos e Vifià dei Mar • Çity tógr em iyenos Aipés

A partir de 4x Crt. 28.559*

BUENOS AIRES (5 dias)
Incluindo: «Passagem aérea de ida e volta*Traslados
aeroporto hotel aeroporto • 4 noites em Buenos
Aires no Hotel Continental, City, Rochester
• Café da manhã • City tour

A partir de 4 x CrS

ARGENTINA E CHILE ' Preçoi por ptnoa tparta Urrwtrt • tirw tm apto. duplol calculados ao címblo da 27/04/90. iu|eltoi a altaraçfc. "OFERTA DE LUGARES LIMITADOS. RESERVA? 8U|EjTAS A CONFIRMAÇÃO". Flnanelamanto: 1Í tntrada + 3 vatt» marnallapò<antra*.

•••

8.657*
*#! fr

AgM%OfitMMlc«8

São Paulo Tels: {011) 257-5522
231-0266/257-5611
Campinas Tol.: (0192) 31-6922

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco,
147/19? 221-2QOO /^NACIONAL
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Quinta do Lago soria mais um en-
tre os inúmeros condomínios fe-
chados que margeiam a estrada
125, a principal do Algarve, se não

fossem suas condições especiais de urbani-
zação. O projeto, criado por André Jordan, ô
um empreendimento da construtora inglesa
Bovis, tem cerca de 4.600 hectares e inclui
entre suas torras o Parque da Ria Formosa,
intacto, preservando suas 400 espécies ani-
mais e vegetais. A maior diferença entre o
condomínio situado no Vale do Lobo, por
exemplo, ô vlsivel. Em vez dos grupos cerra-
doB de casas deste último, na Quinta apenas
8";, das terras são urbanizadas, vêem-se gra-
macios e piscinas, os braços de mar e as
pontes de madeira. Os braços de mar são
chamados rios, onde os patos selvagens fa-
zem ninhos nas margens, as garças cinzen-
tas procuram comida na maré baixa e ainda
sobrevivem galinhas d'água azuis, de patas
vermelhas (estão quase extintas).

A construção começou em 1971. Depois
da Revolução, houve uma parada nas obras,
de 1974 a 1982, quando os ingleses da Bovíb se
interessaram pela compra do empreendi-
mento. Atualmente, os moradores e hóspe-
des de férias desfrutam dos 800 hectares de
verde, três campos de golfe, um Country
Clube, 36 boxes para cavalos, e circulam
entre os vários condomínios, como o São
Lourenço Appartments, o Four Seasons
Country Club, o Victory Village Club. Em
breve será inaugurado um hotel da Trus-
thouse Forte. Em volta, estão os pinheiros e
as alfarrobeiras (árvores que produzem a
alfarroba, comida para cavalos). Uma casa
custa cerca de USS 1.600 mil, em um lote de
2.150 m2.

Mas quem não está interessado em casa
própria na área, pode conhecer o lugar, hos-
pedando-se no hotel Quinta do Lago, pro-
priedade do príncipe Kalid Faissal, adminis-
trado pela Orient Express. Exatamente no
mesmo estilo branco da região, o hotel pri-
ma pelo atendimento e a preocupação de
não agredir a natureza em volta. Pelo me-
nos, é o que parece, para quem se instala
num dos quartos de frente para a ria Formo-
sa e as dunas da praia, ouvindo o graânar dos
patos nos ninhos e vendo o interminável
por-do-sol da sua varandinha. Melhor ainda,
se a paisagem for apreciada da varandona
com piscina, da suíte presidencial, belo
apartamento de três quartos, na cobertura
do prédio.

O hotel conta com salas de musculação,
saunas, piscinas interna e externa, passeios
de bicicleta. Dois restaurantes, o Cá d'Oro e
o Navegadores, oferecem bufês tentadores,
quase sempre de frutos do mar. No serviço
de quartos, os preços variam dos 1.500 escu-
dos (USS 10) por um hamburguer com fritas,
até 3.200 escudos (USS 22,85) por um pregado
cozido com legumes e batatas no vapor, um
peixe da cozinha local. Uma cerveja Heine-
ken custa 750 escudos (USS 5.30) e uma Coca-
Cola, 400 escudos (USS 2,85). Nos meses
quentes, em geral a partir de maio, almoça-
se regiamente no Gigi, nome familiar para
os habitues de Búzios. É o mesmo Gigi da-
qui, funcionando na Quinta num pavilhão
de madeira, quase à beira-mar, em frente ao
hotel. Para o acesso, atravessa-se uma pon-
te rústica, como um deck, sobre a ria For-
mosa. Garçons brasileiros garantem a in-
formalidade, o som é de pagode ou de escola
de samba, e a festa toda sai por cerca de USS
30 por pessoa. Convém treinar servir o peixe
assado, sem se perder nas espinhas, valori-
zando a carne macia. E também aconselha-
se o uso de lenços para as mulheres e bonés
para os homens, para evitar os descabelan-
tes efeitos do vento. (I.R.) .

a%™IÀ Quinta, junto à ria
Indicações

r, 
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Das varandas da Quinta do Lago, avistam-se os gramados, as dunas e a ria, onde os patos fazem ninhos

Como chegar:
• Do Rio até Lisboa, pelo DC-10 da Varie:,
em vôo direto ou via Recife,: até Reoife.
são 2h40; depois mais Oh de vôo direto.
Esta é a saída dos domingos, às lSh45, que
chega em Lisboa ia (0)30. Há vôos diretos
em outros dias da semana pela Ts.p, que
faz pool com a Varig.
Preços: Até o dia 14 de junho (quando
acaba a baixa temporada), o bilhete em
classe econômica, tarifa normal (validade:
por um ano) custa USS 2.1M(Cr$ 108.840)
em classe executiva, US$ 2.367 (CrS
119.770,20) e na impecável primeira classe'
da Varig, U8S 3.473 (CrS 175.683,20).

