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Preço para o Rio: CrS 50,00

A dureza da vida
pelas calçadas

repórter Alencar, de óculos, e seu sócio, camisa quadriculada, sob as vistas do fiscal (D)

José Roberto de Alencar

Encostei com o Negão, meu só-
cio, /ja èa/raca cte lona azul da
esquina da Ouvidor com a dos
Andradas, no Centro do Rio."Empresta uns cintos? Vou pôr
em Madureira". Machado, o do-
no, não me conhecia mas apanhou
resmungando debaixo da banca
uma velha sacola encardida, jogou
dentro quatro dúzias dos cintos
que vendia a CrS 50 e me entre-
gou. Sacola nas costas, fomos pe-
dir papel ao Charles, na esquina
da Uruguaiana com o Largo da
Carioca. Ele nos deu um calhama-
ço de formulários de computador
e a cartolina que virou cartaz:

"Promoção — cinto de couro a
Cr$ 100". Saímos daquele pot-
pourri de fedores às 10h20.

Perto da quadra do Império
Serrano, no começo da Estrada do
Portela, caminho de todos os fu-
macentos, buzinantes e acelerados
ônibus e caminhões de Madureira,
pedimos ao vendedor da Casas do
Barulho uma caixa de papelão.
Ele deu. Ajeitamos mercadoria e
cartaz sobre a caixa e começamos
a homenagear a loja com o maior
barulho. Eu estalava dois cintos e
o Negão, exagerado, gritava:'Olhai! Olhai! Grande Promo-
ção! Legítimo couro de exporta-
ção!" (Continua na página 24)

Tempo

O 

No Rio e em Niterói,
I céu claro a parcialmen-
I te nublado e tempera-

tura estável. Máxima e
mínima de ontem: 25° e,
12° em Santa Cruz. Ven-M,rn"l""ri""m""™ tos de Sul a Este e mar

calmo. Foto do satélite, mapa e tem-
po no mundo, página 29.

Idéias
ENSAIOS

D Uma das chaves do sucesso de
Pantanal, da TV Manchete, é o ritmo.

Retomando as técnicas do cinema e
deixando de lado a velocidade dos clips,

marca registrada das novelas da TV
Globo, Pantanal, por meio de planos
lentos, adequados à região em que foi
gravada, e de um ritmo arrastado, quecombina com a história narrada,
conquista os telespectadores e exibe um

Brasil esquecido.

D O presidente da China, Yang
Shangkun (foto), garantiu em Brasi-
lia que o massacre da Primavera de
Pequim não se repetirá e anunciou
mudanças econômicas e políticas.
(Página 16)

Peões
Dependendo de seus empregos até
para ter onde morar, peões da cons-
trução civil sem trabalho esperam
numa fazenda paulista receber pas-sagens para voltar ao Nordeste. (Pá-
gina 25)

Eleição romena
Os 16 milhões de eleitores romenos
terminam hoje jejum de 50 anos com
verdadeiro banquete democrático:
três concorrentes à presidência emais de 7 mil candidatos à nova As-
sembléia Constituinte. (Página 14)
Palácio
Palacete em estilo neoclássico,
construído em 1872, será a sede daPrefeitura de Petrópolis. A mansão,
que abriga a empresa Santa Matilde,foi desapropriada pelo prefeito PauloGratacós. (Página 23)

Seu Bolso
fl O prazo pura a entrega da declara-
Ção do Imposto de Renda termina no
próximo dia 3L Dos 2£ milhões de
contribuintes que estão obrigados a
preencher os formulários, 1,5 milhão
têm imposto a pagar, São os que, em
1989, tiveram duas ou mais fontes de
renda e apresentarão a Declaração de
Ajuste (azul). Os que só tiveram uma
fonte de renda entregarão a Declaração
de Informações (verde). A seção Seu
Bolso publica, em edição especial, um
roteiro para facultar o preenchimento
dos formulários. Simulações de declara'
ção orientam o leitor nas mais diversas
situações, A maior parte das deduções
permitidas até o ano passado não po-
dem mais ser feitas. (Paginas 26 e 27)

Brasil vence
em Madri mas

j não joga bem
A seleção brasileira não se apresentou

bem no último amistoso antes de ir para a
Itália. Confusa e desarticulada, a equipe
venceu por 1 a 0, em Madri, um combina-
do de jogadores espanhóis, gol do lateral
Branco. A seleção viaja hoje para Gubbio
(Itália), onde inicia a última fase de prepa-
ração para a Copa. Romário não concor-
da em ter como teste final de suas condi-
ções o jogo-treino do dia 28 (pode ser
antecipado em um dia) contra um com-
binado da Umbria. Mas o técnico Laza-
roni mantém o amistoso como decisivo
para o centroavante. (Páginas 33 e 34)

Alagoanos têm
altos cargos
em Brasília

Os alagoanos proliferam nos cargos
importantes do governo Collor. Além do
porta-voz Cláudio Humberto e da minis-
tra da Ação Social, Margarida Procópio,
três dezenas deles se espalham pela LBA,
Embratur, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica e Radiobrás. A República das
Alagoas também tem representantes no
gabinete presidencial, como o advogado
Cláudio Vieira. Na presidência da LBA,
a primeira-dama Rosane Collor trouxe
de Maceió seu chefe do departamento de
planejamento, Vagner Barbosa de Oli-
veira, e o conselheiro do Tribunal de
Contas José Barbosa de Oliveira. (Pág. 5)

Leilões de
carros vão
até segunda
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Milhares de pessoas compareceram
aos leilões de carros oficiais em todo o
país. No total, foram colocados à ven-
da 3.924 carros e em muitas capitais o
pregão continua na segunda-feira. O
secretário de Administração Federal,
João Santana, prevê receita de Cr$
150 milhões, só em Brasília. O dinhei-
ro arrecadado, acrescido da economia
feita com demissões de servidores, per-
mitirá, segundo ele, reduzir o déficit
público em 1,4% do PIB.

No Rio, houve muitas queixas com
relação a preços altos e à exigência de
pagamento em cruzeiros. Alguns car-
ros' arrematados foram logo devolvi-
dos, porque os compradores esperavam
pagar com cruzados novos retidos no
Banco Central, como ocorreu com as |ll
mansões de Brasília. Um Passat 83,
cotado no mercado por CrS 150 mil,
foi vendido por Cr$ 210 mil.

O lance mínimo inicial foi de CrS 5
mil para sucatas e automóveis fora de
linha e, o máximo previsto, de CrS 650
mil para um Opala Comodoro ano
1989. Os carros foram pagos com che-
que nominal ao Tesouro Nacional e
serão entregues depois da compensa-
ção. Só na terça-feira, a Secretaria
de Administração Federal terá dados
finais sobre a arrecadação. (Página 3) No'Mo, quase três rrúí^SS^S^tifdal^

Contaminação
por mercúrio
ataca milhões

Dentro de cinco a 10 anos, milhões
de brasileiros que moram perto de rios
onde há garimpo — 2 milhões somente
na Amazônia — estarão sofrendo as
conseqüências da contaminação pormercúrio — usado na mineração do
ouro —, que provoca problemas de
saúde irreversíveis e pode levar à mor-
te. O envenenamento é causado pela as-
piração do metal em forma de vapor ou
pelo consumo de peixes contaminados.
A utilização de retortas, que separam
o ouro do mercúrio em sistema fecha-
do, não é aceita pelos garimpeiros:eles preferem correr o risco. (Página 22)

Mordomias do Funcionalismo
TCM provocam
sindicâncias

Bombardeados por denúncias de
nepotismo, gastos excessivos e poucorigor no exame das contas municipais,
os cinco conselheiros do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo
(TCM) ganham mais do que os minis-
tros do STF, têm cargos vitalícios, três
carros à disposição de cada um e são
tão intocáveis quanto os generais da
década de 70. Dos 539 funcionários, só
103 são auditores ou contadores e ha-
via 13 parentes de conselheiros. Pa-
ra investigar o TCM, há três sindicân-
cias na Câmara e quatro na Delegacia
de Defesa do Consumidor. (Página 8)

tem taxa alta
de ociosidade

A Fundação Centro de Formação
do Servidor Público entregou ao pre-
sidente Collor detalhada radiografia
das gorduras do funcionalismo fede-
ral, que aponta dois problemas bási-
cos: ociosidade e má distribuição do
pessoal pelo país. No Incra, por exem-
pio, mais de 50% dos 8 mil servidores
estão em Brasília, longe dos confli-
tos de terra. Já o Ibama tem mais
funcionários na capital federal do quena Amazônia. O presidente exigiu dos
ministros a transferência dos ociosos
para áreas carentes e a demissão de
quem não aceitar a mudança. (Página 7)
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D Depois de um mês na presidência
da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, o engenheiro Roberto Procópio
de Lima Netto, 50 anos, concluiu
que o atual estado pré-falimentar da
empresa, devedora de USS 2,7 bi-
lhões, se deve à interferência dos
políticos. 

"A CSN está tecnicamente
quebrada há 10 anos", afirma. Por
isso, defende a privatização de um
dos símbolos da industrialização do
país e da participação do Estado na
economia. Além de enrolar credores,
como diz, comete a ousadia de fazer
demissões em Volta Redonda, uma
das mecas do sindicalismo. (Pág. 13)

Renan Cepeda
ÜJÊ |j_ 9 «mau, do raumMJomingo

D Vacina não há. mas vários grupos
da sociedade civil encontraram uma
fórmula de combater a Aids: o tra-
balho contra os preconceitos que con-
tribuíram para sua proliferação no
Brasil. O estigma de doença de homos-
sexuais, por exemplo, ajudou a propa-
gar a Aids entre os heterossexuais."Não existem grupos de risco, existem
comportamentos de risco", adverte a
médica epidemiologista Letícia Verme-
lho, da UFRJ. "A verdade é quea sociedade inteira vive com Aids",
alerta o escritor Herbert Daniel, presi-dente do Grupo Pela Vida, formado
basicamente por portadores do vírus.

Fernando Lemos

f_ DOMTNOO 

0 JORTMI, DO im*SHL,rograma
D O duelo pela liderança da audiên-
cia no horário noturno promete es-
quentar ainda mais a programação
das TVs. A novela Pantanal, a grande
arma da Manchete, traz de volta esta
semana o ator Paulo Gorgulho, que se
consagrou nos capítulos iniciais como
o peão Zé Leôncio. Do outro lado do
ringue,a Globo enfrenta a concor-
rência no horário jogando todas as
suas fichas num festival diário com
alguns dos melhores filmes brasilei-
ros da década de 80 (O homem da
capa preta, A dama do cine Shangai
eEle, o botoJ. Entre as estrelas, Vera
Fischer, José Wilker e Maitê Proença.
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Â dureza da vida-
pelas calçadas

repórter Alencar, de óculos, e seu sócio, camisa quadriculada, sob as vistas do fiscal (D)

José Roberto dc Alencar

Encostei com o Negâo, meu só-
cio, /?a barraca de lona azul da
esquina da Ouvidor com a dos
Andradas, no Centro do Rio."Empresta uns cintos? Vou pôr
em Madureira". Machado, o do-
no, não me conhecia mas apanhou
resmungando debaixo da banca
uma velha sacola encardida, jogou
dentro quatro dúzias dos cintos
que vendia a CrS 50 e me entre-
gou. Sacola nas costas, fomos pe-
dir papel ao Charles, na esquina
da Uruguaiana com o Largo da
Carioca. Ele nos deu um calhama-
ço de formulários de computador
e a cartolina que virou cartaz:

"Promoção — cinto de couro a
CrS 100 . Saímos daquele pot-
pourri de fedores às 10h20.

Perto da quadra do Império
Serrano, no começo da Estrada do
Portela, caminho de todos os fu-
macentos, buzinantes e acelerados
ônibus e caminhões de Madureira,
pedimos ao vendedor da Casas do
Barulho uma caixa de papelão.
Ele deu. Ajeitamos mercadoria e
cartaz sobre a caixa e começamos
a homenageara loja com o maior
barulho. Eu estalava dois cintos e
o Negão, exagerado, gritava:"Olhai! Olhai! Grande Promo-
ção! Legítimo couro de exporta-
ção!" (Continua na página 24)

Tempo
[""í^i No Rio e em Niterói,

Ty. I céu claro a parcialmen-
t, *v*§ te nublado e tempera-

tura estável. Máxima e
mínima de ontem: 25° e.

, t 12° em Santa Cruz. Ven-o^^im-jm tos ^g guj a ggte e marcalmo. Foto do satélite, mapa e tem-
po no mundo, página 29.
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ENSAIOS

D Uma das chaves do sucesso de
Pantanal, da TV Manchete, é o ritmo.

Retomando as técnicas do cinema e
deixando de lado a velocidade dos clips,

marca registrada das novelas da TV
Globo, Pantanal, por meio de planos
lentos, adequados à região em que foi
gravada, e de um ritmo arrastado, quecombina com a história narrada,
conquista os telespectadores e exibe um

Brasil esquecido.

D O presidente da China, Yang
Shangkun (foto), garantiu em Brasi-
lia que o massacre da Primavera dc
Pequim não se repetirá e anunciou
mudanças econômicas e políticas.
(Página 16)

Peões
Dependendo de seus empregos até
para ter onde morar, peões da cons-
trução civil sem trabalho esperam
numa fazenda paulista receber pas-sagens para voltar ao Nordeste. (Pá-
gina 25)

Eleição romena
Os 16 milhões de eleitores romenos
terminam hoje jejum de 50 anos com
verdadeiro banquete democrático:
três concorrentes à presidência e
mais de 7 mil candidatos à nova As-
sembléia Constituinte. (Página 14)
Palácio
Palacete em estilo neoclássico,
construído em 1872, será a sede da'Prefeitura de Petropolis. A mansão,
que abriga a empresa Santa Matilde,
foi desapropriada pelo prefeito Paulo
Gratacós. (Página 23)

Seu Bolso
B O prazo para a entrega da declara-
ção do Imposto de Renda termina no
próximo dia 31. Dos 2£ milhões de
contribuintes que estão obrigados a
preencher os formulários, 1,5 milhão
têm imposto a pagar, São os que, em
1989, tiveram duas ou mais fontes de
renda e apresentarão a Declaração de
Ajuste (azul). Os que só tiveram uma
fonte de renda entregarão a Declaração
de Informações (verde), A seção Seu
Bolso publica, em edição especial, um
roteiro para facilitar o preenchimento
dos formulários. Simulações de declara-
ção orientam o leitor nas mm diversas
situações. A maior parte das deduções
permitidas até o ano passado não po-dem mais ser feitas. (Páginas 26e27)

Brasil vence
em mas

A seleção brasileira não se apresentou
bem no último amistoso antes de ir para a
Itália. Confusa e desarticulada, a equipe
venceu por 1 a 0, em Madri, um combina-
do de jogadores espanhóis, gol do lateral
Branco. A seleção viaja hoje para Gubbio
(Itália), onde inicia a última fase de prepa-
ração para a Copa. Romário não concor-
da em ter como teste final de suas condi-
ções o jogo-treino do dia 28 (pode ser
antecipado em um dia) contra um com-
binado da Umbria. Mas o técnico Laza-
roni mantém o amistoso como decisivo
para o centroavante. (Páginas 33 e 34)

Alagoanos têm
altos cargos
em Brasília

Os alagoanos proliferam nos cargos
importantes do governo Collor. Além do
porta-voz Cláudio Humberto e da minis-
tra da Ação Social, Margarida Procópio,
três dezenas deles se espalham pela LBA,
Embratur, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nòmica e Radiobrás. A República das
Alagoas também tem representantes no
gabinete presidencial, como o advogado
Cláudio Vieira. Na presidência da LBA,
a primeira-dama Rosane Collor trouxe
de Maceió seu chefe do departamento de
planejamento, Vagner Barbosa de Oli-
veira, e o conselheiro do Tribunal de
Contas José Barbosa de Oliveira. (Pág. 5)

Leilões de
carros vão
até segunda

Renan Cepeda
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Milhares de pessoas compareceram
aos leilões de carros oficiais em todo
o país. No total, foram colocados à
venda 3.924 carros e em muitas capi-
tais o pregão continua na segunda-
feira. O secretário de Administração
Federal, João Santana, prevê receita
de CrS 150 milhões, só em Brasília. O
dinheiro arrecadado, acrescido da
economia feita com demissões de ser-
vidores, permitirá, segundo ele, redu-
zir o déficit público em 1,4% do PIB.

No Rio, houve muitas queixas com
relação a preços altos e à exigência de
pagamento em cruzeiros. Alguns car-
ros arrematados foram logo devolvi-
dos, porque os compradores espera-
vam pagar com cruzados novos retidos
no Banco Central, como ocorreu com
as mansões de Brasília. Um Passat 83,
cotado no mercado por CrS 150 mil,
foi vendido por CrS 210 mil. (Pág. 3).

D O secretário de Administração,
João Santana, afirmou durante a
inauguração da Praça Dílson Fu-
naro, em São Paulo, que o governo
deverá gastar cerca de Cri 15 bi-
lhões com a demissão de 359 mil
funcionários. "O 

programa de cor-
tes é pra valer", disse. Segundo
ele, a economia com a demissão
cobrirá os recursos deslocados pa-
ra pagar indenizações. (Página 2) No RioTqualse" treTmf:'^SS"fi)ram ao pátio da

Contaminação
por mercúrio
ataca milhões

Dentro de cinco a 10 anos, milhões
de brasileiros que moram perto de rios
onde há garimpo — 2 milhões somente
na Amazônia — estarão sofrendo as
conseqüências da contaminação pormercúrio — usado na mineração do
ouro —, que provoca problemas de
saúde irreversíveis e pode levar à mor-
te. O envenenamento é causado pela as-
piração do metal em forma de vapor ou
pelo consumo de peixes contaminados.
A utilização de retortas, que separam
o ouro do mercúrio em sistema fecha-
do, não é aceita pelos garimpeiros:eles preferem correr o risco. (Página 22)

Mordomias do Funcionalismo

sindicâncias
Bombardeados por denúncias de

nepotismo, gastos excessivos e pouco
rigor no exame das contas municipais,
os cinco conselheiros do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo
(TCM) ganham mais do que os minis-
tros do STF, têm cargos vitalícios, três
carros à disposição de cada um e são
tão intocáveis quanto os generais da
década de 70. Dos 539 funcionários, só
103 sào auditores ou contadores e ha-
via 13 parentes de conselheiros. Pa-
ra investigar o TCM, há três sindicân-
cias na Câmara e quatro na Delegacia
de Defesa do Consumidor. (Página 8)

de ociosidade
A Fundação Centro de Formação

do Servidor Público entregou ao pre-sidente Collor detalhada radiografia
das gorduras do funcionalismo fede-
ral, que aponta dois problemas bási-
cos: ociosidade e má distribuição do
pessoal pelo país. No lncra, por exem-
pio, mais de 50% dos 8 mil servidores
estão em Brasília, longe dos confli-
tos de terra. Já o Ibama tem mais
funcionários na capital federal do quena Amazônia. O presidente exigiu dos
ministros a transferência dos ociosos
para áreas carentes e a demissão de
quem não aceitar a mudança. (Página 7)

'ENTREVISTA

D Depois de um mês na presidência
da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, o engenheiro Roberto Procópio
de Lima Netto, 50 anos, concluiu
que o atual estado pré-falimentar da
empresa, devedora de USS 2,7 bi-
lhões, se deve à interferência dos
políticos. 'A CSN está tecnicamente
quebrada há 10 anos", afirma. Por
isso, defende a privatização de um
dos símbolos da industrialização do
país e da participação do Estado na
economia. Além de enrolar credores,
como diz, comete a ousadia de fazer
demissões em Volta Redonda, uma
das mecas do sindicalismo. (Pás. 13)

Renan Cepeda
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WÊ __ 0 jorual do musaUommgo
D Vacina não há, mas vários grupos
da sociedade civil encontraram uma
fórmula de combater a Aids: o tra-
balho contra os preconceitos que con-
tribuíram para sua proliferação no
Brasil. O estigma de doença de homos-
sexuais, por exemplo, ajudou a propa-
gar a Aids entre os heterossexuais."Não existem grupos de risco, existem
comportamentos de risco", adverte a
médica epidemiologista Leticia Verme-
lho, da UFRJ. "A verdade é quea sociedade inteira vive com Aids",
alerta o escritor Herbert Daniel, presi-dente do Grupo Pela Vida, formado
basicamente por portadores do vírus.

Fernando Lemos

v^XvX...-;'.^ .. ,.;¦:';"::'.'.. .v.X..XXviX.XX.-X:X'.H.v ^.X:w~* „ Ws^iiiLáí

MTrogra•iotoai. do miusa.

D O duelo pela liderança da audiên-
cia no horário noturno promete es-
quentar ainda mais a programação
das TVs. A novela Pantanal, a grande
arma da Manchete, traz de volta esta
semana o ator Paulo Gorgulho, que se
consagrou nos capítulos iniciais como
o peão Zé Leôncio. Do outro lado do
ringue,a Globo enfrenta a concor-
rência no horário jogando todas as
suas fichas num festival diário com
alguns dos melhores filmes brasilei-
ros da década de 80 (O homem da
capa preta, A dama do cine Shangai
e Ele, o boto/ Entre as estrelas, Vera
Fischer, José Wilker e Maitê Proença.
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éza da vida
pelas calçadas

mHpIPII

fiififf;
¦iiM

iW

O repórter Alencar, de óculos, e seu sócio, camisa quadriculada, sob as vistas dojiscal (U)

Encostei com o Negào, meu só-
cio, na barraca de lona azul da
esquina da Ouvidor com a dos
Andradas, no Centro do Rio."Empresta uns cintos? Vou pôr
em Madureira". Machado, o do-
no, não me conhecia mas apanhou
resmungando debaixo da banca
uma velha sacola encardida, jogou
dentro quatro dúzias dos cintos
que vendia a CrS 50 e me entre-
gou. Sacola nas costas, fomos pe-
dir papel ao Charles, na esquina
da Uruguaiana com o Largo da
Carioca. Ele nos deu um calhama-
ço de formulários de computador
e a cartolina que virou cartaz:

"Promoção — cinto de couro a
CrS 100". Saímos daquele pot-
pourri de fedores às 10h20.

Perto da quadra do Império
Serrano, no começo da Estrada do
Portela, caminho de todos os fu-
macentos, buzinantes e acelerados
ônibus e caminhões de Madureira,
pedimos ao vendedor da Casas do
Barulho uma caixa de papelão.
Ele deu. Ajeitamos mercadoria e
cartaz sobre a caixa e começamos
a homenagear a loja com o maior
barulho. Eu estalava dois cintos e
o Negão, exagerado, gritava:'Olhai! Olhai! Grande Promo-
ção! Legítimo couro de exporta-
ção!" (Continua na página 24)

RenanCepeda

Tempo
No Rio e em Niterói,

01 
céu claro a parcialmen-

1 te nublado e tempera-
tura estável. Máxima e
mínima de ontem: 25° e.
12° em Santa Cruz. Ven-Ljmu*mea tos de Sul a Este e mar

calmo. Foto do satélite, mapa e tem-
po no mundo, página 29.

Idéias
ENSAIOS

? Uma das chaves do sucesso de
Pantanal, da TV Manchete, è o ritmo.

Retomando as técnicas do cinema e
deixando de lado a velocidade dos clips,

marca registrada das novelas da TV
Globo, Pantanal, por meio de planos
lentos, adequados à região em que foi
gravada, e de um ritmo arrastado, que

combina com a história narrada,
conquista os telespectadores e exibe um

Brasil esquecido.
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D O presidente da China, Yang
Shangkun (foto), garantiu em Brasi-
lia que o massacre da Primavera de
Pequim não se repetirá e anunciou
mudanças econômicas e políticas.
(Página 16)
Atletismo
O Torneio Internacional Mobil/Ba-
nespa de Atletismo, a começar boje
em São Paulo, traz pela primeira vez
ao Hemisfério Sul o IAAF Mobil
Grand Prix, que reúne 20 competi-
ções e os melhores esportistas do
mundo. A premiação somará USS 763
mil. (Página 31)
Eleição romena
Os 16 milhões de eleitores romenos
terminam hoje jejum de 50 anos com
verdadeiro banquete democrático:
três concorrentes à presidência e
mais de 7 mil candidatos à nova As-
sembléia Constituinte. (Página 14)
Palácio
Palacete em estilo neoclássico,
construído em 1872, será a sede da
Prefeitura de Petrópolis. A mansão,
que abriga a empresa Santa Matilde,
foi desapropriada pelo prefeito Paulo
Gratacós. (Página 23)

Seu Bolso
¦ O prazo para a entrega da declara-
ção do Imposto de Renda termina ao
próximo dia 31. Dos 2£ milhões de
contribuintes que estão obrigados a
preencher os formulários, 1?5milhão
têm imposto a pagar, São os que, em
1989, tiveram duas ou mais fontes de
renda e apresentarão a Declaração de
Ajuste (azul). Os que só tiveram uma
fonte de renda entregarão a Declaração
de Informações (verde). A seção Seu
Bolso publica, em edição especial, um
roteiro para facilitar o preenchimento
dos formulários. Simulações de declara-
ção orientam o leitor nas mais diversas
situações. A maior parte das deduções
permitidas até o ano passado não po-
dem mais ser feitas. (Páginas 26e27)

Brasil vence
em Madri mas
não joga bem

A seleção brasileira não se apresentou
bem no último amistoso antes de ir para a
Itália. Confusa e desarticulada, a equipe
venceu por 1 a 0, em Madri, um combina-
do de jogadores espanhóis, gol do lateral
Branco. A seleção viaja hoje para Gubbio
(Itália), onde inicia a última fase de prepa-
ração para a Copa. Romário não concor-
da em ter como teste final de suas condi-
ções o jogo-treino do dia 28 (pode ser
antecipado em um dia) contra um com-
binado da Umbria. Mas o técnico Laza-
roni mantém o amistoso como decisivo
para o centroavante. (Páginas 33 e 34)

Alagoanos têm
altos cargos
em Brasília

Os alagoanos proliferam nos cargos
importantes do governo Collor. Além do
porta-voz Cláudio Humberto e da minis-
tra da Ação Social, Margarida Procópio,
três dezenas deles se espalham pela LBA,
Embratur, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica e Radiobrás. A República das
Alagoas também tem representantes no
gabinete presidencial, como o advogado
Cláudio Vieira. Na presidência da LBA,
a primeira-dama Rosane Collor trouxe
de Maceió seu chefe do departamento de
planejamento, Vagner Barbosa de Oli-
veira, e o conselheiro do Tribunal de
Contas José Barbosa de Oliveira. (Pág. 5)

Leilões de
carros vão
até segunda

Milhares de pessoas compareceram
aos leilões de carros oficiais em todo o
país. No total, foram colocados à ven-
da 3.924 carros e em muitas capitais o
pregão continua na segunda-feira. O
secretário de Administração Federal,
João Santana, prevê receita de CrS
150 milhões, só em Brasília. O dinhei-
ro arrecadado, acrescido da economia
feita com demissões de servidores, per-
mitirá, segundo ele, reduzir o déficit
público em 1,4% do PIB.

No Rio, houve muitas queixas com
relação a preços altos e à exigência de
pagamento em cruzeiros. Alguns car-
ros arrematados foram logo devolvi-
dos, porquê os compradores esperavam
pagar com cruzados novos retidos no
Banco Central, como ocorreu com as
mansões de Brasília. Um Passat 83,
cotado no mercado por CrS 150 mil, foi
vendido por CrS 210 mil. (Página 3).

D O secretário de Administração,
João Santana, afirmou durante a
inauguração da Praça Dílson Fu-
naro, em São Paulo, que o governo
deverá gastar cerca de Cr$ 15 bi-
lhões com a demissão de 359 mil
funcionários. "O 

programa de cor-
tes é pra valer", disse. Segundo ele,
a economia com a demissão cobri-
rá os recursos deslocados para ,iV mm, asa,.»., «mb» ^.-^»&
pagar indenizações. (Página 2) No Rio, quase três mil pessoas foram ao pátio dalnfiiz

Contaminação Mordomias do Funcionalismo
por mercúrio
ataca milhões

Dentro de cinco a 10 anos, milhões
de brasileiros que moram perto de rios
onde há garimpo — 2 milhões somente
na Amazônia — estarão sofrendo as
conseqüências da contaminação por
mercúrio — usado na mineração do
ouro —, que provoca problemas de
saúde irreversíveis e pode levar à mor-
te. O envenenamento é causado pela as-
piração do metal em forma de Vapor ou
pelo consumo de peixes contaminados.
A utilização de retortas, que separam
o ouro do mercúrio em sistema fecha-
do, não é aceita pelos garimpeiros:
eles preferem correr o risco. (Página 22)

TCM provocam.
sindicâncias

Bombardeados por denúncias de
nepotismo, gastos excessivos e pouco
rigor no exame das contas municipais,
os cinco conselheiros do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo
(TCM) ganham mais do que os minis-
tros do STF, têm cargos vitalícios, três
carros à disposição de cada um e são
tão intocáveis quanto os generais da
década de 70. Dos 539 funcionários, só
103 são auditores ou contadores e ha-
via 13 parentes de conselheiros. Pa-
ra investigar o TCM, há três sindicân-
cias na Câmara e quatro na Delegacia
de Defesa do Consumidor. (Página 8)

tem taxa alta
de ociosidade

A Fundação Centro de Formação
do Servidor Público entregou ao pre-
sidente Collor detalhada radiografia
das gorduras do funcionalismo fede-
ral, que aponta dois problemas bási-
cos: ociosidade e má distribuição do
pessoal pelo país. No Incra, por exem-
pio, mais de 50% dos 8 mii servidores
estão em Brasília, longe dos confii-
tos de terra. Já o Ibama tem mais
funcionários na capital federal do que
na Amazônia. O presidente exigiu dos
ministros a transferência dos ociosos
para áreas carentes e a demissão de
quem não aceitar a mudança. (Página 7)

Renan Cepeda.

ENTREVISTA

D Depois de um mês na presidência
da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, o engenheiro Roberto Procópio
de Lima Netto, 50 anos, concluiu
que o atual estado pré-falimeniar da
empresa, devedora de USS 2,7 bi-
lhões, se deve à interferência dos
políticos. 

'A CSNestá tecnicamente
quebrada há 10 anos", afirma. Por
isso, defende a privatização de um
dos símbolos da industrialização do
país e da participação do Estado na
economia. Além de enrolar credores,
como diz, comete a ousadia de fazer
demissões em Volta Redonda, uma
das mecas do sindicalismo. (Pág. 13)
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? Vacina não há, mas vários grupos
da sociedade civil encontraram uma
fórmula de combater a Aids: o tra-
balho contra os preconceitos que con-
tribuíram para sua proliferação no
Brasil. O estigma de doença de homos-
sexuais, por exemplo, ajudou a propa-
gar a Aids entre os heterossexuais."Não existem grupos de risco, existem
comportamentos de risco", adverte a
médica epidemiologista Letícia Verme-
Iho, da UFRJ. 'A verdade é que
a sociedade inteira vive com Aids",
alerta o escritor Herbert Daniel, presi-
dente do Grupo Pela Vida, formado
basicamente por portadores do vírus.

Fernando Lemos
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D O duelo pela liderança da audiên-
cia no horário noturno promete es-
qüentar ainda mais a programação
das TVs. A novela Pantanal, a grande
arma da Manchete, traz de volta esta
semana o ator Paulo Gorgulho, que se
consagrou nos capítulos iniciais como
o peão Zé Leôncio. Do outro lado do
ringue,a Globo enfrenta a concor-
rência no horário jogando todas as
suas fichas num festival diário com
alguns dos melhores filmes brasilei-
ros da década de 80 (O homem da
capa preta, A dama do cine Shangai
e Ele, o boto j. Entre as estrelas, Vera
Fischer, José Wilker e Maitê Proença.
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O repórter Alencar, de óculos, e seu sócio, camisa quadriculada, sob as vistas do fiscal (D)

A dureza da vida
pelas calçadas

José Roberto de Alencar

Encostei com o Negão, meu só-
cio, na barraca de lona azul da
esquina da Ouvidor com a dos
Andradas, no Centro do Rio."Empresta uns cintos? Vou pôr
em Madureira". Machado, o do-
no, não me conhecia mas apanhou
resmungando debaixo da banca
uma velha sacola encardida, jogou
dentro quatro dúzias dos cintos
que vendia a CrS 50 e me entre-
gou. Sacola nas costas, fomos pe-
dir papel ao Charles, na esquina
da Uruguaiana com o Largo da
Carioca. Ele nos deu um calhama-
ço de formulários de computador
e a cartolina que virou cartaz:

"Promoção — cinto de couro a
CrS 100". Saímos daquele pot-
pourri de fedores às 10h20.