As tarifas ponto a ponto, em olasse-
econômica: para estadia máxima de dois
meses, o bilhete custa USS 1.097 (CrS
55.503.20) ; para estadia máxima de três
meseB, o bilhete custa USS 1.420 (CrS
71.852). O oâmbío foi calculado pelo valor
do dia 27 de abril, quando as passagens
internacionais eram vendidas com um dó-
lar flutuante valendo CrS 50,60. Há posaibt-
lidado de pagar em quatro vezes sem juros, -
e o câmbio válido é o do dia da emissão do
bilhete.
• De Lisboa até Faro, são duas pOBSibili-
dadeB: ir pela LAR, de Avro, em vôo de 50*-minutos.Ou alugar um carro, um 'Piat*
Panda, pela Oremar (tel. no Rio': 221-9455)*
a partir do aeroporto de Lisboa, fazendo a
viagem pela costa, em oerca de quatro
horas. Em uma semana de estradas, o Al-
garve será bem visto.

¦ Preços: o aluguel de carro por uma sema-
ca custa 18.949 escudos (USS 135,35 ou CrS
10.151,25), mais o seguro de 6.300 escudos

.(USS 45 ou CrS 3.375) e a taxa goveraamen-
tal de 17%sobreo total. Deste preço, 25%
do aluguel (sem contar o seguro e a taxa),
podem ser pagos no Brasil, em cruzeiros
no câmbio turismo, que em 27 de abril
estava s- Crs 75, através da Oremar, O
restante é pago em Portugal, à locadora

;-:Kennlng. em moeda local.
Hospedagem; .
• Os bons hotéis, com piscinas, espaço,
campo de golfe, ficam nos condomtaios,
como a Quinta do Lago. Até o dia 30 de
junho próximo, as diárias com café da

\ manhã são a partir de 35.300 escudos (USS
252) por casal, nos quartos duplos, com

x vista pára o mar e o jardim (ae for com
vista para, o oampo de golfe, a diária é ura';
pouco menor: desde 32.600 escudos por ca-
sal ou USS 228). Crianças até 8 anos não
pagam diárias; de oito a 13 anos, pagam a

l metade da diária adulta. Todas as taxas
estão incluídas, e há um serviço de' trans-'
porte de e para o aeroporto (são as corri-
nhas, termo usado para designar kombis,;
mioro-ônibus é furgões). (Quinta do Lago: l
8135 Almancil, Algarve. Portugal. Tel:
(089) 39-6666. Telex: 57118 HOQDL P. No.
Rio, maiores informações através do Es-
critório no Hotel Copacabana Palace, pelo: telefone 255-7070).
Compras: Há cerâmicas ao longo da estra-
da 125, no estilo mais típico, com miniatu-

: ras de chaminés, pratos plntádoSi cinzei-
: ros: Quem exige mais do qUé um souvenir,

pode escolher entre os cachepõs em tons
pastéis da Alquatro Decorações (Estrada":
Vale do Lobo, 8.135, em Almancil. Tel:
089-395.732). Ou em Albufeiras, onde na rua
principal são vendidas jarras e pratos de

-louça em estilo oriental, pelo preço médio
de USS30.
Câmbio: um dólar; 140 escudos

Invista
em telos

0 momento agora é de investir em sonhos. Mas em sonhos
que você pode realizar e que dão certeza imediata de
retorno: alegria, tranqüilidade, cultura.
Com a Nacional Turismo você realmente conhecerá as
principais atrações da Flórida. Dois dias inteiros em
Disneyworld. Dois dias inteiros no Epcot Center. E mais um
dia inteiro em cada um destes fantásticos lugares: Busch
Gardens, parques aquáticos (Typhoon Lagoon e Wet'n
Wild), estúdios de cinema (MGM e o novo UNIVERSAL
Studio's), Sea World, Shopping Mercado, Cabo Kennedy
e St. Augustine, a mais antiga cidade no litoral da Flórida.
Todos os ingressos e traslados incluídos.
Hospedagem em excelentes hotéis, com "American 

_
Breakfast" em Orlandoe "Continental Breakfast" emMiami,
além de um almoço na lanchonete da loja AMEC Center.
São dois roteiros à sua escolha:

DISNEY
1 nifMIJQI

15 dias ORLANDO com MIAMI. A partir de USS 850»

DISNEY

éfccDte}
15 dias só ORLANDO. A partir de USS 820*
A equipe Nacional Turismo acompanha você durante toda a
viagem, sob a coordenação, a segurança e o carinho da Tia
Maria Vianna, contando com: médico, tesoureiros è guias,
todos profissionais especializados com larga experiência em
Disney. Venha conversar com a gente. 0 sonho é possível.

COORDENAÇÃO GERAL: T2a tttU
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6 vezes sem juros
parte terrestre.

'Uma ou duas crianças menores de 12 anos acomodadas c/ 2 ou 3 adultos
pagando apartamento duplo ou triplo (máximo 4 pessoas por apartamento.)

flv~AG£fílC/ÂD£V/AGffl$

AgSncias de viagens consultem-nos pelos tels.: ABW ramais 171-176 ou 1021) 221-2000

RIO DE JANEIRO: 221-2000
Av. Rio Branco, 147-19? andar - Abav: 171-176

São Paulo:
Divisio Disney: (011) 282-8833
Al. Gabriel Monteiro da Silva. 862 • Abav: 786-785
Centro: (011) 257-5611/257-5522/231-0266
Av. Ipiranga, 344 - 26? andar • Abav: 513-556

Campinas:
(0192) 31-6922 - Rua 14 de Dezembro. 481
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"l JjT^  LEVA EM CASA f l _ 

^i FACA SUAS COMPRAS DE l
SUPERMERCADO PELO TELEFONE

.• ATENÇÃO:-
Se, ao receber nosso jornal, você já
estiver abastecido, ligue e diga em

qual semana desejaria recebê-lo.

Menor preço e qualidade
sem sair de casa

* PEDIDO MÍNIMO:

Cr$ 1.500,00 e taxa de entrega de
Cr$ 200,00.

SUPER-PROMOÇÕES DA SEMANA
código» 154,155 e 15»
NA COMPRA DE UM

HELLMANNSMtX
alho c/ervas, bacon

ou cebolinha env 20 g

GRÁTIS
um vidro de 250 g de

MAIONESE
HELLMANN'S

44,00

código 169 .