Perto da quadra do Império
Serrano, no começo da Estrada do
Portela, caminho de todos os fu-
macentos, buzinantes e acelerados
ônibus e caminhões de Madureira,
pedimos ao vendedor da Casas do
Barulho uma caixa de papelão.
Ele deu. Ajeitamos mercadoria e
cartaz sobre a caixa e começamos
a homenagear a loja com o maior
barulho. Eu estalava dois cintos e
o Negão, exagerado, gritava:'Olhai! Olhai! Grande Promo-
ção! Legítimo couro de exporta-
ção!" (Continua na página 24)

Tempo
¦¦>.* :¦« :--..-v.vv-'ía>.': :>:¦:¦:'¦¦¦ .V> No Rio e em Niterói,

céu claro a parcialmen-te nublado e tempera-
tura estável. Máxima e
mínima de ontem: 25° e.
12° em Santa Cruz. Ven-
tos de Sul a Este e mar

calmo. Foto do satélite, mapa e tem-
po no mundo, página 29.

Idéias
ENSAIOS

D Uma das chaves do sucesso de
Pantanal, da TV Manchete, é o ritmo.

Retomando as técnicas do cinema e
deixando de lado a velocidade dos clips,

marca registrada das novelas da TV
Globo, Pantanal, por meio de planos
lentos, adequados à região em que foi
gravada, e de um ritmo arrastado, que

combina com a história narrada,
conquista os telespectadores e exibe um

Brasil esquecido.

O O presidente da China, Yang
Shangkun (foto), garantiu em Brasi-
lia que o massacre da Primavera dc
Pequim nâo se repetirá e anunciou
mudanças econômicas e políticas.
(Página 16)
Atletismo
O Torneio Internacional Mobil/Ba-
nespa de Atletismo, a começar hojeem São Paulo, traz pela primeira vezao Hemisfério Sul o IAAF MobilGrand Prix, que reúne 20 competi-
ções e os melhores esportistas domundo. A premiação somará USS 763
mil. (Página 31)
Eleição romena
Os 16 milhões de eleitores romenos
terminam hoje jejum de 50 anos comverdadeiro banquete democrático:
três concorrentes à presidência emais de 7 mil candidatos à nova As-sembléia Constituinte. (Página 14)
Palácio
Palacete em estilo neoclássico,
construído em 1872, será a sede daPrefeitura de Petrópolis. A mansão,
que abriga a empresa Santa Matilde,foi desapropriada pelo prefeito PauloGratacós. (Página 23)

Seu Bolso
¦ O prazo para a entrega da declara-
ção do Imposto de Renda termina no
próximo dia 31. Dos 2£ milhões de
contribuintes que estão obrigados a
preencher os formulários, í£ milhão
têm imposto a pagar. São os que, em
1989, tiveram duas ou mais fontes de
renda e apresentarão a Declaração de
Ajuste (azul). Os que só tiveram uma
fonte de renda entregarão a Declaração
de Informações (verde). A seção Seu
Bolso publica, em edição especial, um
roteiro para facilitar o preenchimento
dos formulários. Simulações de declara-
ção orientam o leitor nas mais diversas
situações. A maior parte das deduções
permitidas atè o ano passado não po-
dem mais ser feitas. (Páginas 26 e 27)

Brasil vence
em Madri mas
não joga bem

A seleção brasileira não se apresentou
bem no último amistoso antes de ir para a
Itália. Confusa e desarticulada, a equipe
venceu por 1 a 0, em Madri, um combina-
do de jogadores espanhóis, gol do lateral
Branco. A seleção viaja hoje para Gubbio
(Itália), onde inicia a última fase de prepa-
ração para a Copa. Romário não concor-
da em ter como teste final de suas condi-
ções o jogo-treino do dia 28 (pode ser
antecipado em um dia) contra um com-
binado da Umbria. Mas o técnico Laza-
roni mantém o amistoso como decisivo
para o centroavante. (Páginas 33 e 34)

Alagoanos têm
altos cargos
em Brasília

Os alagoanos proliferam nos cargos
importantes do governo Collor. Além do
porta-voz Cláudio Humberto e da minis-
tra da Ação Social, Margarida Procópio,
três dezenas deles se espalham pela LBA,
Embratur, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica e Radiobrás. A República das
Alagoas também tem representantes no
gabinete presidencial, como o advogado
Cláudio Vieira. Na presidência da LBA,
a primeira-dama Rosane Collor trouxe
de Maceió seu chefe do departamento de
planejamento, Vagner Barbosa de Oli-
veira, e o conselheiro do Tribunal de
Contas José Barbosa de Oliveira. (Pág. 5)

Leilões de
carros vão
até segunda

Milhares de pessoas compareceram
aos leilões de carros oficiais em todo o
país. No total, foram colocados à ven-
da 3.924 carros e em muitas capitais o
pregão continua na segunda-feira. O
secretário de Administração Federal,
João Santana, prevê receita de CrS
150 milhões, só em Brasília. O dinhei-
ro arrecadado, acrescido da economia
feita com demissões de servidores, per-
mitirá, segundo ele, reduzir o déficit
público em 1,4% do PIB.

No Rio, houve muitas queixas com
relação a preços altos e à exigência de
pagamento em cruzeiros. Alguns car-
ros arrematados foram logo devolvi-
dos, porque os compradores esperavam
pagar com cruzados novos retidos no
Banco Central, como ocorreu com as
mansões de Brasília. Um Passat 83,
cotado no mercado por CrS 150 mil, foi
vendido por Cr$ 210 mil. (Página 3).

D O secretário de Administração,
João Santana, afirmou durante a
inauguração da Praça Dílson Fu-
naro, em São Paulo, que o governo
deverá gastar cerca de Cr$ 15 bi-
lhões com a demissão de 359 mil
funcionários. "O 

programa de cor-
tes é pra valer", disse. Segundo ele,
a economia com a demissão cobri-
rá os recursos deslocados para

Renan Cepeda
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pagar indenizações. (Página 2) No Rio, quase três mil pessoas firam ao pálí^^^^

Contaminação Mordomias do Ônibus cai de
por mercúrio
ataca milhões

Dentro de cinco a 10 anos, milhões
de brasileiros que moram perto de rios
onde há garimpo — 2 milhões somente
na Amazônia — estarão sofrendo as
conseqüências da contaminação pormercúrio — usado na mineração do
ouro —, que provoca problemas de
saúde irreversíveis e pode levar à mor-
te. O envenenamento é causado pela as-
piração do metal em forma de vapor ou
pelo consumo de peixes contaminados.
A utilização de retortas, que separam
o ouro do mercúrio em sistema fecha-
do, não é aceita pelos garimpeiros:eles preferem correr o risco. (Página 22)

TCM provocam
sindicâncias

Bombardeados por denúncias de
nepotismo, gastos excessivos e pouco
rigor no exame das contas municipais,
os cinco-:consdheiros do Tribunal de
Contas áo Município de São Paulo
(TCM) ganham mais do que os minis-
tros do STF, têm cargos vitalícios, três
carros à disposição de cada um e são
tão intocáveis quanto os generais da
década de 70. Dos 539 funcionários, só
103 são auditores ou contadores e ha-
via 13 parentes de conselheiros. Pa-
ra investigar o TCM, há três sindicân-
cias na Câmara e quatro na Delegacia
de Defesa do Consumidor. (Página 8)

viaduto e mata
21 em São Paulo

Um ônibus da Viação Ferraz caiu
de um viaduto da Estrada do Pinhei-
rinho, na cidade de Itaquaquecetuba
(lado leste da Grande São Paulo) so-
bre uma linha da Rede Ferroviária
Federal, matando 21 passageiros e fe-
rindo 42. A polícia ainda não conhece
as causas do acidente, mas peritos que
estiveram no local — entre as esta-
ções de Puim e Manoel Feio — des-
confiam de excesso de velocidade. Os
feridos, logo socorridos, foram leva-
dos pürs hospitais da região e para
o Hospital das Clínicas, na capital.

ENTREVISTA

D Depois de um mês na presidência
da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, o engenheiro Roberto Procópio
de Lima Netto, 50 anos, concluiu
que o atual estado pré-falimentar da
empresa, devedora de USS 2,7 bi-
lhões, se deve à interferência dos
políticos. 

"A CSN está tecnicamente
quebrada há 10 anos'1, afirma. Por
isso, defende a privatização de um
dos símbolos da industrialização do
país e da participação do Estado na
economia. Além de enrolar credores,
como diz, comete a ousadia de fazer
demissões em Volta Redonda, uma
das mecas do sindicalismo. (Pág. 13)

Renan Cepeda.
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D Vacina não há, mas vários grupos
da sociedade civil encontraram uma
fórmula de combater a Aids: o tra-
balho contra os preconceitos que con-
tribuíram para sua proliferação no
Brasil. O estigma de doença de hornos-
sexuais, por exemplo, ajudou a propa-
gar a Aids entre os heterossexuais."Não existem grupos de risco; existem
comportamentos de risco", adverte a
médica epidemiologista Letícia Verme-
lho, da UFRJ. "A verdade é que
a sociedade inteira vive com Aids",
alerta o escritor Herbert Daniel, presi-
dente do Grupo Pela Vida, formado
basicamente por portadores do vírus.

Fernando Lemos
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D O duelo pela liderança da audiên-
cia no horário noturno promete es-
quentar ainda mais a programação
das TVs. A novela Pantanal, a grande
arma da Manchete, traz de volta esta
semana o ator Paulo Gorgulho, que se
consagrou nos capítulos iniciais como
o peão Zé Leôncio. Do outro lado do
ringue,a Globo enfrenta a concor-
rência no horário jogando todas as
suas fichas num festival diário com
alguns dos melhores filmes brasilei-
ros da década de 80 (O homem da
capa preta, A dama do cine Shangai
e Ele, o boto/ Entre as estrelas, Vera
Fischer, José Wilker e Maitê Proença.
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Sarney consulta
sobre filiação

epois de passar 24
horas em Brasília e

no Rio para consultas
sobre a validade do seu
registro de filiação no
PFL, o ex-presidente Jo-
sé Sarney voltou a São
Luís, onde hoje se realiza
a pré-convenção do seu a\
partido. Ele ainda não
disse se aceita disputar uma cadeira de sena-
dor pelo Maranhão, afirma estar resistindo
às pressões mas sua vinda ao Sul indica
disposição de ceder a tais pressões. Em Brasi-
lia ele ouviu pelo menos um ministro do
Supremo Tribunal além de ter consultado
outros especialistas em direito eleitoral. Se-
gunda ou terça-feira Sarney embarcará para
Caracas, onde participará de um encontro de
ex-presidentes de países latino-americanos,
entre os quais Alfonsín, Sanguinetti e Salinas
Gortari. A propósito ele aconselhou-se com
o embaixador Seixas Corrêa, seu antigo as-
sessor.

Enquanto o ex-presidente deixava em
suspenso sua decisão de concorrer ao Sena-

' do, o senador Edison Lobão, candidato do
i seu partido a governador do Maranhão, in-
! forma que o presidente Fernando Collor (vi-
\ de carta abaixo) manterá "absoluta neutrali-
! dade" nas eleições estaduais, notadamente se
! houver competição entre aliados seus. "Este

.' é o fato", disse. A pré-convenção de São Luís' 
deverá hoje antecipar a indicação de Lobão e

¦'. possivelmente a de Sarney, que, embora este-"• 
ja na cidade, não comparecerá à reunião. O

5 ex-presidente dificilmente, porém, responde-
rá hoje de maneira conclusiva aos seus corre-

. ligionários.
Entre as visitas que recebeu em Brasília,

estava a do general Ivan de Souza Mendes,
ex-chefe do SNI, que foi aconselhá-lo a não
entrar numa disputa política e eleitoral que
se inicia apenas dois meses depois que deixou
a Presidência da República. Sarney reiterou
ao general, que foi um dos seus auxiliares
mais chegados, que sua disposição é não se
candidatar mas que estava encontrando difi-
culdades para resistir aos apelos dos seus
amigos maranhenses. O ex-presidente parece
convencido da validade do seu registro no
PFL mas não quer antecipar-se até que haja
consenso sobre a situação. Para tanto pare-
ceu-lhe importante colher a impressão de
autoridades na matéria pois não quer arris-
car-se a uma aventura.

Amigos de Sarney comentavam em Brasi-
lia que sua situação hoje é oposta à de
Ulysses Guimarães, presidente do PMDB.
Este tem certeza de sua filiação partidária
enquanto Sarney está incerto quanto à legen-
da a que pertence. Ulysses tem legenda mas
não tem votos, ao contrário de Sarney, que
tem votos mas ainda não tem legenda.

Collor tranqüiliza Lobão
Do senador Edison Lobão recebi a se-

guinte carta, datada do dia 19:
"Em sua coluna de ontem — 'Sarney

ainda resiste às urnas' — o ilustre colega diz
que... 

'a chapa Castelo-Cafeteira é uma das
chaves do esquema Collor'...

Permita-me introduzir uma ressalva. É
que, ontem mesmo, estive longamente com o
presidente Fernando Collor, no Paláciodo
Planalto, tratando do problema sucessório
maranhense. Comuniquei a Sua Excelência
que sou candidato ao governo do estado e
que vencerei as eleições. O presidente afir-
mou-me que manterá absoluta neutralidade
em todos os estados, notadamente onde hou-
ver competição entre aliados seus. Assegu-
rou-me que não irá ao Maranhão nem dará
tratamento privilegiado a qualquer dos dois
competidores que considera aliados. Dese-
jou-me sucesso e garantiu apoio à minha
administração uma vez eleito governador.

Este é o fato".

A semana difícil
O governo soube encerrar uma semana de

desempenho negativo de sua equipe median-
te a produção de notícias e avaliações que
repõem versões favoráveis da política econò-
mica, procuram realimentar a bruxuleante
confiança na sua ação e minimizar as trapa-
lhadas de seus titulares relacionadas com a
ordem jurídica. Procura-se assim apagar a
impressão deixada por erros cometidos e re-
vigorar a expectativa na ação de setores que
entraram em crise, como a gerência da refor-
ma administrativa, confiada ao secretário
João Santana.

A Fipe contribuiu para tanto de maneira
importante ao divulgar índice de inflação do
segundo mês inferior aos 3,29% do primeiro.
Deu argumento à ministra Zélia Cardoso de
Mello para resistir às pressões relativas à
liberação dos salários para ajustamento pela
livre negociação. A propósito, as indicações
de mobilização de partidos no Congresso
para votar projeto de lei salarial não são
tidas como suficientes para causar preocupa-
ções ao governo. Se isso faz supor quebra da
influência de Collor no Congresso, não have-
ria como a esquerda ou a pequena oposição
do PMDB derrubar uma medida importante
da política econômica em vigor.

Carlos Castello Branco

Veto de Collor ignorou acordo no
PT anuncia expulsãoRita Tavares

BRASÍLIA - O presidente Fernando Collor de Mello
ignorou mais uma vez um acordo feito pelos seus líderes
no Congresso, ao vetar o artigo da lei eleitoral que
favorece apresentadores de rádio e TV. Pelo texto aprova-
do no Legislativo, com o aval de todas as lideranças
partidárias, inclusive os governistas Renan Calhciros e
José Ignácio Ferreira, tanto os apresentadores quanto
diretores de empresas de comunicação deveriam^dcixar
seus cargos no mínimo quatro meses antes da eleição.

"Não entendi porque o presidente fez isso. E uma
injustiça, porque cria um clima de descriminaçào", criti-
cou Gastone Righi (PTB-SP), um dos líderes afinados
com o governo. Segundo ele, todos os líderes da Câmara
dos Deputados e do Senado concordaram com o prazo de
quatro meses para o afastamento dos radialistas e direto-
res de empresas de comunicação, que fossem candidatos.
Os únicos contrários ao afastamento eram os deputados-
radialistas, como Hélio Costa (PRN-MG), Arnaldo Faria
de Sá (PRN-SP), Samir Achoa (PMDB-SP) e Maurílio
Ferreira Lima (PMDB-PE).

Irritado com o veto presidencial, o deputado José Ge-
noíno (PT-SP) questionou a liderança de Calheiros e José
Ignácio, que deram aval a proposta aprovada pelo Con-
gresso. 

"O veto ao afastamento deforma as condições de
disputa do processo eleitoral para previlegiar uma categoria
profissional", ponderou o petista, desconfiado de que o
presidente Collor tenha vetado o artigo para favorecer a
candidatura do apresentador Sílvio Santos, que admitiu
estar disposto a concorrer ao governo de São Paulo, se não
tivesse de abandonar seu programa dominical.