SALSICHA
ANGL0
Ita180g

código 259

ÓLEO DE SOJA
LIZA

Ita900ml

código 268«269

CREME KN0RR
de cebola ou de
ervilhas c/bacon

env 67 g

54,00

código 302

ÉG-C0KE
coca-cola

gf»2l

85.00

código 367

SABÃO COCO
RUTH

pctICx 100 g

I

70,00
*#*********írTei^ADO 1 * Nao vendemos P°r a*acado
,°^Í FM CASA I Certificamos que estas super-promoções terão os

^^tAiPNOR PREÇO! menores preços da praça. Se eventualmente algum
DE MENUTl—,~~—n* concorrente pr0var o contrário, compramos o desafio!

{«iiiiih"'"'

Os (2Õ0) Produtos em Promoção estão marcados
Validade deste jornal — até 08/05(terça)

aft 581 -9696 m

m

Sr"
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58,70

97,60

GULOSEIMAS
Baconzitos pct 55 g
c 
Batata Frita Croc
pct ISOg

Batata Frita Palha
Croc pct SOO g

) 
Bombom Amor
Carioca pct 5 und

Bombom Garoto Sort.
cx SOO s

Bombom Sonho de
Valsa pct 5 und

Cebolitos Elmc Chips
pct 60 g( 
Ch«c-toi
pct Mg

Chocolate c/leite
NesHii 2 x 30 g

Chocolate CholcHo
4 und x 32 g

Chocolate Diamante
Negro pct 2 x 30 g

) 
Chocolate Galak
pct 2 x 30 g

) "
Chocolate Kri
pct 4 x 15 g) 
Chocolate Krot Lacta
pct 2 und 30 g

••
Chocolate Prestigio
pct 4 und 35 g) 
Doritos Sabor
4 Queijos pct ÍOO g

• Doritos Sabor Natural
pct 10O g
Fandangos Presunto
pct 120g

Fandangos Queijo
pct 120 g) •-
Mentex Hortela
cart 3 cxs

Ruffles Batata Frita
Ondulada pct 80 g

) 
Ruffles Batata Frita
Ricti Cream pct 80 g

Ruffles Batata Frita
Temperada pct 80 g

) 
Skiny Presunto
pct 120 g( Stiksy Palitos
Salgados pct ÍOO g

) 
Zambinos
pct 55 g

1

35,70

DICJ*tflBISrtAlmBbmm
27 -

(JW)
ITOS

Bisc Ãguo e Sal Triunfo
pct 200 g

Bisc B. Gouter Queijo
Sulco pct ÍOO g( "Bisc Champanhe
Bauducco pct 20O g

) 
• Bisc. Champanhe Sao

Luiz pct 200 g
( i 

. Bisc Cream Cradtart
Piraque pct 2O0 g

Bisc. Cream Crocker*s
São Luiz pct 200 g

Bisc Cream CrackeKs
Triunfo pct 2O0 g

Bisc Divertidos São
Luiz pct 200 g••-••-

¦ Bisc Malzena Triunfo
pct 200 a
Bisc Maria Piraque
•jct 200 g

Bisc. Queijo Piraque
pct ÍOO g) 
Bisc Rech. Choc Vit.
São Luiz pct 200 g) 
Bisc. Rech. Chocolate
Bauducco pct 200 g
t Bisc. Rech. Chocolate
Triunfo pct 20O g

Bisc. Rech. Baunilha
Vit. São Luiz pct 200 g

1 .

Bisc. Rosquinha de
Coco Mabel pct 200 «v« jr.
Bisc. Salclic São Luizr20?.8. Ow
Bisc. Salgadinho —
Piraque pct 1 OO 39 40
Lanche Triunfo
Chocolate cx 20 pct 908 Jtfí
Torr. Bi-Tost Doce ^^
Bauducco pct 160 Ç mm «jf"S

Torr. Bi-Tost G lutem J^=. <C^
Bauducco pct 1 4© f -m Ort^

Torr. Bi-Tost Sal J^s» -=<^
Bauducco pct 1M| £ mm «*>

MATINAIS I
r

so -

51 -

54

55

56

57

58

63 -

65

66

69

70

Açúcar Cristal dr
pct 2 kg

) -¦---"
Açúcar União pct 1 kg

Aveia em Flocos
Quaker cx 200 g

) 
Café Melita
pct 2 x 500 g
( 
Café Palheta
pct SOO g

Chã Preto Tenderleaf
cx 12 und
i 
Cremogemo
Tradicional pct 200 g

Farinha Láctea Nestle
Ita 400 g

) -••
Goleio de Mocotó
Colombo Nat. vdo 200 g

) 
Geléia de Mocotó
Colombo Vit. vdo 200 g

) 
Leite L. Vida Dieta
Parmalat cx 1 OO© ml

Leite L. Vida Int.
Parmalat cx ÍOOO ml

) 
Leite Molico
Instantâneo Ita 300 g
( 
Leite Nanon
Ita 454 g

) 
Leite Ninho
Instantâneo ha 4O0 g

) •-••
Me! Belmel
vdo 285 g
( 
Nescafé Tradição
vdo 50 g) 
Nescau
Ita 500 g) 
Nescau Prontinho
3 x 200 ml

) 
Neston
HSOOg

) 
Ovomaltine Suíço
Ita 20O g) --•
Toddy Reforçado
vdo 4O0 g( 

75,80
28,00

89,50

39,80

>,9o:

DOCESE
SOBREMESAS

71 Açúcar Refinado Gran.
Doçura pct SOO g( 
Ameixas em Calda
Arisco Ita 400 g

) ...»
Ameixas Secas Arisco
Ita 200 g< 

74 - Cereja Kinutre
vdo 90 g
( 
Chocolate em pó
Nestle pct 200 g

Coco Ralado Indiano
pct ÍOO g

77 _ Coco Ralado Menina
Integral pct lOOg

) 

72

73

75

76

62,70

(W40)
99,80

99,80

69/M

59,60

59,60

79 -

so -

•i -

82 -

83 -

84 -

85 -

86 -

120 -

88,80
^ 121 -

>= <^ 122 -

123 -

124 -

125 -

1 87

caie
palheta
garantia de qualidade

128

129

91 ¦

92 •

93

94

95

96

97

98

99

ÍOO

101

102

103

104

105

106

Creme de Leite Glória
Ha 3O0 g

Creme de Leite Nestle

fD 3°° ( 88^
Creme de Leite
Parmalat cx SOO ml f 

118,40
Doce de Leite Peixe«* 320.B.  87,70
Fermento em Pó Royal
Ho,00a  43,50
Figo em Calda Cica
Htrt50°.a C125/80J
Flan Royal c/Calda de
Morango cx 190 65,60