"Se tiver um lance político neste veto, è mais grave
ainda", comentou Righi. Há duas semanas, num almoço
com os líderes governistas, o presidente Collor fez questão
de frisar que não estava articulando a candidatura do
apresentador, segundo relato do líder do PTB.

de grupo trotskista
SÂO PAULO — Os principais diri-

gentes do Partido dos Trabalhadores
decidiram que será comunicada oficial-
mente em breve a expulsão do gru-
po Cama Operaria dos quadros do par-
tido. "A Causa é um partido dentro do
partido, que ataca o PT e cria condi-
tos com as nossas decisões internas",
disse o deputado federal Luiz Gushi-
ken, presidente do PT.

O afastamento das tendências trots-
kistas (além da Causa Operária, há ainda
a Convergência Socialista e O Trabalho)
foi o ponto mais polêmico da reunião do
Diretório Nacional. Os petistas se reuni-
ram ontem a portas fechadas no Institu-
to Pio XI, na Lapa, Zona Oeste da capi-
tal. Participaram também o deputado
Luís Inácio Lula da Silva, o vereador
Eduardo Matarazzo Suplicy — presiden-
te da Câmara Municipal de São Paulo —
e o economista Aloísio Mercadante.

Em relação às outras duas tendèn-
cias foi constituída uma comissão de
conversações que elaborou um relato-
rio para ser levado à discussão no pró-
ximo encontro do Diretório Nacional.

Na tarde de ontem, os militantes do
PT ainda discutiram as normas para o
7o Encontro Nacional, a ser realizado
nos dias 31 de maio, e 1,2, e 3 de junho
em São Paulo. ....Depois de duas horas, de discussões,
Luiz Gushiken adiantou que o PT preo-
cupa-se mais com a situação política e
econômica do país do que com suas
questões internas. "Há uma tendência de
recessão e retomada da inflação, que fa-
talmente levará a uma completa desorga-
nização do Brasil", afirmou. "O governo
está perdido e a equipe econômica mani-
festa perplexidade diante do quadro".

Gushiken refere-se principalmente à
medida que determina a livre negociação
de salários. "Estas atitudes estão criando
uma situação de conflito político que
revela a tendência da perda de autorida-
de do governo Collor", atacou.

Os petistas discutiram ainda uma
possível articulação do movimento sindi-
cal com os partidos progressistas para
sustentar a oposição ao governo federal.
Com sua desistência de concorrer à ree-
leição, a Lula caberia o posto de arregi-
mentador político da articulação.

URBI
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EXCURSÕES
Nacionais e^

Collor vê Menen em junho

EXCURSÕES EM DESTAQUE
Brasilia - Caldas Novas - Araxá - Duração 09 Dias
Foz do Iguaçu - Paraguai - Argentina - 07 Dias

•Pantanal - Cuiabá - Duração 05 Dias

CORPUS CHRISTI: Campos do Jordão - Ilha do Boi
Poços de Caldas - Cidade da Criança

SAÍDA: 08 DE JUNHO

DOMINGUEIRAS: o Búzios - Cabo Frio o Parati
Angra dos Reis o Teresópolis - Nova Friburgo

o Penedo - Itatiaia o Petrópolis

FINAIS DE SEMANA: o São Lourenço - Caxambú
Cambuquira o Penedo - Itatiaia o Nova Friburgo

o São João Del Rey - Tiradentes
Saídas toda sexta à tarde '

Financiamento em 3 vezes sem juros;

Ponte entre o Brasil
e a Argentina será
o assunto da reunião

PORTO 
ALEGRE — Os presi-

dentes Fernando Collor de
Mello e Carlos Menem devem se en-
contrar até a segunda semana do pró-
ximo mês nas cidades de São Borja,
no Rio Grande do Sul, e San Tome,
na Argentina, para formalizar o lan-
çamento e a publicação dos editais
para a construção de uma ponte li-
gando as duas cidades. O ministro da
Educação Carlos Chiarelli anunciou
ontem o encontro dos dois presiden-
tes, que depende agora apenas de um
acerto nas agendas.

Os editais abrem a concorrência
pública para a construção da ponte
São Borja/Santo Tome, formalizada

num protocolo de integração do Co-
ne Sul assinado ano passado pelo
presidente Menem e o ex-presidente
José Sarney. Será a primeira visita de
Collor ao Rio Grande do Sul, um
estado que rejeitou-o maciçamente
nas últimas eleições, dando vitórias
arrasadoras a Brizola, no primeiro
turno, e a Lula no segundo.

A vinda de Chiarelli ao estado,
porém, foi além de uma estada de
rotina. Ele reuniu-se com lideranças
do PFL, PRN e PDS para articular a
sucessão estadual. E recebeu reitores
de universidades federais e partícula-
res. Mas não abriu mão da redução
de 30% com despesas de pessoal na
universidade pública. "Encaminha-
mos uma negociação com os reitores
e achamos que eles têm autonomia
para diminuir custos como as gratifi-
cações por função, que representam
24% dessas despesaas".
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Congresso
Médicos cobram
mais recursos
para a saúde

BELO HORIZONTE — O presi-
dente da Federação Nacional dos Medi-
cos, Roberto Chabo, que participou on-
tem, nesta capital, do seminário
Perspectivas para o sistema de saúde no
Brasil, afirmou que, se o governo quer
mudar a situação da saúde, deve atingir a
meta de aplicar no setor 10% do PIB
(cerca de USS 30 milhões) nos próximos
dois anos e não ao longo dos cinco anos
de mandato. Chabo, que se mostrou des-
crente quanto à recuperação do sistema
de saúde a curto prazo, desafiou o gover-
no federal a aplicar, pelo menos, USS 3,5
bilhões já neste primeiro ano, em caráter
de emergência.

"Estão incendiando as opiniões e des-
moralizando o serviço público", recla-
mou o presidente da federação, alegando
que os recursos necessários à melhoria da
saúde não estão aparecendo. O seminá-
rio, com representantes de todos os seto-
res ligados ao atendimento médico no
estado, teve ainda participantes de várias
cidades do interior, interessados em cHs-
cutir de forma mais ampla a questão
estrutural da saúde pública.

Leitos — Foi cobrada a liberação
imediata de recursos para plena reativa-
ção dos leitos dos hospitais públicos e
privados, estruturação de um sistema
descentralizado de urgência para Belo
Horizonte e fortalecimento da rede am-
bulatprial, além da insonomia salarial
para os servidores dentro do Sistema
Único de Saúde (SUS). A modernização
do sistema de saúde como um todo, se-
gundo Chabo, pode ser adotada a médio
prazo.

A questão da falta de recursos foi
amplamente debatida e, na análise de
Chabo, o dinheiro destinado à saúde de-
veria ter um repasse automático, nos
moldes, por exemplo, do sistema utiliza-
do nas cotas de ICMS. Ele apontou a
existência de um alto índice de formação
de médicos mal preparados e o aperfei-
çoamento da área de recursos humanos
ligados à saúde também foi considerada
fundamental.

Mais uma vez, os médicos reclama-
ram por terem sido levados à condição
de vilões frente à opinião pública. "O

governo cobra e não dá o retorno. Não
há recursos, não tem uma política de
saúde e propõe soluções que sabemos
que não vão dar resultado", queixou-se o
primeiro secretário do Conselho Federal
de Medicina, Evilázio Teubner Ferreira.
Ele citou como exemplo o anunciado
fechamento do Posto Médico de Urgên-
cia (PMU) da Inamps, nesta capital:
"Matar o bode expiatório não resolve o
problema."

URBIÉI
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Curso de Espanhol.
Nova turma. Inicio 21 / 05. Horário 18 h. Maiores informa-
ções Praia de Botafogo, 228 S/Loja: 202. Tel: 551 -9446
após às 12:00 horas.
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Curopct Rito €slc.çôo
12 Magníficas Excursões

Europa Maravilhosa
10 paises - 36 dias
Portugal, Espanha, Franca, Itália,
Áustria, Suíça, Alemanha, Holanda
Bélgica, Inglaterra.
Saídas: Mal. 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
Sat. 20. 27

Europa Fascinante
9 paisas - 25 dias
Itália. Áustria, Suiça, Alemanha,
Holanda, Bélgica, Inglaterra,
França, Espanha.
Saídas: Mai. 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 Mediterrfinica
4 países - 20 dias
Portugal, Espanha, França, Itália.
Saidas: 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: Mai. 27
Jun. 24 • Jul. 1.8. 15.22. 29
Ago. 5. 26

Grande Circuito
Europeu
13 paises - 46 dias
Portugal, Espanha, França, Itália.
Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria. Checoslováquia.
Alemanha. Holanda, Bélgica,
Inglaterra
Saídas: Jun. 2.9. 30
Jul. 7. 23 - Ago. 11. 25

Jóias da Europa
10 paisas - 28 diss
Bélgica, Alemanha Ocidental.
Alemanha Oriental. Polônia, Rússia
Finlândia. Suécia, Noruega,
Dinamarca. Holanda.
Saldas: Mai. 27
Jun. 24 ¦ Jul. 1,8. 15, 22.29
Ago. 5. 26

Europa Romântica
10 países - 24 dias
Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria, Checoslováquia,
Alemanha. Holanda, Bélgica,
Inglaterra, França.
Saidas: Jun. 10. 24
Jul. 1.22. 29- Ago. 1 9 - Sat. 2,
16

Saga Escandinava
6 paises - 14 dias
Finlândia, Suécia, Noruega,
Omamarca, Alemanha, Holanda.
Saidas: Jun. 10
Jul. 8. 15. 22.29-Ago. 5, 12. 19
Sat. 9

Europa Essencial
8 paises - 22 dias
Itália, Áustria, Suíça, Alemanha,
Holanda, Bélgica. Inglaterra,
França.
Saidas: Mai. 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 paises - 27 dias
Inglaterra, França. Suíça,
Alemanha, Áustria, Itália, Espanha.
Portugal.
Saidas: Jun. 3. 10. 24
Jul. 1,8. 15. 22-Ago. 12
Set. 23

Europa Imortal
11 paisas • 29 dias
Itália. Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria, Checoslováquia.
Alemanha, Holanda, Bélgica,
Inglaterra. França.
Saidas: Jun. 5. 19. 26
Jul. 17,24 -Ago. 14.28
Set. 11

Ocidente Europeu
8 paisos - 27 dias
Espanha, França, Itália, Suíça,
Luxemburgo. Bélgica, Inglaterra,
Portugal.
Saidas: Mai. 24.31
Jun.7.14.28-Jul.5.12.
19. 26-Ago. 2. 9. 16,23.30
Set. 20. 27
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DÚVIDAS SOBRE
ASSINATURAS?
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EÉRRDytòRIASi
Rua da Assembléia, 10 - Loja s/s 110

(Edifício Cândido Mendes)
Tel.: 224-9038 (PBX)
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PANTANAL MATOGROSSENSE • 2 vezes sem juros • 15 dias.
Incluindo compras na Bolivia e Paraguai, com os melhores hotéis.
Saldas: Jun: 02,16 e 30; Jul. 07,14,21 e 28; Ago. 11 e 25

I PANTANAL ¦ 8 e 5 dias • Consulte-nos.
I CIDADE DA CRIANÇA - 2 vezes • 3 dias com Hotel Sheraton
1 Mofairej ***** Incluindo Playcenter, Simba Safári, Exotiquanum
I Saidas: Mai. 25; Jun. 08,22 e 29; Jul. 06,13,20 e 27

^CIDADES HISTÓRICAS ¦ Ferro-Aéreas ¦ 4 dias • Jun. 08; Jul. 13 c 27

LIGUE jb
ASS!NANTE.=

O Grande Sonho Americano
Costa Oeste
Duração: 20 dias
"Do imponente Grand Canyon
ao fascinio de Hollywoori".
Los Angeles • Scottsdale (Phoenixl
Gran Canyon - St George - Bryçe
Canyon - Ias Vegas - Fresno
Yosumite - Sonora - Lake Tahoe
San Francisco - Carmel
Monterev • San Luis Obispo.

Saidas 1990: Jun. 5.
26 ¦ Jul. 3. 10. 17. 24. 31
Ago. 7. 14,21,28 Set. 4, 25

Viagem em
Ônibus Exclusivo

EM ÔNIBUS EXCLUSIVO E COM A
GARANTIA DA QUALIDADE E

EXPERIÊNCIA DA AGENCIA MAIS
ANTIGA DO MUNDO VOCÊ TEM

DUAS OPÇÕES DE ROTEIRO
ATRAVÉS DO UNIVERSO OA

FANTASIA E DA HISTORIA NORTE
AMERICANA.

Costa Leste
Duração: 20 ou 27 dias
"Da História de George
Washington a fantasia da
Walt Disney".
Miami • Orlandd - Savannah
Charleston • New Bem
Williamsburg • Washington ¦ New
York - Cataratas do Niagara
Toronto ¦ Ottawa - Montreal
Quebec.
Saidrs 1990: Mai. 23
Jun. 13. 27 ¦ Jul. 4, 1 I, 18
Ago. 1.8. 16. 22. 29 Set. 5. 12
Out. 3. 31 - Dei. 5

EXPRESSÃO TURISMO ABRE TODAS
AS TGRNEIR1NHAS DA TIA ZÉLIÀ

.,., ,A FINANCIAMOS SUAS EXCURSÕES;. ,-f1 1«.
'i Parte Aérea e Terrestre em 4 veies sen» Juros ou a vtstaf
•ft \l COM GRANDES DESCONTOS

sSH»^^;ANTIGAS:GIJIElZA]ÍiES!
27 dias visitando (4 paises)

EGITO - Cairo-Menfms-Sakara-Serapion-Abu
Simbel-AswarvKombo Ombo-Sobek-Edlu-Es-
na-Luxor-Monte Sinai-Nueiba • ISRAEL - Eilat-
Beersheba-Mar Morto-Massada-Qumran-Je-
ricu-Jerusalém-Belém-Nazaré-Tiberíades-Acre-
Haifa-Cesaréia-Tel Aviv - TURQUIA - Istambul-
Cruzeiro no Bósloro • GRÉCIA - Atenas-Cru-
zciro Marítirno-Corinthos-Micenas-Epidauros.
Saidas:01/06 • 13/07 - 03/08-21/09-05/10

—Consulte-nos sobre as programações—
TERRA SANTA • GRÉCIA E TURQUIA-
ECONÔMICO • REINO VIKING E GIRAS-
SÓIS DA RÚSSIA • GRANDE ODISSÉIA
TURCA E GREGA • ANDALUZIA E MAR-
ROÇOS IMPERIAL • EUROPA SOB MEDI-
DA • EUROPA EM 2 DIMENSÕES • SE-
DUÇÀO DO ORIENTE a DISNEY JA

"O LUGARES LIMITADOS Informações e Reservas: Solicite Nossos Folhetos

Expressão Viagens e Turismo Tels.: 220-3304
Rua Alcindo Guanabara, 24 - Sobreloja 207 £0£-£&ó~

ftmériec. .Tlcifc.vi.hosQ
Duração: 19. 24 e 28 dias
USA - CANADÁ - MÉXICO
OISNEYWORLD - EPCOT CENTER - MGM
Miamt ¦ Orlando (5 dias) • Washington
Toronto • Montreal ¦ New York • San Francisco
Las Vegas • Los Angeles ¦ Acapulco • México.
Saídas 1990: Mai. 24 Jun. 14. 28
Jul. 05. 12. 19 - Ago. 02 Set. 06 Out. 04
Nov. 01 Dez. 06

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

Duraçio: 21 dias
Saidas 1990: Jun. 20 - Jul. 4, 18 - Ago. 1.
15. 29 Set. 12

Disncy-SpcotCcn^r-iTKsfí. Studios
Duração: 14 dias -Saidas 1990: Jun. 17, 24 - Jul. 01.06. 08,15 e 22 :j

1 I . I l ~i 
\ . J
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RIO DE JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO. 21 LOJA
TEL.:217-1840
IPANEMA: RUA VISCDE PIRAJÁ. 547
LOJA A-TEL.: 511-1840tvM«tuaaruu ao *• »

Sio Paulo e Campinas • Recife a Salvador e Porto Alegre e Curitiba a Belo Horixonte
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

Í aoB-uajw Í

JL ILallili

wmBmmsBmu&BÊBwe&sm

JL <

Outras sugestões: Maminha • Lombinho • Chuleta
Tudos estes pratos cora direito ao bufê de saladas variadas .; C £Lf\
Brinde: 1 caipiríssima de vodea j Preço único: jOu a

CRIANÇA ATÉ 10 ANOS NÂO PAGA ESTA PROMOÇÃO «

ACEITAMOS OS CARTÕES AMERICAK EXPRESS, Rua Aristides Espínola, 88 - Le bico
ouro card, CREDICARD E DINNERS. Rcsenas c entregas à domicilio: 294-4298

3
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Sarney consulta
sobre filiação

epois de passar 24
horas em Brasília e

no Rio para consultas
sobre a validade do seu
registro de filiação no
PFL, o ex-presidente Jo-
sé Sarney voltou a São
Luís, onde hoje se realiza
a pré-convenção do seu
partido. Ele ainda não
disse se aceita disputar uma cadeira de sena-
dor pelo Maranhão, afirma estar resistindo
às pressões mas sua vinda ao Sul indica
disposição de ceder a tais pressões. Em Brasi-
lia ele ouviu pelo menos um ministro do
Supremo Tribunal além de ter consultado
outros especialistas em direito eleitoral. Se-
gunda ou terça-feira Sarney embarcará para
Caracas, onde participará de um encontro de
ex-presidentes de países latino-americanos,
entre os quais Alfonsín, Sanguinetti e Salinas
Gortari. A propósito ele aconselhou-se com
o embaixador Seixas Corrêa, seu antigo as-
sessor.