Flan Royal cx 60 29,30

Gelatina Q-Gel Cereja«85a C 25,90;
Gelatina Q-Gel
Frcmboesa cx 85 (^ 25 90 

^

Gelatina Royal Cereja
<*85a  36,30
Gelatina Royal Limão
«85B  36,30
Gelatina Royal
Tuti-Fruti cx 85 36.30

Goiabada Cica Ho 7O0 RO Sfl

Goiabada Dietética
Colombo Ita SOO 29830

Leite Condensado ^^
Glória Ita 395 f 74,30 )
Leite Condensado
Moça Ita 395 6730

Leite de Coco Indiano
vdo 200 ml 43,30
Leite Moça Fiesta s
Beijinho Ita 385 f 65,60 )
Leite Moça Fiesta ^^^"''^"^^
Chocolate Ita 385 g f 65,60 )
Manjar Royal c/Calda
Ameixa cx 170 65.60

. Mistura p/Bolo Royal
Chocolate cx SOO 189.80

Pêssego Calda c/Caroço
Arisco Ha 4SO 119.60

• Pêssego Calda Metade
Arisco Ita 450 18960

Pêssego Esp. Metade ^
Agape Ita 450 Ç IA» 

QQ\
Pêssego Metade Extra —^
Peixe Ita 4SO 189.60

Pudim de Leite Royal
DC,250a.  88,70
Pudim Royal Caramelo

íxl,0)!L:.  29,30
Pudim Royal Chocolate=X,,V.  29,30
Pudim Royal Coco
=*85a  29,30

DIETÉTICOS
Abacaxi em Calda Diet.
Regime Ita 250 154,60

Adoçante Aspart
Cristal Diet. cx 50 env 01*0 fJ\
Adoçante Assugrin

rdo 
,00.m.!  156,80

Adoçante Dietil're("r!. nTsm
Adoçante Suita _*-80m,>  169,40
Assugrin em Pó

(x50T.8.°..B.  167,40
Big Diet Coke
One-Way gfa 2 154,80
Big Diet Pepsi

f,0,1! Q29J0)
Bisc. Flbrax Natural

f"200.?.  79,40
Coca-Cola Diet -^
Ita 3SO ml ( MQ Oft )
Diet Chá Stevia ^>—<T
Camomila pct IO und f LA U\\
< C bofiüi
Diet Chá Stevia Canela ^s=—==CTr ,o,un.d. C *w

130

131

132

133

134

135

136

Diet Chá Stevia
Clareira pct 10 und f. AO A/J)

Diet Chá Stevia ^> '<C
Erva-Docepct 10 und 

Ç. 68^0)
Diet Chá Stevia ^>—-=CT
Natural pct IO und Ç AQ AA )
Diet Pepsi One-Way

f 
25°..":!  37,70

Flan Diet Royal
Chocolate pct 15 53 20
Gelatina Diet Cereja M^—i
Royal pct 14 ( *Q Q/VS( ^^rzs
Gelatina Diet Cereja ^>—=T
Sucarylcxl4g Ç 4Ç80j
Gelatina Diet -
Framboesa Sucaryl .«14a  C*rW
Gelatina Diet Morango
Doce Menor vdo 200 i <)AU\

Guaraná Dietético
Antãrctica O.W.
•fa25)°m.!  28^
Guaraná Dietético
Brahma O.W.

f" 
25°..m!  37,70

Pêssego em Calda Diet
Regime Ita 240 157,60

Pêssego em Calda Diet
Regime vdo 200 ml 110 00

Pop Laranja Diet
Antãrctica gfa 2SO ml 27 

40
Pudim Diet. Baunilha

re,i,T..2.5..8.  57,30
Pudim Diet Choc l
Sucaryl cx 30 f 49^0 J
Pudim Diet Choc. Dietil

r25?  57,30
Pudim Diet. Morango ^^
Doce Menor cx 25 /r\ Aft QA^

¦ Queijo Cortage
Locreme pct 370 f" 1 Jl OQ^

'''WíM&Z:
mB&BgmCONSERVAS

139 - Alcaparras Paladoro

Jdo 
100.s.  166,90

140 - Aspargo Fino Peixe
'(,a340g  259,70

141 - Atum Coqueiro Sólido'*" ,98. f.  156,30
142 - Atum CPC Grated.

[,al7°s  59^
143 - Azeit. Paladoro Rech. '¦ ^^

Pimentão vdo 2O0 Ç 188~5fl
144 - Azeitona Verde Arisco ^>—<^_

Tdo 
2°°.." C 72j80

145 - Axeitona Verde
Castelo de Alvear

rdo200.ü  82,70
146 - Azeitona Verde ^

Paladoro vdo SOO /^in* nn

147 - Cogumelo Soft J^=- ==Z^
Champs vdo ÍOO ( HOAfl

148 - Ervilha Cica Petit-Pois '

i*02000.  58,30
149 - Ervilha com Cenoura

Etti Ita 200 59 40

150 - Ervilha Etti Ita 200 f^flflAfl

151 - Ervilha Peixe'r™B. • Cj8r60
152 - Extrato de Tomate

Elefante Ita 370 Ç 55 Rfl )
153 - Extrato de Tomate ^-—

Peixe Ita 370 55 RO
154 - Mellmannsmix Alho

c/Ervas env 20 /" »A(JÍ

155 - Hellmannsmix Bacon

rnv2^?. c wti
156 - Hellmannsmix

Cebolinha env. 20 f iiM

157 - Maionese Gormet

rd°500.ü  98,70
158 - Maionese Hellmann's ^^

rdo2i°« Cwn)
159 - Maionese Mazola

r*o"°.e.  7ir8o

3CO
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Milho Verde Ettl
Ha 200 g

Palmito Silvestre extra
Macio vdo 300 g

) 
Palmito Stein
vdo 300 g) 
Palmito Tipo Exporl.
Poladoro vdo 300 a

Patè de Galinha
Odorich l«a ÍOO g

) 
Pote de Presunto
Oderich Ko 10O g

) 
Pepino em Vinagre
Stein vdo 300 g
t 
Pickles Coq. Esp.

i Paladoro vdo SOO g't 
Presuntada Oderich
Ha 330 g) ,--
Salsicha Anglo
Ha 180 g

) 
Salsicha Viena
Oderich Ita 180 g

Sardinha Coqueiro
Ha 132 g) 
Sardinha Jangada
Ha 132 g

) 

REFRIGERADOS

'(,-—**" Queijos Finos

<B

oo*o

in oco e
0>

co

Bacon Sadia —J
pct 250 g) 
Manteiga Nutrida
c/Sal Ita 500 g

) 
Margarina Cremosa
c/Sal Delicia pot 250 g

) 
Margarina Cremosa
c/Sal Mila pot 2SO g

) 
Margarina Cremosa
Primor Pot SOO g

) •-•
Queijo Camembert
Lacreme pct 170 g

Queijo Fundido Alho
Lacreme pct 100 g

Queijo Fundido Cebola
Lacreme pct ÍOO ^

Queijo Fundido Natural
Lacreme pct 1 00 g

Queijo Fundido Pimenta
Lacreme pct 100 g

Queijo Gouda
Lacreme pct 550 g
t 
Queijo Minas
Prensado Lacreme
pct SSO g

) 
Queijo Polenghi
cx 4 x 80 g) 
Queijo Ralado São
VitopctlOOg

Queijo Saint Paulin
Lacreme pct SSO g
i •<
Queijo Tipo Reino
Guanabara 1,5 kg

• Requeijão Lacreme
pct 400 g) 

Mg

19W

DIVERSOS
Alpiste
pct SOO g

Esfregão Alvejado gde
Bucheim 42 x 90 1 und

Esfregão p/Pia Bucheim
30 x 30 cm 1 und

Esponja Bettanin
pct 2 und
< 
Esponja Diouro
pct 15 g

Filtro de Papel 102
Mellita cx 40 und

W40

74,80

24/50

33,20

19,70

1^20

196 - Filtro de Papel 103
Mellita cx 40 und

197 - Flanela Disqulm
40 x 60

>-••_•
198 - Forrafogão

cx 12 und

199 - Fósforo Fiat lux
pct IO cxs
< 

ÍOO - Fósforo Ipyrongo
pct IO und
( ) -;

201 - Girassol
pct 500 g

) ¦¦;¦—"
202 - Guardanapo Lips ico.

24 x 24 c/SO und

203 - Guardanapo Poppe
gde. 33,5x3«cm
pct SO und

204 - Guardanapo Scottex
Bco. 23,5x23 c/SO und

205 - Inseticida NeocSd
Ha 300 ml

206 - Inseticida Rodox
Aerosol Ita 3O0 ml

207 - Inseticida SBP„Aerosol
Ha 300 ml

208 - Lâmpada Incandescento G.
E. ÍOOW/ 127V

209 - Lâmpada Incandescente G.
E. 150W/127V

210 - Lâmpada Incandescente
G. E. 60W/ 127V

-r~±~r--
211 - Lâmpada Incandescente

G. E. 40W/ 127V

212 - Lâmpada P/Geladeira
G. E. 40W/ 127V

213 - Lâmpada Vela Lixa
Clara 40W/127V

214 - Lenços de Papel
Kleenex Branco
cx 150 und

215 - Lenços de Papel
Kleenex Branco
cx 50 und

216 - Lenços de Papel
Scottys Bco. cx 50 und

217 - Naftalina em bolas
disquim pct 30 und
t 

218 - Nugget Liquido
Marron frc 60 ml

219 - Nugget Líquido Preto
frc 60 ml

, ) 
220 - Painco Ração

p/Piriquito pct SOO g
t 

221 - Palitos Real
pct 20O und

) --r
222 - Palitos Gina

pct 100 und

223 - Pano de Chão Saco
Seko 1 und '
t i—>,:..

224 - Pano de Copa
Estampado Bucheim
1 und
t 

225 - Perfex
pct 5 und

226 - Poliddrde Metais Silvo
Ha 200 ml

) 
227 - Prendedor de Roupa

Plãst. pct 2 und
) <¦

228 - Prestobarba Gillete
cort. 2 und

229 - Purificador de Ar
Cogumelo Mágico
frc 65 ml

230 - Purificador Bom Ar
Lavanda frc 300 ml

231 - Rolo de Aluminio
Gourmet 7,5 x 30 cm

232 ~-"Rolo de Aluminio
Rolitto 7,5 x 30 m

233 - Saco Lixo Dover-Roll
100 I pct 5 und

) 
234 - Saco Lixo Dover-Roll

20 I / 20 und
) 

235 - Saco Lixo Dover-Roll
40 I / IO und

) 
236 - Saco Lixo Dover-Roll

60 I / 10 und
) --

237 - SBP Elétrico 11OV
c/6 cargas

i

30,00

30/30

2840

SBP Refil cx 20 und
) 

Tira Ferrugens Fer-Ox
frc 25 ml

) 
Toalha de Papel Poppe
pct 2x20 m

) 
Vela Platino
cx 8 und
( 
Zipy Médio Embalagem
Plástica cx 15 und

) 

15,75

73,70

122,80

92,40

(^50)
79,50

4980

CEREAIS
«INÁC

Arroz Campeiro
Parbol. I.f. tp. 1 pct 5 kg

) 
Arrox Meylor
Agulhinha I.f. tp. 1
pct 5 kg

Azeite Carfoonel
Espanhol Ha 500 ml

Azeite Castelo de
Alvear Ha SOO ml

) 
Azeite
Gaito- Português
Ha SOO mi

) 
Azeite Português
Oliveira Ha SOO ml

Farinha de Mand. Crua
Kitano pct SOO g) 
Farinha de Rosca
Kitano pct SOO g

) 
Farinha de Trigo Boa
Sorte pct 1 kg
t 
Feijão Prato Bom Tipo
2 pct 1 kg

) 
Feijão Preto Biju
Uberabinha pct 1 kg
( 
Fubá Mimoso pct 1 kg
i 
Lentilha Kitano
pct 500 g( 
Maizena
pct SOO g

Óleo de Milho Gilda
Ita 900 mi
(. ) •--
Oleo de Milho Mazola
Ita 900 ml
(. ) - Oleo de Soja Lixa
Ita 900 ml
(. ) 
Oleo Maria" lia SOO ml