Enquanto o ex-presidente deixava em
suspenso sua decisão de concorrer ao Sena-
do, o senador Edison Lobão, candidato do
seu partido a governador do Maranhão, in-
forma que o presidente Fernando Collor (vi-
de carta abaixo) manterá "absoluta neutrali-
dade" nas eleições estaduais, notadamente se
houver competição entre aliados seus. "Este

é o fato", disse. A pré-convenção de São Luís
deverá hoje antecipar a indicação de Lobão e
possivelmente a de Sarney, que, embora este-
ja na cidade, não comparecerá à reunião. O
ex-presidente dificilmente, porém, responde-
rá hoje de maneira conclusiva aos seus corre-
ligionários.

Entre as visitas que recebeu em Brasília,
estava a do general Ivan de Souza Mendes,
ex-chefe do SNI, que foi aconselhá-lo a não
entrar numa disputa política e eleitoral que
se inicia apenas dois meses depois que deixou
a Presidência da República. Sarney reiterou
ao general, que foi um dos seus auxiliares
mais chegados, que sua disposição é não se
candidatar mas que estava encontrando difi-
culdades para resistir aos apelos dos seus
amigos maranhenses. O ex-presidente parece
convencido da validade do seu registro no
PFL mas não quer antecipar-se até que haja
consenso sobre a situação. Para tanto pare-
ceu-lhe importante colher a impressão de
autoridades na matéria pois não quer arris-
car-se a uma aventura.

Amigos de Sarney comentavam em Brasi-
lia que sua situação hoje é oposta à de
Ulysses Guimarães, presidente do PMDB.
Este tem certeza de sua filiação partidária
enquanto Sarney está incerto quanto à legen-
da a que pertence. Ulysses tem legenda mas
não tem votos, ao contrário de Sarney, que
tem votos mas ainda não tem legenda.
Collor tranqüiliza Lobão

Do senador Edison Lobão recebi a se-
guinte carta, datada do dia 19:

"Em sua coluna de ontem — Sarney
ainda resiste às urnas' — o ilustre colega diz
que... 

'a chapa Caslclo-Cafeteira ê uma das
chaves do esquema Collor'...

Permita-me introduzir uma ressalva. É
que, ontem mesmo, estive longamente com o
presidente Fernando Collor, no Palácio do
Planalto, tratando do problema sucessório
maranhense. Comuniquei a Sua Excelência
que sou candidato ao governo do estado e
que vencerei as eleições. O presidente afir-
mou-me que manterá absoluta neutralidade
em todos os estados, notadamente onde hou-
ver competição entre aliados seus. Assegu-
rou-me que não irá ao Maranhão nem dará
tratamento privilegiado a qualquer dos dois
competidores que considera aliados. Dese-
jou-me sucesso e garantiu apoio à minha
administração uma vez eleito governador.

Este é o fato".
A semana difícil

O governo soube encerrar uma semana de
desempenho negativo de sua equipe median-
te a produção de notícias e avaliações que
repõem versões favoráveis da política econô-
mica, procuram realimentar a bruxuleante
confiança na sua ação e minimizar as trapa-
lhadas de seus titulares relacionadas com a
ordem jurídica. Procura-se assim apagar a
impressão deixada por erros cometidos e re-
vigorar a expectativa na ação de setores que
entraram em crise, como a gerência da refor-
ma administrativa, confiada ao secretário
João Santana.

A Fipe contribuiu para tanto de maneira
importante ao divulgar índice de inflação do
segundo mês inferior aos 3,29% do primeiro.
Deu argumento à ministra Zélia Cardoso de
Mello para resistir às pressões relativas à
liberação dos salários para ajustamento pela
livre negociação. A propósito, as indicações
de mobilização de partidos no Congresso
para votar projeto de lei salarial não são
tidas como suficientes para causar preocupa-
ções ao governo. Se isso faz supor quebra da
influência de Collor no Congresso, não have-
ria como a esquerda ou a pequena oposição
do PMDB derrubar uma medida importante
da política econômica em vigor.

Carlos Castello Branco

rno vai ga
SAo PAULO — O governo vai gastar CrS 15 bilhões com

a demissão de 359 mil funcionários. A afirmação foi feita
ontem pelo secretário da Administração Federal, João Santa-
na, durante a inauguração da Praça Dílson Funaro, no bairro
do Itaim, Zona Sul, uma homenagem da prefeitura paulistanaao ex-ministro. Santana disse que a despesa com as demissões
será compensada no segundo semestre, já que não haverá
gastos com estes funcionários.

Segundo o secretário, que foi chefe de gabinete de Funaro, o
programa de cortes é "para valer". Ele afirmou que os ministé-
rios foram orientados para reduzir seus quadros em no máximo
30 a 40 dias. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri,
será o negociador do governo junto ao funcionalismo durante a
execução do programa.

Também presente à cerimônia, o secretário-geral do Minis-
tério da Economia, Eduardo Teixeira (ex-assessor de Funaro),
afirmou que o governo aumentou em cerca de USS 2 bilhões
suas reservas cambiais, desde a edição do Plano Collor, e
poderá negociar a dívida externa com tranqüilidade. Com o
aumento previsto das reservas em USS 8 bilhões, o governo
poderá garantir as importações do país por três meses. O ajuste
fiscal, disse Teixeira, deverá resultar num superávit de 2% do
PIB até o final do ano. Este resultado permite ao governonegociar a dívida externa com a convicção de que somente
serão feitos pagamentos que permitam o crescimento do pais.A inauguração da Praça Dílson Funaro transformou-se
numa espécie de ato ecumênico, reunindo desde a prefeitaLuiza Erundina, autoridades do governo federal e empresários
como Antônio Ermírio de Moraes, Paulo Francini e Eugênio
Staub, que foram amigos do ministro. Durante a cerimônia, a
prefeita Luiza Erundina criticou duramente o Plano Collor,
dizendo que São Paulo deve assumir postura crítica em relação
à política econômica. Além da prefeita, a viúva de Funaro, Ana
Maria Funaro, também discursou. Estiveram presentes ainda
os empresários Celso Hahne, Oded Grajew, Emerson Rapaz e
Paulo Tanm Figueiredo.

EXCURSÕES;
Nacionais fe%

EXCURSÕES EM DESTAQUE
a Brasília - Caldas Novas - Araxá - Duração 09 Dias

Foz do Iguaçu - Paraguai - Argentina • 07 Dias
«Pantanal - Cuiabá - Duração 05 Dias

CORPUS CHRISTI: Campos do Jordão - Ilha do Boi
Poços de Caldas - Cidade da Criança

SAÍDA: 08 DE JUNHO

DOMINGUEIRAS: o Búzios - Cabo Frio o Parati
Angra dos Reis o Teresópolis - Nova Friburgo

o Penedo - Itatiaia o Petrópolis

FINAIS DE SEMANA: o São Lourenço - Caxambú
Cambuquira o Penedo - Itatiaia o Nova Friburgo

o São João Del Rey - Tiradentes
Saídas toda sexta à tarde I

st ar Cr$ 15 bilhões p
PT anuncia expulsão
de grupo trotskista

SÃO PAULO — Os principais diri-
gentes do Partido dos Trabalhadores
decidiram que será comunicada oficial-
mente em breve a expulsão do gru-
po Causa Operária dos quadros do par-
tido. "A Causa é um partido dentro do
partido, que ataca o PT e cria confli-
tos com as nossas decisões internas",
disse o deputado federal Luiz Gushi-
ken, presidente do PT.

O afastamento das tendências trots-
kistas (além da Causa Operária, há ainda
a Convergência Socialista e O Trabalho)
foi o ponto mais polêmico da reunião do
Diretório Nacional. Os petistas se reuni-
ram ontem a portas fechadas no Institu-
to Pio XI, na Lapa, Zona Oeste da capi-
tal. Participaram também o deputado
Luís Inácio Lula da Silva, o vereador
Eduardo Matarazzo Suplicy — presiden-
te da Câmara Municipal de São Paulo —
e o economista Aloísio Mercadante.

Em relação às outras duas tendên-
cias foi constituída uma comissão de
conversações que elaborou um relato-
rio para ser levado à discussão no pró-
ximo encontro do Diretório Nacional.

Na tarde de ontem, os militantes do
PT ainda discutiram as normas para o
T Encontro Nacional, a ser realizado
nos dias 31 de maio, e 1,2, e 3 de junho
em São Paulo.

Depois de duas horas de discussões,
Luiz Gushiken adiantou que o PT preo-
cupa-se mais com a situação política e
econômica do país do que com suas
questões internas. "Há uma tendência de
recessão e retomada da inflação, que fa-
talmente levará a uma completa desorga-
nização do Brasil", afirmou. "O governo
está perdido e a equipe econômica mani-
festa perplexidade diante do quadro".

Gushiken refere-se principalmente à
medida que determina a livre negociação
de salários. "Estas atitudes estão criando
uma situação de conflito político que
revela a tendência da perda de autorida-
de do governo Collor", atacou.

Os petistas discutiram ainda uma
possível articulação do movimento sindi-
cal com os partidos progressistas para
sustentar a oposição ao governo federal.
Com sua desistência de concorrer à ree-
leiçâo, a Lula caberia o posto de arregi-
mentador político da articulação.

Financiamento em 3 vezes sem juros;
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Collor vê Menem em junho
Ponte entre o Brasil
e a Argentina será
o assunto da reunião

PORTO 
ALEGRE - Os presi-

dentes Fernando Collor de
Mello e Carlos Menem devem se en-
contrar até a segunda semana do pró-
ximo mês nas cidades de São Borja,
no Rio Grande do Sul, e San Tome,
na Argentina, para formalizar o lan-
çamento e a publicação dos editais
para a construção de uma ponte li-
gando as duas cidades. O ministro da
Educação Carlos Chiarelli anunciou
ontem o encontro dos dois presiden-
tes, que depende agora apenas de um
acerto nas agendas.

Os editais abrem a concorrência
pública para a construção da ponte
São Borja/Santo Tome, formalizada

num protocolo de integração do Co-
ne Sul assinado ano passado pelo
presidente Menem e o ex-presidente
José Sarney. Será a primeira visita de
Collor ao Rio Grande do Sul, um
estado que rejeitou-o maciçamente
nas últimas eleições, dando vitórias
arrasadoras a Brizola, no primeiro
turno, e a Lula no segundo.

A vinda de Chiarelli ao estado,
porém, foi além de uma estada de
rotina. Ele reuniu-se com lideranças
do PFL, PRN e PDS para articular a
sucessão estadual. E recebeu reitores
de universidades federais e partícula-
res. Mas não abriu mão da redução
de 30% com despesas de pessoal na
universidade pública. "Encaminha-
mos uma negociação com os reitores
e achamos que eles têm autonomia
para diminuir custos como as gratifi-
cações por função, que representam
24% dessas despesaas".
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Tão boa que virou duas.

Veto de Collor
ignora acordo
no Congresso

jRiía Tavares
BRASÍLIA - O presidente Fernando

Collor de Mello ignorou mais uma vez
um acordo feito pelos seus líderes no
Congresso, ao vetar o artigo da lei eleito-
ral que favorece apresentadores de rádio
e TV. Pelo texto aprovado no Legislali-
vo, com o aval de todas as lideranças
partidárias, inclusive os governistas Re-
nan Calheiros e José Ignácio Ferreira,
tanto os apresentadores quanto diretores
de empresas de comunicação deveriam
deixar seus cargos no mínimo quatro
meses antes da eleição."Não entendi porque o presidente fez
isso. É uma injustiça, porque cria um
clima de deseriminação", criticou Gasto-
ne Righi (PTB-SP), um dos lideres afina-
dos com o governo. Segundo ele, todos
os líderes da Câmara dos Deputados e
do Senado concordaram com o prazo de
quatro meses para o afastamento dos
radialistas e diretores de empresas de
comunicação, que fossem candidatos. Os
únicos contrários ao afastamento eram
os deputados-radialistas, como Hélio
Costa (PRN-MG), Arnaldo Faria de Sá
(PRN-SP), Samir Achoa (PMDB-SP) e
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE).

Irritado com o veto presidencial, o
deputado José Genoíno (PT-SP) questio-
nou a liderança de Calheiros e José Igná-
cio, que deram aval a proposta aprovada
pelo Congresso. "O veto ao afastamento
deforma as condições de disputa do pro-
cesso eleitoral para previlegiar uma cate-
goria profissional", ponderou o petista,
desconfiado de que o presidente Collor
tenha vetado o artigo para favorecer a
candidatura do apresentador Sílvio San-
tos, que admitiu estar disposto a concor-
rer ao governo de São Paulo, se não
tivesse de abandonar seu programa do-
minical."Se tiver um lance politico neste veto,
é mais grave ainda", comentou Righi.
Há duas semanas, num almoço com os
líderes governistas, o presidente Collor
fez questão de frisar que não estava arti-
culando a candidatura do apresentador,
segundo relato do líder do PTB.
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Â festa social
e política do leitor.

Informe
SINDICAL

Saiba tudo sobre
relações de trabalho

sem o menor trabalho.

Assinoturos: (021) 580-6742

PISCINAS SULFOROSAS_
AQUEÇIDAJ poços de Ca\das
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INSTITUTO CULTURAL BRASIL-ARGENTINA
Curso de Espanhol.

Nova turma. Início 21/05. Horário 18 h. Maiores informa-
ções Praia de Botafogo, 228 S/Loja: 202. Tel: 551 -9446
após às 12:00 horas.

Completamos 150 anos de existência
Curopa Rita fsterção

12 Magníficas Excursões
Europa Maravilhosa
10 países - 36 dias
Portugal. Espanha. Franca. Itália.
Áustria. Suíça. Alemanha, Holanda
Betgica, Inglaterra.
Saídas: Mai. 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
Sot. 20. 27

Europa Fascinante
9 poisem • 25 dias
Itália. Áustria. Suíça. Alemanha.
Holanda. Bélgica. Inglaterra,
França, Espanha.
Saldas: Mai. 26
Jun. 2. 9. 16, 23. 30-Jul. 3,
5.7, 10, 12. 14. 21.28-Ago. 4,
11. 18. 25 -Sot. 1,8, 29 • Out. 6

Europa Mediterrânica
4 paises - 20 dias
Portugal, Espanha, França, Itália.
Saldas: Jun. 2. 9. 30
Jul. 7. 28 Ago. 11.25

Europa de Leste
6 países ¦ 17 dias
Bélgica, Alemanha Ocidental,
Alemanha Oriental, Polônia. Rússia
Finlândia
Saidas: Mai. 27
Jun. 24 Jul. 1, 8, 15, 22. 29
Ago. 5. 26

Grande Circuito
Europeu
13 paísos - 46 diaa
Portugal, Espanha, França, Itália,
Grécia, Iugoslávia, Hungria.
Áustria. Checoslováquia,
Alemanha. Holanda. Bélgica,
Inglaterra
Saidas: Jun. 2. 9. 30
Jul. 7. 23 -Ago. 11,25

Jóias da Europa
10 países - 28 dias
Bélgica, Alemanha Ocidental,
Alemanha Oriental, Polônia, Rússia
Finlândia, Suécia, Noruega,
Dinamarca, Holanda.
Saidas: Mai. 27
Jun. 24 Jul. 1.8. 15,22, 29
Ago. 5, 26

Europa Romântica
10 países - 24 dias
Grécia. Iugoslávia. Hungria,
Áustria. Checoslováquia,
Alemanha. Holanda, Bélgica,
Inglaterra. França.
Saídas: Jun. 10. 24
Jul. 1.22. 29 Ago. 19-Sot. 2.
16

Saga Escandinava
6 paísos - 14 dias
Finlândia. Suécia, Noruega.
Dinamarca, Alemanha, Holanda.
Saldas: Jun. 10
Jul. 8. 15. 22. 29-Ago. 5.12.19
Sat. 9

Europa Essencial
8 países - 22 dias
Itália, Áustria, Suíça, Alemanha,
Holanda. Bélgica, Inglaterra.
França.
Saldas: Mai. 26
Jun. 2. 9. 16. 23, 30 Jul. 3,
6, 7. 10, 12, 14, 21, 28 • Ago. 4,
11, 18. 25 -Sot. 1,8,29 - Out. 6

Europa Panorâmica
8 paises - 27 dias
Inglaterra, França, Suíça,
Alemanha, Áustria, Italia, Espanha,
Portugal.
Saídas: Jun. 3. 10. 24
Jul. 1,8. 15. 22-Ago. 12
Set. 23
Europa Imortal
11 países - 29 dias
Itália, Grécia, Iugoslávia, Hungria,
Áustria, Checoslováquia.
Alemanha. Holanda, Bélgica,
Inglaterra, França.
Saídas: Jun. 5. 19. 26
Jul. 17, 24 Ago. 14, 28
Set. 11

Ocidente Europeu
8 paises - 27 dias
Espanha, França, Itália, Suiça,
Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra,
Portugal.
Saídas: Mai. 24.31
Jun.7.14.28-Jul.5.12,
19. 26 -Ago. 2. 9. 16.23.30
Set. 20. 27
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FERROVIÁRIAS
Rua da Assembléia, 10 - Loja s/s 110

(Edifício Cândido Mendes)
Tel.: 224-9036 (PBX)

EMBUATUR 04.156 00 410
PANTANAL MATOGROSSENSE • 2 vezes sem juros • 15 dias.
Incluindo compras na Bolívia e Paraguai, com os melhores hotéis.
Saidas: Jun. 02,16 e 30; Jul. 07,14,21 e 28; Ago. 11 e 25
PANTANAL • 8 e 5 dias • Consulte-nos.
CIDADE DA CRIANÇA - 2 vezes - 3 dias com Hotel Sheraton
Mofarrej ***** Incluindo Playcenter, Simba Safári, Exotiquarium
Saídas: Mai. 25; Jun. 08, 22 e 29; Jul. 06,13, 20 e 27
CIDADES HISTÓRICAS • Ferro-Aéreas ¦ 4 dias • Jun. 08; Jul. 13 e 27 J

DUVIDAS SOBRE
ASSINATURAS?

LIGUE jb
ASSÍNANTE.=

EXPRESSÃOTURiSMG ABRE TODAS
AS TÓBNHRINHAS DA TIA ZÉLIA

IIS FIN/WCIÁMOS SUAS EXCURSÕES tfi .hParte Aérea e Terrestre em 4 veaee sem Juros ou a vlstatf1 II
COM-GRANDES DESCONTOS j

O Grande Sonho Americano
Costa Oeste
Duração: 20 dias
"Do imponente Grand Canyon
ao fascínio de Hollywood".
Los Angeles • Scottsdale (Phoenix)
Gran Canyon ¦ Si George ¦ Bryce
Canyon - Lis Vegas ¦ Fre&no
Yosomite - Sonora ¦ Lake Tahoe
San Francisco • Carmef
Monterev • San Luis Obispo.

Saidas 1990: Jun. 5.
26 ¦ Jul. 3. 10. 17.24.31
Ago. 7. 14. 21.28 Set. 4. 25

Viagem em
Ônibus Exclusivo

EM ÔNIBUS EXCLUSIVO E COM A
GARANTIA DA QUALIDADE E

EXPERIÊNCIA DA AGENCIA MAIS
ANTIGA DO MUNDO VOCÊ TEM

DUAS OPÇÔE3 DE ROTEIRO
ATRAVÉS DO UNIVERSO DA

FANTASIA E DA HISTORIA NORTE
AMERICANA

Costa Leste
Duração: 20 ou 27 dias
"Da História de George
Washington a fantasia de
Walt Disney".
Miami • Orlando" - Savannah
Charleston ¦ Now Bern
Wilhamsburg ¦ Washington - New
York - Cataratas do Niagara
Toronto • Ottawa • Montreal
Quebec
Saidrs1990: Mal. 23
Jun. 13. 27 Jul. 4, 11, 18
Ago. 1,8. 15. 22. 29 Set. 5
Out. 3. 31 Dez. 5

Sèü encontro

27 dias visitando (4 paises)
EGITO • Calro-Menfins-Sakara-Serapion-Abu
Simbei Asuian-Kombo Ombo-Sobek-Edfu-Es-
na-Luxor-Monte Sinai-Nueiba - ISRAEL - Eilat-
BeershebaMar Morto-Massada-Qumran-Je-
ricó-Jerusalém-Bclém-NazaréTiberiades-Acre-
Haila-Cesarúia-Tel Aviv - TURQUIA - Istambul-
Cruzeiro no Bósforo - GRÉCIA - Atenas-Cru-
zeiro Marítimo-Connthos-Micenas-Epidauros.
Saidas:01/06 -13/07 ¦ 03/03 - 21/09 - 05/10

ANTIGAS CI\ffl|ppÇ(JES
—Consulte-nos sobre as programações—-
TERRA SANTA • GRÉCIA E TURQUIA-
ECONÔMICO o REINO VIKING E GIRAS-
SOIS DA RÚSSIA • GRANDE ODISSÉIA
TURCA E GREGA e ANDALUZIA E MAR-
ROÇOS IMPERIAL o EUROPA SOB MEDI-
DA • EUROPA EM 2 DIMENSÕES • SE-
DUÇÀO DO ORIENTE o DISNEV JA

LUGARES LIMITADOS Informaçõm e Reservas: Solicite Nossos Folhetos g

Expressão Viagens e Turismo Teis.: 220-3304
Rua Alclndo Guanabara, 24 - Sobreloja 207 262-2882

jCd/fêèS
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América ÍDorovilho/a
Duração: 19. 24 e 28 dias
USA - CANADÁ - MÉXICO
DISNEYWORLD - EPCOT CENTER - MGM
Miami - Orlando (5 dias) - Washington
Toronto - Montreal New York San Francisco
Las Vegas Los Angeles Acapulco México
Saídas 1990: Mai. 24 Jun. 14. 28
Jul. 05 12. 19 Ago. 02 Set. 06 Out. 04
Nov. 01 Oez. 06

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

DureçSo: ?1 rjids
Saídas 1990: Jun. 20
15. 29 Sat. 12

Jul. 4. 18 Ago. 1.

DB/ney-£pcot Cenler -fM!! SMso/
Duração: 14 dias - Saidas 1990: Jun. 17, 24 -Jul. 01,06, 08, 15 e 22

RIO DE JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO, 21 LOJA
TEL.:217-1840
IPANEMA: RUA VISC.DE PIRAJÁ, 547LOJA A-TEL: 511-1840lwi»<uaofeoiiaai t

Sèo Paulo • Campinas • Recita e Salvador • Porto Alegre o Curitiba • Balo Horiionte
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
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Picanha Fatiada
I Outras sugestões: Maminha • Lombinho • Chuletá
g$ Todos estes pratos com direito ao.bufède saladas ..variadas '...., J, .1 .A B560,Brinde: 1 > .:;:-;,¦.--üi).! ,k-- ¦ ; 
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CRIANÇA ATÉ 10 ANOS NÃO PAGA ESTA PROMOÇÃO
ACEITAMOS OS CARTÕES AMERICAN EXrRESS,
ÒUROiCARaCREDICARD E DINNERS. |
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Leilões de carros atraem milhares de
BRASÍLIA — Se a ministra Zélia

Cardoso de Mello tivesse comparecido
aos leilões de carros oficiais realizados
ontem cm todo o país, sairia com a
certeza de que os cruzeiros são abundan-
tes no mercado. O secretário da Admi-
nistração Federal, João Santana, previu
uma receita de CrS 150 milhões só em
Brasília, mas até o final da tarde os
números não estavam fechados. Foram
colocados à venda 3.924 veículos, distri-
buídos por todas as capitais. A capital
federal levou a leilão o maior número de
veículos — 650 —, seguida do Rio, com
454, e de Recife, com 269. O lance mini-
mo era de CrS 5 mil para sucatas e
automóveis fora de linha, e o máximo
previsto, de CrS 650 mil, para um Opala
Comodoro 1989. Em muitas capitais, o
leilão vai continuar na segunda-feira. Só
na terça, a Secretaria de Administração
Federal terá dados finais sobre a arreca-
dação.

Na capital federal, mais de cinco mil
pessoasde vários estados chegaram cedo
ao Ginásio Nilson Nelson, na esperança
de fazer um bom negócio. Em Recife,
igual número de interessados compare-
ceu ao Centro de Convenções de Per-
nambuco para disputar 269 veículos e,
em Belo Horizonte, eram 167 para 3 mil
pessoas, com perspectivas de arrecada-
ção de CrS 30 milhões. A maioria dos

carros foi vendida a preços 150% a
200% superiores ao valor do lance mini-
mo.

O leilão colocou cm cena uma profu-
são de Opalas, Fiats, Gols, Voyagcs, Ga-
laxies e Landaus que durante mais de 10
anos fizeram a mordomia de muitos fun-
cionários da República. O comerciante
Matias Gomes, ao arrematar por CrS
220 mil um Galaxie 79 que carregou para
cima e para baixo vários ministros das
Relações Exteriores, comemorava goza-
dor: "Agora vou imitar ministro".

Cruzeiros à vista — Todos os
carros leiloados pelo governo foram ven-
didos à vista, em cruzeiros. Os seis lei-
loeiros que participaram da operação,
em Brasília, foram indicados pela Junta
Comercial e levam, cada um, 5% do
valor dos veículos que venderam. Quem
arrematou por CrS 400 mil um Fiat Pré-
mio 87, como a comerciante Maria Zélia
Nunes, vai pagar de fato CrS 420 mil, um
preço bem próximo ao de mercado, e
bastante superior ao lance mínimo de
CrS 180 mil.

O presidente da Associação Brasileira
de Leiloeiros, Gervásio Tobias da Silva,
com seus quase 20 anos de experiência
no ramo, enfrentou três horas de micro-
fone ontem, revesando com outros lei-

loeiros, e administrou bem duas ou três
vaias do público. Uma delas foi quandoaceitou, como primeiro lance para um
Opala 89, o valor de crS 680 mil. O lance
mínimo era CrS 420 mil e o carro acabou
sendo vendido por CrS 905 mil.

Receita — Em Belo Horizonte, es-
tavam à venda desde um ônibus 1961 e
um Jeep 1967, até um Opala Comodoro
1989, com 3 mil quilômetros rodados e
lance mínimo de CrS 650 mil. Em Recife,
até o meio-dia, mais de 200 automóveis
já haviam sido arrematados. Houve um
incidente entre o leiloeiro e a Junta Co-
mercial, que queria indicar outro profis-sional — Albino Queirós — para coman-
dar os trabalhos. Liminar expedida pela
9a Vara Federal garantiu a atuação do
leiloeiro Gilvan Pontes. Mas Pontes não
poderá embolsar as comissões, que fica-
ram subjudice.

O secretário João Santana acha óti-
mo que o país tenha entrado na era dos
leilões. "Agora 

que o governo começou,
as estatais também vão fazer os seus",
prevê. A receita dos leilões do governo é
modesta e juntamente com as demissões
de servidores, permitirão reduzir o déficit
público em 1,4% do PIB (Produto Inter-
no Bruto), o equivalente a CrS 5 bilhões,
aproximadamente.

Renan Cepeda
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Cerca de 3 mil pessoas disputaram os 454 veículos à venda no pátio da ínfa

No Rio, queixas sobre preços altos
O empresário José Edson Ribeiro, 42

anos, saiu ontem às llh35 do leilão de
carros oficiais, no Rio de Janeiro, sem
comprar o Passat 83 que havia escolhido
na véspera entre os 454 automóveis lei-
loados no estacionamento da Infaz
(Companhia Brasileira de Infra-estrutura
Fazendária). na Via Dutra. O motivo foi
o preço alto, bem acima da cotação do
mercado. Todos os outros veículos lei-
loados saíram por preços acima da tabe-
Ia e muitos dos quase 3 mil interessados,
como Edson, voltaram para casa sem o
carro desejado.

O Passat 83, por exemplo, pelo qual
Edson não pagaria mais de CrS 150 mil,
foi arrematado por CrS 210 mil. Os pos-
siveis compradores, interessados nos"carros das mordomias", surpreende-

ram-se também com a exigência do pa-
gainento em cruzeiros. Alguns carros já
arrematados tiveram de voltar ao pregão
porque os compradores não tinham cru-
zeiros disponíveis e esperavam poder pa-
gar em cruzados novos.

O caminhoneiro aposentado Ademar
Barras Trigo, 60 anos, com os cruzeiros
adquiridos com a venda de seu cami-
nhão, e que foram desbloqueados, consc-
guiu arrematar dois Fuscas 84 e um 83.
Apesar de considerar os preços altos,
todos acima de CrS 120 mil, Ademar
pretende revender os três carros, que per-
tendam ao lapas e estão com ferrugem
na lataria.

De acordo com a portaria conjunta
n° 51/89 da Secretaria de Administração,
foram recolhidos 502 carros, mas cerca

de 48 automóveis de serviço (com duas
portas) tiveram de ser devolvidos. O Ia-
pas recebeu 10, dos 50 carros recolhidos.
O Incra entregou 31 e teve sete devolvi-
dos. A Sunab pôde recuperar 15 dos 33
Opalas entregues para o leilão. E à LBA
foram devolvidos nove dos 24 carros
recolhidos.

Os carros arrematados foram pagos
com cheque nominal ao Tesouro Nacio-
nal e serão entregues aos compradores
após a compensação dos cheques. A esti-
inativa da comissão de leilão do Ministé-
rio da Fazenda era de arrecadar, no Rio,
aproximadamente CrS 55 milhões, mas,
como os carros saíram acima do preço de
mercado o lucro deve ter passado deste
valor.
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Cristina Serra

Os candidatos a uma cadeira na Câ-
mara dos Deputados ou na Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro preten-
dem afastar de vez um fantasma que
assustou muitos partidos cm eleições
passadas: o efeito Marcelo Cerqueira,
As armas de defesa são duas: coligações
com partidos maiores e candidatos es-
colhidos a dedo, entre os mais viáveis
eleitoralmente. Todos lembram que na
eleição para a Assembléia Constituinte,
em 1986, o advogado Marcelo Cerquei-
ra foi o 14° mais votado dos candidatos,
com 54.441 votos. Apesar da boa vota-
ção, ele não conseguiu nenhuma das 46
cadeiras destinadas aos constituintes do
Rio.

Tudo isso porque o seu partido, o
PSB, não atingiu o quociente eleitoral,
um simples cálculo matemático — a
fjivisão dos votos válidos apurados, aí
incluídos os votos em branco, pelo nú-
mero de cadeiras oferecidas — que defi-
he quais os partidos com direito a uma
vaga legislativa. Na eleição de 86, o
quociente para a eleição dos deputados
federais foi de 140.681 votos e os 41
candidatos socialistas somados alcança-
ram pouco mais de 110 mil votos.
Í O mesmo cálculo permitiu, contudo,
que outros partidos engordassem suas
bancadas com candidatos bem menos
votados, que se elegeram por conta do
quociente obtido pela legenda. Foi o
caso do PL, que fez uma bancada de
éinco deputados, quatro deles menos
votados que Cerqueira, por conta da
altíssima votação do deputado Álvaro
Yallc (324 mil votos), o mais votado do
Rio em 86. José Luiz Sá, por exemplo,
precisou de apenas 7.947 votos para
garantir seu lugar na Câmara.

| Fantasma — Esta experiência
deixou uma lição para Marcelo Cer-
cjucira. "A eleição de 86 mostrou que os
partidos pequenos devem se coligar",
afirma, lembrando que o. PSB disputou
sozinho, com Sinval Palmeira para go-
vernador. Em 90, Cerqueira está livre
do seu próprio fantasma. Entrou para o
PDT, o forte favorito para fazer o go-
vernador e as maiores bancadas no Rio
de Janeiro.