) 
Pipoca Mágica
pct 50O g< -,--

¦ Sagu Colombo
pct 200 g

156,70

19,40

36,90

(JH90)
-

mm

276

277

Espaguete Semoia
Adria N.* 8 pct 1 kg

Mac Parafuso Piraquê
pct SOO g

Molho de Pimenta
Verm. Arisco vdo 150 ml

Molho de Tomate
Poma rola Ita 3SO ml
< 
Molho ele Tomate
Salsa D/Oro cx 520 g

)•

194/40

Qwí>
29,90

99/30

(J9M)

7340

Cm)
MASSAS. SOPAS
E CONDIMENTOS

Caldos e Sopas

Alho e Sal A risco
pot 300 g
( (jSo)
Caldo de Carne Knorr
cx 63 g

Caldo de Galinha
Knorr cx 69 g

) 
35?

Canela em Pó
Neguinho pot 40g

) 
Catchup Etti
vdo 400 g

Creme de Cebola Knorr
•nv 67 g

Creme de Ervilhas
c/Bacon Knorr
env 67 g
t -•
Espaguete com Ovos
N.° 8 Adria pct SOO g

) 
Espaguete com Ovos
Piraquê pct SOO g

)

48/40

9980

(]w)

3980

CjyjD

Molho dam Tomate
TomateHi Pen. cx 520 •

Molho Inglês Arisco
vdo 150 ml

Molho Tom. Peneirado
YaranteMa cx 520 g

Mostarda Stein
frc200g

Podre Nosso Piraquê
pct SOO g

Pimenta do Reino em
Pó Comendador
frc40 g

Polpa de Tomate
PomHo Parmalat
cx 520 g

¦ Polpa de Tomate
Tomato cx 520 g

)¦

298

Puro Alho Arisco
pot 340 g

Rigatone (Guela de
Pato) Piraquê pct SOO g

Sal Refinado Águia
pct 1 kg

) 
Sopa de Galinha c/
Espaguetinho pct 72 g

Talharim Caseiro Tip
Top pct SOO g

Talharim Ninho
Piraquê pct SOO g

Tempero Comp.
s/Pimenta Arisco
pot 200 g

) 
Tempero Compl.
Condimix Bacon
pot 280 g( ..
Tempero Completo
Arisco pot 200 g

) 
Tempero Esp.
Refogados Condimix
pot 280 g) ...
Tempero Fondor
Maggi vdo ÍOO g

Tempero Maggi Grill
vdo ICO g

Vinagre de Álcool
Jurema frc 7SO ml

Vinagre Peixe Vinho
Branco frc 750 ml
t )

42,70

56/50

254,30

19,90

68,40

39,90

102/50

68^90;

93/40

Vinagre Peixe Vinho
Tinto frc 7SO ml
c i —

68^90;

48,70
48,70

2980

30/30

30/30
i^ífi^&sçssíKe

BEBIDAS
Água Mineral Natural
Indaia gfa 1500 ml
cx 6 und
{ 

Água Mineral
Petrópolis gfa ISOO ml
cx 6 und

Big Coke Coca-Cola
gfa 2 1

Cerveja Antártica
Ha 350 ml

>'¦

308 -

310

Cerveja Brahma Extra
One-Way gfa 300 ml

Cervoja"Malt*90
One-Way gfa 300 ml

Cerve|a sicol Ha 3SO ml

Coca-Cola Üâ 350 ml

Coca-Cola Õne-Way
gfa 2SO ml

Guaraná Antarctica
One-Way gfa 250 ml

Suco cie Laranja
Parmalat cx ÍOOO ml

)
Suco de Uva Parmalat
cx lOOOml

284/40

55,90

3880

32,70
55,90
42,90

27,30

27,30

(JW)

m

®

 VJ»^V  aaw',v ^wí
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313

Tang Laranja
env 120 g

Vinho Almaden Cord
Riesling gfa 750 ml

) 
Vinho B. Forestier
Riesling gfa 720 ml

Vinho B. Liebfreumilch
Nacional gfa 720 ml

) 
Vinho Branco
Mosteiro gfa 720 ml

Vinho Forestier Selec.
Demi-Sec. gfa 7SO ml

Vinho Rose Mosteiro
gfa 720 ml

) ....-»......-
Vinho Tinto Conde de
Foucauld gfa 720 ml

) 

(JÍM)
280,80

214,30

195,90

(rnã)

298,00

321

SAÚDE
Atkaseltier 2 env

Cepacol Normal
vdo 200 ml

Curativo Band-Aid
Extra Transp.
cx 35 und

Melhorai Infantil
env 8 und

Pomada Anestésica
Calminex frc ÍOO g

) 
Sal de Fruta Eno
vdo ÍOO g( 

9,20

144,80

232,40

7,90

132,00

53,50

326

327

332

334

UMPWZA
Ãgua Sanitária Super
Globo frc 1 I
t 
Álcool Pring
frc ÍOOO ml

Amaciante Mon Bijou
frc SOO ml) 
Bombril
pct 60 g( ..
Cera Pasta Incolor
Poliflor Ha 4SO g

Cera Poliflor Líquida
t :•
Desodor Pedra
Sanitária SO g

Deslnfetante Kalipto
frc 750 ml

) ••••
Deslnfetante Neutral
Jasmin frc SOO ml

Deslnfetante Pinho
Bril Plus frc SOO ml

• Deslnfetante Pinho Sol
vdo SOO ml
t . Deslnfetante Sampic
Lavando frc SOO ml)•
Deslnfetante Whitak
frc 750 ml

Desodor Sanít Bom Ar
Lavando Rofil 40 g) 
Desodor Sanitário
Bom Ar Lavanda und

Detergente Limpol
Limão frc 500 ml
( .—
Detergente Limpol
Maçã frc SOO ml
( . 
Detergente Limpol
Neutro frc 500 ml) 
Limpa Tapete Karpex
frc 500 ml

353

364

368

Limpa Vidro Vidrex
Completo frc SOO ml

Limpa Vidro Vidrex
Refil frc SOO ml

) 
Limpador c/Cera Destoe
Lavanda frc SOO ml

Limpador Family Mr.
Magic Polv. frc SOO ml

) 
Limpador Family Mr.
Magic Ref. frc SOO ml

) 
Limpador Thunder
c/Puverizador
frc SOO ml

Limpador Thunder
Refil frc SOO ml

) 
Limpador Veja
Banheiro c/Pulver.
frc 500 ml

) 
Limpador Veja
Banheiro frc SOO ml

) 
Limpador Veja Limpeza
Pesada frc SOO ml
t 
Limpador Veja M.-Uso
Inst. Pulv. frc 500 ml

Limpador Veja M.-Uso
Inst. frc SOO ml

Limpador Veja M.-Uso
Refil frc SOO ml

Limpador WC Harpic
frc SOO ml
t 
Lustra Móveis
Jonhson's Lavanda
frc 200 ml

Lustra Moveis Pimor tta
200ml
(. ) 
Óleo Peroba King
vdo ÍOO ml( -—
Passe Bem Aerosol
Ita 300 ml

) 
Pasta Jóia pot 300 g) 
Removedor Faísca
Ita 1OOO ml

) 
Resolve Líq. Pre
Lavagem frc SOO ml

) 
Sabão de Coco CP

5 x 200 g) -"••-
Sabão de Coco Rutn
pct IO x ÍOO g

Sabão de Coco Stabel
pct 10 x 100 g

Sabão em Pedra Ártico
Extra pct 5 x 200 g

) -•
Sabão em Pedra
Borbulhante
pct 2 x 500 g( 
Sabão em Pedra
Brilhante pct 5 x 200 g) 
Sabão em Pedra Rio
unid 200 g< 
Sabão em Pó Orno
Dupla Ação cx 800 g

) 
Sabão Neutral
Pastoso pct 200 g) 
Sabão Platino
pct S x 200 g

Sabão Whitak Pastoso
Limão pct 200 g

Saponáceo Radium
Pinho SOO g) 

144,40

96,40

77,90

50,00

50,00

6,00

98,60

34,80

40,00

(JwZ>
48/40

CE

142,20
Absorvente Carefree
pct 12 und( 

Absorvente Ela Seco
Sensação pct IO und
< 

380 - Absorvente Interno
OB Médio pct 10 und

) 
381 - Absorvente Interno

OB Mini pct IO und
) 

382 - Absorvente Interno
Tampax Médio
cx 10 und

383 - Absorvente Interno
Tampax Super
cx 10 und

334 _ Absorvente Modess
Aderente pct IO und

) 
385 - Absorvente S. Livre

Suave Seco pct IO und
( ---

386 - Absorvente Serena
Aderente pct IO und

) -"
387 - Absorvente Serena

pct IO und

388 - Água Nova Night Blue
Após a Barba
vdo 125 ml

389 - Algodão Bola Johnson
pct 95 g

390 - Algodão Multi-Uso
Jonhson's pct ÍOO g
t 

391 - Banho Suave
Jonhson's frc ÍOO ml

-.-
392 - Cond. Aquamanne

Cab. Normais frc SOO ml
) 

393 - Cond. Aquamanne
Cab. Secos frc SOO ml

-.-
394 - Cond. Aquam«nne

Uso Freqüente
frc SOO ml

397 -

402

Cond. Flex Cabelos
Secos frc 200 ml

Cond. Flex Normal
frc 200 ml

) 
Cond. Johnson s
10C ml

Coto notes Johnson's &
Johnson's cx T5 und
t 
Creme Barbeor
Bozzano Mentolado
tb 65 g

Creme Dental Kolynos
Brc. c/Flúor tb 90 g) 
Creme Nívea
Ita 52 g) 
Creme Rinse Colorama
frc 500 ml) 
Desod. Axe Vert

•frc 90 ml
( - ) 
Desod. Fres. AH Day
Feelings frc 90 ml

) 
Desod. Impulse
Malizia frc 90 ml

) 
Desod. Pinho Campos
Jordão frc 70 ml

Desod. Spray Vinolia
Fleurs [rChomps
frc 90 ml

Escova Dental Macia
Tec 1 und
( 
Escova Dental Média
Tek 1 und

Fio Dental Johnson*s
cx 25 m

Fralda Desc. Johnson*s
S. Seca até 6 kg

Fralda Desc. Johnson's
S. Seca 5 a IO kg 8 und

) 
Fralda Pupy
pct 20 unid

63,20

26,80

(mfà

98,70

CfSD
79,90

47/40

( i

98,70

178/40

(mo)

(m/à)

Fraldão Desc.
Johnson's S. Seca
10 kg 6 und

415 - Higiapele Johnson's
frc 100 ml

) 
416 - Neutrox

1 frc 1OO ml

417 - Papel Higiênico Fofura
Perfumado Duplo
pct 4 ri

418 - Papel Higiênico
Camélia pct 4 ri
( 

419 - Papel Higiênico
Flnesse pct 4 ri

420 - Papel Higiênico
Personal pct 4 ri

421 - Preservativo Jontex
Lubrificated cx 3 und

422 - Sabonete Glicerinado
Dama da Noite 40 g

) ••--"
423 - Sabonete Glicerinado

Ric Algas 110 g

424 - Sabonete Glicerinado
Ric Maçã Verde 1 IO g

) •"•••
425 - Sabonete Glicerinado

Ric Rosas 40 g
( ) -•

426 - Sabonete Lux Suave
90 g

427 - Sabonete Palmolive
luxo 90 g

) •„--••
428 - Sabonete Palmolive

Suave Verde 90 g
) 

429 - Sabonete Rexona
Herb 90 g

430 - Sabonete Vinolia
Flems D'Champs ÍOO g

) •--•• -.-"
431 - Shampoo Aquamanne

Cab. Oleosos frc SOO ml
( ) --•- - - •

432 - Shampoo Aquamarine
Cab. Secos frc SOO ml

) ••—
433 - Shampoo Aquamarine

Cab. Normais
frc SOO ml) -—•• "—"