Recém-saído da clandestinidade em
86, o PC do B percebeu o risco de sair
sozinho e se coligou com o PMDB, que
elegeu o governador Moreira Franco c
a segunda maior bancada federal, nela
incluído o então desconhecido operário
comunista Edmilson Valentim (43.700
votos), que teve mais votos do que mui-
tos políticos veteranos. O PC do B con-

Marcelo Cerqueira

centrou a campanha na dobradinha de
Edmilson com a médica Jandira Fegha-
li, a mais votada para a Assembléia,
com quase 92 mil votos.

Escola — Quatro anos depois,
diante das inúmeras coligações que es-
tão sendo feitas e da redução do nume-
ro de candidatos dos pequenos partidos
ao Legislativo, ela mesma constata:"Fizemos escola. Para os partidos me-
nores, com poucos recursos econômi-
cos, é a única saída. A gente tem que
dar o salto do tamanho da perna". O
PC do B vai repetir essa estratégia em
90, apenas aumentando de dois para
quatro os seus candidatos. Em coliga-
ção com o PDT, eles vão lançar a dupla
Jandira-Edmilson para a Câmara e pa-
ra a Assembléia vão disputar com o
metroviário Gilberto Lobato e a vice-
presidente da Famerj, Dilcéia Nahon."Em coligação não se pode dispersar
voto, do contrário não se elege nin-
guém. Temos que concentrar cm pou-
cos candidatos e direcionar para eles o
trabalho do partido e o tempo na TV",
ensina.

Fracassado em 86, quando não con-
seguiu eleger nenhum dos seus 23 can-
didatos por não ter obtido o quociente
eleitoral, o PCB pretende dar a volta
por cima. Está fechando uma coligação
com o PDT e vai lançar apenas uma
dobradinha: o sanilarista Sérgio Arou-
ca para a Câmara e um candidato á
Assembléia, ainda não escolhido. Em
88, para a eleição da Câmara Munici-
pai, eles experimentaram o acerto da
estratégia, lançando apenas dois candi-
datos: o ator Francisco Milani e a presi-
dente da Escola de Samba Vila Isabel,
Lícia Caniné, a Ruça, numa coligação
com PV e PSB. "Dessa vez não vamos
dispersar votos. Podemos captar um

Sérgio Arouca

grande eleitorado concentrando esfor-
ços no nome de um cientista de renome
internacional", espera Ivan Pinheiro,
do comitê central do PCB.

Pesquisa — Na mesma eleição, o
PV fez o vereador mais votado, Alfredo
Sirkis, único candidato verde. Já o PSB
só conseguiu eleger só um dos seus 99
candidatos, Sérgio Cabral, que depois
se mudou para o PSDB. Coligados com
o PT, os socialistas vão lançar o sena-
dor Jamil Haddad para a Câmara e
uma pequena chapa, de número ainda
indefinido, para a Assembléia. O PSB
adotou essa política em todo o país,
preocupado em eleger uma grande ban-
cada, que vai fazer a revisão constitu-
cional e prepar o plcsbiscito de 93 sobre
sistema de governo. "Queremos eleger o
maior numero de candidatos das forças
populares c a política de coligações exi-
ge uma seleção maior. Vamos lançar os
mais viáveis política e eleitoralmente",
explica o presidente regional do PSB,
Roberto Amaral Vieira.

O efeito Marcelo Cerqueira também
preocupa os partidos governistas. PRN,
PFL, PL, PDS e PTB não param de
conversar, analisando fórmulas para
garantir suas bancadas. O PDS preten-
de lançar quatro candidatos, todos bem
votados em eleições anteriores: Amaral
Neto, Roberto Campos, o vereador
Wilson Leite Passos e o cantor Agnaldo
Timóteo. O PRN, que só tem nomes
desconhecidos no Rio, não gostou da
idéia e recuou, temendo apenas ajudar a
somar votos c não eleger ninguém. O
presidente do PRN, Daniel Tourinho,
quer ser candidato a deputado federal
pelo Rio e tem 0% de intenções de voto,
segundo pesquisa do Ibope, realizada
entre 9 e 15 de maio, com os 30 nomes
mais conhecidos dentre os prováveis
candidatos ao Legislativo.

Jamil Haddad Jandira Fegliali Edmilson Valentim

Candidatos acham eldorado em Roraima
Lu Fernandes

SÃO PAULO — Com 73 mil eleito-
res e três vagas de senador e oito de
deputado federal a serem preenchidas
nas eleições de 3 de outubro, o recém-
criado estado de Roraima passou a con-
viver com um novo tipo de garimpeiro,
bem mais falante e sofisticado do que
aqueles que invadiram seu território, no
final dos anos 80, em busca do farto ouro
das águas do Rio Aracaçá. O sonho do
eldorado tomou forma de uma eleição
mais fácil e menos disputada e encheu as
enlameadas ruas da capital Boa Vista de
paulistas, amazonenses, gaúchos, per-
nambucanos e cariocas, que juram éter-
no amor e preocupação por Roraima.
Em busca do voto, os chamados pára-
quedistas acabaram gerando um movi-
mento de resistência — o projeto Minho-
ca, que procura alertar os filhos da terra
contra o oportunismo e promessas de
última hora.

"Isso é separatismo", critica Jorge
Yunes, secretário da Cultura quando Jâ-
nio Quadros foi prefeito de São Paulo,
que divide seu tempo entre a campanha
de Paulo Maluf ao governo paulista e
sua própria campanha ao Senado por
Roraima. Advogado, pecuarista e em-
presário do setor gráfico em São Paulo,
Yunes nunca disputou uma eleição, mas
diz ler resolvido trocar o conforto de sua
elegante casa na sofisticada região dos
Jardins pela residência fixa em Boa Vis-
ta, para ajudar no desenvolvimento do
jovem estado. "Conheço Roraima há
mais de dez anos e quero contribuir para
o seu crescimento", garante, apontando
os oito grandes terrenos que possui na
região urbana de Boa Vista como uma
prova de que já vem investindo na re-
giâo. "Não sou político de hotel," diz."Portanto não aceito a xenofobia dos

minhocas". Mas Yunes nem pensa em
abandonar seus muitos negócios e inte-
resses em São Paulo. "O senador defende
o país, não apenas um estado".

Candidato pelo PDS, Jorge Yunes
vai disputar uma das três vagas do Sena-
do com 15 outros políticos, dos quais
pelo menos sete são de fora: Tome Mes-
trinho, irmão do ex-governador do Ama-
zonas Gilberto Mestrinho; Elton Roh-
nclt, minerador do Rio Grande do Sul;
Jucá Abdalla, empresário do Rio de Ja-
neiro; João Lira, usineiro de Alagoas;
Romero Jucá, pernambucano e ex-go-
vernador nomeado de Roraima; Meira
Ling, empresário paraense; e Moyses
Lipnik, deputado paulista pelo PTB.

Anúncio — Até há alguns meses,
os moradores de Roraima aguardavam o
lançamento de um novo produto, como
sabonete ou pasta de dente. Desde o ano
passado, o locutor da Rádio Equatorial
anunciava insistentemente "Lipnik vem
aí", sem definir do que se tratava. Sur-
presos, ficaram sabendo depois que o
anúncio abria caminho para um depu-
tado paulista, de nome Moyses Lipnik,
mais um garimpeiro do voto que resol-
veu investir nas bases do estado. Paulis-
tano de 35 anos, ele também está trocan-
do seu apartamento nos Jardins para ser"o senador dos carentes" do antigo terri-
tório."Conheci Roraima através do saudo-
so Amaral Furlan e me apaixonei", justi-
fica Lipnik, que fala com orgulho de três
amigos já falecidos. "Fui amigo do presi-
dente Tancredo Neves, de Ivele Vargas e
assessor do general Golbery do Couto e
Silva", vangloria-se apontando as fotos
na parede de seu gabinete na Assembléia
Legislativa de São Paulo, onde, dizem os
colegas, raramente aparece. Advogado c
administrador de empresas, Lipnik não
está de olho apenas nos 25 mil votos que
podem lhe garantir a vaga ao Senado.
Comprou a Rádio Equatorial, há cerca

de um ano, tem 2.400 alqueires de terras
no estado e está preparando a constru-
ção de um hotel cinco estrelas em Boa
Vista. "Já estou levando técnicos de ou-
tros países para discutir projetos agríco-
Ias em Roraima", afirma. "Como sena-
dor, vou buscar investimentos do
governo federal para a região", promete."Não sou como outros que nunca estive-
ram em Roraima antes", ataca, sem es-
conder a preocupação com a concorrên-
cia de Jorge Yunes.

Minhocas — Apesar das promes-
sas de desenvolvimento e fidelidade a
Roraima, os recém-chegados têm dificul-
dade para vence a resistência dos eleito-
res. O jornal O Estado de Roraima, de
propriedade de Romero Jucá, fez várias
pesquisas e 90% dos consultados são
contra a invasão de políticos de última
hora. "Eles vêm aqui como quem tem
muito dinheiro mas o povo vai dar o
troco", prevê o prefeito de Boa Vista,
Barac da Silva Bento, do PFL. "São
pessoas que nunca estiveram no estado e
agora querem aproveitar-se". Barac e
outros políticos da região acabaram for-
mando um movimento, não articulado
formalmente, apelidado pela imprensa
de minhocas ou Os filhos da terra. "Na
verdade fazemos um alerta para que não
se vote em aventureiros", explica.

Na lista dos candidatos que estão de
olho nas oito vagas de Roraima na Câ-
mara Federal estão pessoas muito liga-
das ao novo governo. Júlio Cabral, filho
do ministro da Justiça, Bernardo Cabral,
deixou o Amazonas e quer ser deputado
pelo PTB, e o primo do presidente Fer-
nando Collor, o vereador de Maceió Má-
rio Mello deve concorrer pelo PTR. Mas
ainda está cm dúvida. Há uma chance de
que ele se torne o candidato a vice na
chapa de Belgerrac Vilela Batista, na pri-
meira eleição direta para governador do
estado.
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A Soletur selecionou experimentados profissionais para percorrerem,
palmo a palmo, as grandes e pequenas cidades, o campo,
o litoral, os hotéis e restaurantes que você conhecerá no Canadá
e Estados Unidos. Venha conversar conosco.

PARTE AÉREA
3 VEZES

SEM JUROS
ROTEIRO 1(17 dias) Avião para Montreal: ônibus por taurentides,
Joliete, Quebec, Levis, lie Dbrleans, Ottawa, Hull, Thousanrl
Island5 Kingston, Toronto, Hamilton, Nlagara Falls, Buffalo,
Williamsport. Harrisburg. Baltimore, Washington, Philadelphia,
Atlantic City e New York.

ROTEIRO II (18 dUs) Canadá, Costa a Costa: Avião para
Ldmonton: Calgary. Banff, Sulphur Mountains, Lake Louise,
Vancouver. Victoria. Montreal,
Quebec, Ottawa, Hull, Toronto.
Niagara Falls.

Café da manhã e meia pensão opcionais.
Guias brasileiros em todas as viagens.

b Ingl";s ou francês você só fala se quiser.
Hospedagem em hotéis padrão Soletur.

S£§R soletur
Em turismo a número 1

Voando por
AFROUMEAS

ARGENTINAS
ROTEIRO III (26 dias) Avião para j
Miami: ônibus por West Palm
Beach, Orlando, Disney World,
Epcot Center, Savannah,
Charleston, Myrtle Beach, Norfolk, Virgínia Beach,
Williamsburg, Washington, Philadelphia, New York, Montreal,
Quebec, Toronto, Niagara Falls e New York.

Centro: Quitanda, 20 SI). - Tel.: 221-4499
Ipanema: Vise. de Pirajá. 351/Lj. 105 - Tel.: 521-1188
Copa: Santa Clara, 70 Tels.: 2 55-1895
Tljuca: Saens Pena. 45/Lj. 101 - Tel.: 264-4893
Niterói: Moreira César. 229/Gr. 1.012 Tel.: 710-7401 |

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

São Paulo briga por mais deputados
A corrida de políticos em busca

do sonho do voto fácil no novo
estado de Roraima põe fogo numa
discussão que incendiou o plenário
da Constituinte. A de São Paulo
tentou aumentar de 60 patra 80 o
número de deputados federais do
estado. A proposta foi derrotada,
apesar dos argumentos de consti-
tuintes como o deputado José Serra
(PSDB-SP), demonstrando, na
ponta do lápis, que o voto de um
eleitor paulista vale 28 vezes menos
que o voto de um do Acre.

"Foi a vitória do regionalismo
contra a democracia", opina o his-
toriador Felipe Alencastro, pesqui-
sador do Cebrap (Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento). Se a
representação já era desproporcio-
nal ao número de eleitores e habi-
tantes, a criação de mais três esta-
dos — Amapá, Tocantins e
Roraima —, cada um com direito a

oito deputados, acentuou ainda
mais o chamado "voto de segunda
classe" de eleitorados mais nume-
rosos, como os de São Paulo e Mi-
nas Gerais. Com a diferença de que
os mineiros, com metade dos eleito-
res paulistas, elegem 53 deputados.

A briga para que os quase 19
milhões de eleitores paulistas te-
nham o direito de um número
maior de representantes já chegou à
Justiça. A Constituição estipula
que o número mínimo de depu-
tados por estado e oito e o máximo,
70. Mas a aplicação do limite máxi-
mo para São Paulo ficou dependen-
do de lei complementar, que até
agora a Câmara não aprovou. O
deputado José Serra, através do ju-
rista Miguel Reale Jr, entrou com
mandado de injunçâo no Supremo
Tribunal Federal, para que o Con-
gresso Nacional taça valer nas eleí-
ções deste ano o aumento de dez

representantes paulistas. 
"Isso não

é o suficiente, mas democratiza
mais as decisões do Congresso",
opina Reale. Também o governa-
dor Orestes Quércia resolveu inter-
vir. No final do mês passado acio-
nou o STF contra a Câmara e o
Tribunal Superior Eleitoral, exigin-
do a aprovação do teto de 70 para o
estado.

"Esse número é insuficiente, mas
mais representativo", argumenta o
jurista Fábio Konder Comparato,
que tem feito coro com outros ju-
ristas, cientistas, historiadores e po-
liticos preocupados com o peso das
regiões menos populosas na Cama-
ra. "Há uma falsa representação
que fere a democracia e a igualdade
dos eleitores", adverte. "Essa situa-
ção ficará insustentável no parla-
mentarismo", completa Felipe A-
lencastro. (L.F.)
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5 dias - Incluindo: Hospedagem com café da
manhã, traslados, passeios e passagens

aéreas.

4 x cr$ 6.702,20

BUÉNOSÀÍRK C/
FOZ DO IGUAÇU
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8 dias - Incluindo: Hospedagem com pensão
(Foz), traslados, compras no Paraguay,

Cataratas: lado brasileiro e argentino, city
tour em Buenos Aires e passagens aéreas.

4 x cr$ 8.052,20

8 dias - Incluindo: Hospedagem com café da
manhã (1/2 pensão em Bariloche), traslados

passeios e passagens aéreas.

4 x Cr$ 9.575,34

13 dias - Incluindo: Hospedagem com café
da manhã (1/2 pensão em Barilo,che),

traslados e passagens aéreas.

4 x cr$ 17.435,27

5 dias - Incluindo: Hospedagem no HOTEL
SAN MARTIN "" com 1/2 pensão, traslados

compras no Paraguai, cataratas lados
brasileiro e argentino e passagens aéreas.

4 x Cr$ 5.457,68

15 dias - Incluindo: Hotéis de 1 \Classe,
Médico acompanhante, Passeios:

Disneyworld, Epcot, Bush Gardens, Sea
World, Studios MGM, Wefn Wild e

Universal Studios.

Apto. Quádruplo US$ 760,00

Você não viaja sozinho, ATI VIAGENS está na Argentina.
Filiais próprias em Buenos Aires e Bariloche.

BRASIL
5 o 8 dias

Incluindo: Hospedagem com café da manhã,
traslados, passeios e passagens aéreas

4 x cr$ 6.862,25

Incluindo: Hospedagem com café da manhã,
traslados, passeios e passagens aéreas.

4 x cr$ 9.274,00

^^^^^^^^s
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Incluindo: Hospedagem com café da manhã,
traslados, passeios e passagens aéreas.

5e8dias 4 X Cr$ 9.933,25

Incluindo: Hospedagem no HOTEL LAJE DE PEDRA
com refeições, traslados, passeios e passagens

aéreas.
5 dias 4 x çr$ 7.574,25

5e 8 dijis .•

Incluindo: Hospedagem com café da manhã,
traslados, passeios e passagens aéreas.