434 - Shampoo Aquamarine
Uso Freq. frc SOO ml 111 UJ

435 - Shampoo Colorama
Lanolina frc SOO ml

436 - Shampoo Colorama
Ovo frc SOO ml

) 
437 - Shampoo Colorama

Todos os Dias
frc 500 ml

438 - Shampoo Flex Cab.
Permanentes frc 2O0 ml

439 - Shampoo Flex Cabelos
Normais frc 200 ml

440 - Shampoo Flex Cabelos
Oleosos frc 200 ml

441 - Shampoo Flex Cabelos
Secos frc 200 ml

442 - Shampoo Flex Extra
Volume frc 200 ml

) 
443 - Shampoo Johnson':

p/Criança frc 200 ml
) 

444 - Shampoo Opus Maçã
Verde frc SOO ml) 

445 - Shampoo Opus Mel
frc SOO ml) 

446 - Shampoo Opus
Morango frc SOO ml
( 

447 - Talco Johnson's
p/Criança frc 200 g< 

448 - Talco Vinolia Fleurs
D/Champs Ita 1 OO g) 

449 - Tenys Pe Baruel
tb SO g) 

111,80

(J4J4JÍ)

84,40

(j*fò>

O seu supermercado por telefone x-
581 9696

PREZADO CLIENTE, ESTE ESPAÇO E 0 SEU
Utilize-o deixando-nos saber suas
opiniões, sugestões, críticas, etc.

Ligue para 581-9696 de segunda a sexta
das 8:00 às 22:00h e aos sábados das 8:00 às 18:00h.

Promoção: Preços fixos de Quarta (02/05) a terça (08/05)

NOME:

TEL.:

m
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Segredo de Empresa
em Ascensão

j_gHÉ_^^'''\if_~'---^-'—H • ¦-''[/ Cadeira Presidente de Luxo Cadeira Presidente

-~*) T^T VflJ^T/ ^25 98° °° "°f 1 2 "Pr00 11.980.00 por 5.990,00

___' I I * ^'
Cadeira Diretor Veludo
23.980,00 por 11:990,00

5.780,00
„or 2.890,00

1.700,00

por 850,00
2200.00

por 1.1 00,00
5.180,00

por 2.590,00

j 
'

I ,l

_''¦'¦ ¦ 

'

i~

I-

L_JL_»_^«H9__iseã_SàJ¦•mim 
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Arquivo135X47X63
13.980,00 por 6.990,00

Roupeiro -I vãos
13.700.00 por 6.850,00

Roupeiro 6 vãos:
ll> UO^OOpor9.570,00

Roupeiro 8 vãos
24.580.00 por 12.290,00

Armário Material 150 x 90 X 30 Estante 1% X 91 X 30
15.980,00 3.980,00 Roupeiro 16 vãos

por 7.990,00 por 1.990,00 27.980,00 „„. 13.990,00



.. Belos Ambientes. Grandes Negócios!

Mesas de máquina cliv. mod.
4.380,00

por 2.190,00

i

Mesas de Telrfone div. mod
3.380,00

por 1.690,00

Mesa (> gavetas div. mod.
12 180,00

por 6.190,00

Mesa 3 gavetas div. mod
7.980,00

po, 3.990,00

Mesa do 2 gavetas
6 180,00

por 3.190,00

nvestir nos melhores Preços, Sem Dispensar Qualidade.
^J-'-i-^___S „.^itj

gL--.-„¦,„-„¦_,_. fk

"——'—"—~—«»

¦¦,....; " -(

-«4
^^ I

Armário I stante Armário de madeira Danço com 3 lugare
17.500,00 9,900,00 5 980 00

i».r 8.750,00 po, 4.950,00 por 2.990,00

/ «*&*¦

../

%WV^;TH ^ps*
Rua Barão do Bom Retiro, 53. Engenho Novo.

Temos também outros modelos de móveis para escritório
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lano é aquele Initru

¦

vt

mento que toda ma* quer

iue a filha toque quando

pequena, A mamãe tam-

bén^auei^tiue você

aprenda a usar o seu di-

nheiro. Apro ve i t e as

ofertas deste encarte

para o Dia da Mama. Pia-

no em italiano quer dizer

suave, como o som que

ele emite e como os pre-

ços da C&A. Florença,

1709. Nasce o l25 piano.

Uns 20 anos depois, a

idéia foi copiada com

inovações. Mas até hoje,

ninguém consegue copiar

a moda C&A, que está

sempre com novas ofer-

tas. O piano tem uma va-

riedade de teclas. A C&A

tem uma variedade de ar-

tigos para você tocar o

coração da sua mãe. Os

jovens não gostam muito

de aprender plano, por

ser um instrumento que

não pode Ir com eles pra

WMmmmT''"'1'^ ^JBMfêlíaJaéàv.mmWmW. % jM ÍSSm m.
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qualquer lugar. Mas ado- sf li _p /
ram s moda C&A que s*%. ^ ^iT^B ^•v-;j^^^^^^B_r^

pode ser usado sempre. m \ \\ \ \W>' I'
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cante: comigo

Você qut abusa

do eeraeio grande da eut mi»

vá lá abuae, uae CA A

t-J m reü paa II ridas ira mi

preçol multa balxqa pra

a-uae. Lae CfiA

tuaa

mam

mim

tuaa

tuaa

lusa

lute

prazer em conhecer
"C&A

lae (Ia I
I valHloral

91 vaiHforaH

lae (DA H
¦¦*• (flA I
,luieHus!H
.HuseHueltf

BI II I M sss! eareVeaV Tsi

\ \ ' ra aw H ¦Jm/m m ar// /
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¦ aa ofertaa da C&A aio uma mie na moda!
• no dia daa máea abuae, uae de coração.
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F.stas ofertas são válidas a partir cie 02 de maio de 1990.
Este encarte é pane Integrante dos seguintes jornais: São Paulo Estado de São P
Popular - Diário do Povo. SJ.Campos: Vale Paraibano Juudiaí Jornal da Cidade

Paulo Folha de Sâo Paulo ¦ Folha da Tarde - Jornal da Tarde. ABC: Diário do Grande A11C. Santos A Tribuna de Santos, Rio de Janeiro; O Globo -Jornal do Brasil ¦ O Dia. Niterói O Fluminense Campinas: Correio
•; Ribeirão Preto' Ó Oi.írio. Curitiba: Gazeta do Povo - Estado do Paraná. Porto Alegrei Zero Hora. Belo Horizonte: Estado de Minas. Brasília: Correio Brasllicnse Goiânia: O Popular Espirito Santo: A Gazeta.