4 x cr$ 8.320,00

mxaÉÈMÈÊÊm
Incluindo: Hospedagem no HOTEL PLAZA

CALDAS DA IMPERATRIZ com 1/2 pensão,traslados, passeios e passagens aéreas.

SeSdias 4 X Cr$ 6.931,50

-'^^BH!BMv*wS toP
Aéreo ou Rodoviário - Incluindo: Transporte e

pensão completa.

À VISTA Cr$ 24.531,00
V jjSfMBB v j 1 k ¥ * « Kl''.' ¦ 'r ¦- *

5 e 6 dias - Aéreo

A VISTA Cr$ 44.091,00

«»* M «WM I ««HO lio»

Clkntn (ora do Rio: Diick - Grátis (9021)
CENTRO: Rua 7 de Setembro. 71 10 andar lei

COPA: NS.de Copacabana. 195 loialOl Tels
Atendimento ao* Sibadou até as 1 2:00hs.
OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS

221-4709
541-3649
542-4247
EMBRATUR 00979-01-41-7

a. fStt
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Governo transformou-se em uma república das Alagoas
Christiane Samarco

BRASÍLIA — Dois meses depois da posse do
presidente Fernando Collor, já há uma verdade
em torno da nova administração: atrás de um
cargo importante desse governo, há sempre um
alagoano. O porta-voz do presidente Collor é o
alagoano Cláudio Humberto Rosa e Silva. A
ministra da Ação Social, Margarida Procópio, é
alagoana. No ministério da Saúde, Collor encai-
xou um secretário-executivo alagoano para o mi-
nistro paranaense Alceni Guerra; e, na pasta da
Educação, o gaúcho Carlos Chiarelli também tem
um vlce-ministro das Alagoas. Ao todo, são cerca
dc três dezenas de alagoanos discretos e silencio-
sos, que se espalharam também pela Legião Bra-
sileira de Assistência, Embratur, Banco do Brasil,
Caixa Econômica, Radiobrás c até pelo gabinete
presidencial.

No Palácio do Planalto, a República das Ala-
goas concentra-se especialmente na secretaria
particular do presidente, na qual o titular Cláudio
Vieira comanda sete outros alagoanos como ele.
Só a secretaria-geral da Presidência abriga apenas
um alagoano, porque, de acordo com um dos
assessores alagoanos do Planalto, o embaixador
Marcos Coimbra jamais escondeu o fato de consi-
derá-los "amadores". A exceção é Miguel Gusta-
vo de Paiva Torres, seu chefe-de-gabinete. Mas aí
pesou mais a carreira diplomática de Miguel Gus-
tavo, que serviu com o embaixador na Costa do
Marfim, do que a condição de alagoano.

Como quase todos os demais alagoanos que
chegaram ao poder em Brasília, Cláudio Vieira já
acompanha o presidente há alguns anos. Em 75,
era advogado das Organizações Arnon de Mello,
passando em seguida à procuradoria-geral do
município à época de Collor na prefeitura de
Maceió. Cláudio Vieira coordenou a campanha
do amigo para deputado federal em 82, assesso-
rou-o na Câmara, foi chefe de seu Gabinete Civil
no governo do estado e, na campanha presidèn-
ciai, dirigiu o comitê em Brasília. Com Cláudio
Vieira, trabalham hoje no Planalto a mulher de
Miguel Gustavo Torres, Rose Mary Acióli Tor-
res, que também passou pelo escritório de campa-
nha antes de chegar ao Planalto; o assessor Fábio
Monteiro, que assessorou Vieira na chefia-de-ga-
binete em Alagoas; a assessora Maria Madalena
Cachate, que está com Collor desde a prefeitura,
como o adjunto e ex-superintendente de Obras e
Viação de Maceió, Osvaldo Mero Sales.

Também sob o comando de Cláudio Vieira
estão a procuradora Maria de Fátima Medeiros
Tavares, que acompanhou Collor desde governa-
dor e hoje trata de arquivar a memória do presi-
dente, e a advogada Rosângela Barbosa Lobo,
outra que trabalhou no comitê da campanha

Primeira-dama,
Funabem, Saúde

A primeira-dama Rosane
Collor de Mello também se
cercou-se de alagoanos. Na
presidência da LBA, trouxe di-
reto de Maceió o chefe do de-
partamento de Planejamento,
Vágner Barbosa de Oliveira, fi-
lho do homem de confiança do
pai do presidente Collor, o
conselheiro do Tribunal de
Contas José Barbosa de Olivei-
ra. Não fosse a trajetória de
Fernando Collor, a médica-gi-
necologista de Rosane, Maria
de Fátima Borges de Omena,
continuaria com seu consulto-
rio em Maceió. Mas quando
Collor assumiu o governo do
estado, Maria de Fátima foi
para a presidência da Febem e,
hoje, dirige a Fundação Centro
Brasileiro para a Infância e
Adolescência, que substituiu a
antiga Funabem. O diretor-e-
xecutivo da Fundação é o ala-
goano Cláudio Viana Sá Brito
e a diretoria de Administração
e Finanças ficou com José Lei-
te Filho, outro alagoano liga-
do a Collor. Com tantos ala-
goanos no comando, Maria de
Fátima enfrenta acusações de
tentar regionalizar um órgão
nacional.

Na pasta da Saúde, o vice-
ministro é o médico Luís Ro-
mero Farias, que dirigia o
Hospital do Sesi em Maceió.
Luís é irmão do empresário
Paulo César Farias, que co-
mandou a parte financeira da
campanha presidencial. Outro
alagoano vice-ministro é José
Moura de Figueiredo Luit-
gard, ex-chefe de gabinete e se-
cretário de Educação no go-
verno Collor cm Alagoas, que
durante a campanha coorde-
nou o grupo técnico de educa-
ção. Andou cotadissimo para
assumir o ministério. Perdeu,
mas mesmo acabando vice le-
vou consigo a assessora inse-
parável Ledja Austrilino da
Silva, professora promovida a
secretária nacional de Educa-
ção Básica, que por sua vez
levou para chefiar o gabinete
dessa secretaria a alagoana
Maria Estácia de Jesus.

Amigo fiel de Collor desde
o governo de Alagoas, Celso
Cavalcanti era o homem da
agenda do candidato à presi-
dència. Assessor alegre c dedi-
cado, ele se considerou des-
prestigiado quando Collor
passou a agenda da campanha
para o embaixador Marcos
Coimbra. Mas valeu a reação:
eleito, Collor acabou lhe dan-
do a diretoria de Recursos Hu-
manos do Banco do Brasil
(CS.)

Amanhã Anos Dourados com Orquestra Cuba Libre * An Rainha Elizabeth 769 * 'lei: L'27-l'-tf7
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HORÁRIOS: 3' a 6! feiras: 21:00 hs.
SÁBADOS: 15:00,17:30 e 20:00 hs.
DOM. e FERIADOS: 10:00,15:00,17:30e20:00hs.
IMPORTANTE: 51 FEIRA MATINÊ 17:30 hs.
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presidencial. Ainda no Planalto, há a secretária
pessoal do presidente e o chefe do Departamento
de Saúde do palácio. A alagoana Ana Maria
Acióli tornou-se poderosa por cuidar da agenda
presidencial e muitas vezes determina quem fala
ou não com o presidente. Na época do governo de
Alagoas, ela cuidava de tudo: desde os talões de
cheque até os encontros de Collor em Brasília. O
médico-cirurgião Ulpio Paulo de Miranda trocou
o comando de sua Casa de Saúde e Maternidade
Paulo Neto, em Maceió, pelo Planalto.

Também vieram de Alagoas os dois seguran-
ças pessoais do presidente, Dário César Cavai-
canti e Luís Aparecido de Amorim, que acompa-
nharam Collor em todas as viagens da campanha
presidencial. O tenente da Polícia Militar Dário
César acompanhou o presidente até mesmo na
polêmica viagem de férias ao Caribe, na virada do
ano. Mas quem traçou o circuito da viagem às
ilhas Seicheles foi o amigo e dono da Buriti
Turismo, o empresário alagoano Ronaldo Mon-
terosa, que além de entrar o ano novo em compa-
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nhia do então presidente eleito ganhou, na volta,
a presidência da Embratur.

Reduto — Outros redutos importantes de
alagoanos são o Ministério da Ação Social e a
Legião Brasileira de Assistência (LBA). A chefe-
de-gabinete de Margarida Procópio, Ednete Mo-
rais Lessa, acompanha a ministra desde a época
em que ela substituiu Cláudio Vieira na chefia do
Gabinete Civil do governo Collor em Alagoas,
antes de assumir a secretaria de Ação Social do
estado.

Ex-chefe de gabinete da procuradoria-geral de
Alagoas no governo Collor, Décio Nogueira Oli-
veira Filho transferiu-se para Brasília no fim do
ano passado para coordenar o Movimento Popu-
lar de Reconstrução Nacional, e acabou chefe do
departamento de Planejamento da Secretaria Es-
pecial da Defesa Civil, vinculada ao ministério.
Na ascensão da ministra Margarida pegaram ca-
rona o marido Januário Procópio, diretor-admi-
nistrativo e Financeiro da Radiobrás, e a filha
Rosa Maria, hoje diretora da Caixa Econômica
Federal.

é só escolher um dos nossos bons Programas Econômicos e abrir as
torneiras da emoção.

EM DIVERSAS SAlDAS MENSAIS
viagens em modernos /atos da Varig com o esmerado serviço de bordoacompanhamento de guia brasileiro;
hotéis de Ia categoria, bem localizados;

e mais ainda., você inicia e termina a viagem conforme a sua conveniência

Sinfonia Européia - 37 dias visitando ¦
L isboa/Menda/Badajoz/Madnd/
Zaragoza/Barcelona/Marseille/Nice/
Roma/Florença/Pádua/Veneza/
Klagenfurt/Viena/Salzburg/Munich/
Innsbruck/Lucerna/Pans/Strasbourg/
Colônia/'Amsterdam e Londres.

Gigantes do Novo Mundo ¦ 31 dias
visitando - México/Acapulco/Miami/
Orlando (Disney world/Epcot Center/
MG Ml/New Orleans/Washmgton/
New York/Montreal/Toronto/Niagara Falls/
San Francisco/Las Vogas e Los Angeles.

jb I sâba^Nivaldo Ornellas no People
"* " Amanha Tterra Molhada * Av. Bartolomeu Mitre. 370 * TbI.: 294-0547 • Após 19h.

Oriente, Beleza e Contraste - 30 dias
visitando - San Francisco/Honolulu/Osaka/
Kyoto/Tok yo/Smgapura/Bangkok/
HongKong/Canion/Shangai/Nankmg/
Peking e Los Angeles.

Estados Unidos e Canadá - 21 dias
visitando - Míami/Orláhdó (Disneyworld/
Epcot Center/MGMI/New Orleans/
Washington/New York/Montreal/
Toronto (Niagara Fallsl

Os livros,
os autores,
as tendências
cufturats.

^fWíFy^w^^r^ i
17 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO

Esp.ecial Excursão pelo interior
da Áustria, visitando Viena, Budapeste,
linz, Salzburg e Lackenhof.
Hotéis de 04 estrelas.

Registro Embratur n? 02470-00-41-0

MOE-
VIAGENS
E TURISMO

Music, Dance and Entertainment
Av. Copacabana, 978 sobreloja 201
Rio de Janeiro
Tels.: (021) 521-7146 e 521-7596

México e Flórida - 16 dias visitando -
México/Acapulco/Miami/Orlando
IDisneyworld/Epcot Center/MGMI
e Miami

_

PASSAGEM AÉREA EM
4 VEZES SEM JUROS.

oi#, informações

A certeza da melhor viagem de sua vida.
Av. Pres. Antônio Carlos, 51/19? and. ¦ Ceniro
TeL 220-8870 (PABX) EMBRATUR n? 00203.00.41.
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HHfaça sul reserva e garanta câmbio, preço, financiamento, etc. flÍH
S SUÍNOS ABES 1 UOOS BUENOS MILÔCHE ^H
y< ij BARILOOHi (8 *4 MID.N0S p dias) AIRES .5 dias) (»<««) /^\ 1 
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^•-rrr^-v^ Incluindo*. • Passagem aérea (© fiifjÉM ©) '" ^SÈÊ
/^..DÍ\ Incluindo:. Passagem aérea AV£'M./\ ida e volta. Traslados \ ^ ^B? &»/ -"-' SuÊS?

/_^8*__\ ida e volta. Traslados (_?$_%__] aeroporto hotel aeroporto \/jf B\y t§ - :*$mÊÍ
\ W_T *»7 noitesem Bariloc he no ^- «-/ lp?"- ^Éf-fe
\/Jt\?/ HotelMillaraVe Bela Vista.. Café da manhã. 7 p>. ', »"-
\4 R yy refeições + jantar com show folclórico no restaurante .<~,'T':*v^^^ J

JB
Zózimo

A festa w>ci«l
e polftka do leitor.L /7>X#_fl^X'<>*0'

í?<«fO_i_lMtraiil

Incluindo:. Passagem aérea
ida 9 volta .Traslados
aeroporto hotel aeroporto . 3
noites em Buenos Aires no
Hotel Continental, City,
Rochester, Lafaytte .4 noites
em Bariloche no Hotel Millaray
e Bela Vista • Café da manhé .4 refeiçées + jantar
com show folclórico no restaurante El Quincho em
Bariloche e passeios Circuito Chico e Cerro Catedral
. City tour em Buenos Aires.

IE (8 dias)

(o dül © |

''* JÉ&ÊÈkwÊÊÈk 4 x Cri 1 ^aU ff mn
yW^^&^^^V Preço vilido para sal.lss alé 03/07/90 t *r V \P U Mítg

O-
AOS DOMINGOS

Incluindo:. Passagem aérea
volta. Traslados hotel

aeroporto hotel. 4 noites em
Buenos Aires no Hotel City
.4 noites em Bariloche no
Hotel El Retorno. 1 noite em
Peulla com meia pensão . 1 noite em Puerto Montt
no Hotel Vicente Perez Rosale., ou Frutillar .3 noites
em Santiago no Hotel Galerias • Café da manha • 4
refeições t jantar com show folclórico no restaurante
El Quincho em Bariloche e passeios Circuito Chico
e Cerro Catedral. Travessia dos Lagos Andinos e Vi_a
dei Mar • City tour em Buenos Aires.

Incluindo:. Passagem aérea
ida e volta. Traslados
aeroporto hotel aeroporto
• 4 noites em Buenos Aires
no Hotel Continental, City,
Rochester, Lafaytte .Café da
manhã .City tour.

SAlDA ESPECIAL CORPUS CHRIST1 DIA 13Í06
A NOITE, RETORNO DIA 16/06 A NOtTE.

A partir de K?

4x crs 2fe
Preço vélidu;. n i_!r<as até 07/07/90

Incluindo:. Passagem aérea
ida e volta «Traslados
aeroporto hotel aeroporto
• 7 noites em Bariloche no
Hotel Millaray e Bela Vista.. Café da manhã. 7
refeições + jantar com show folclórico no restaurante
El Quincho . Passeios Circuito Chico e Cerro Catedral. ü<

A partir de

4x Crí
Preço vil ido para saldai até 01 /07/90

* Prtco por p«uoi (pim itrai e urratirt *ffl tptrurn im o üupiol
calcblsdo locâmt. o tlutuintt dt 1&CS90, a Ftrtinciamer.0 V mt*
da mata 3 manuii após a antrida aujelto a atttrtçio. Ofertai da
ilugarw flmíudot, rewrvas luieiias!j confirmicío.
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Sâo Paulo Tela: (011) 257-5522
231-0266/257-5611
Campinas Tal.: (0102) 31-6922

COPA DO MUNDO OE FUTEBOL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco,
147/19°
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Informe JB
ona Celina, mulher do advo-
gado Clóvis Ferro Costa,

consultor-geral da República no
governo Sarney, levou dois netos
ao posto.de saúde Píndaro de
Carvalho Rodrigues, na Gávea,
para vaciná-los contra a meningi-
te. „:'.-;.La, uma funcionaria se recu-
sou a fazer a aplicação, alegando
faltar uma certidão de nascimento
que provasse serem os pacientes
menores de 15 anos.

,GO zelo do burocrata sanitário
é daqueles que exigiriam vacina,
num país que estivesse empenha-
do a sério no programa de desre-
gulamentação.

Pois as crianças têm 3 e 4 anos
de idade.
Racha

No governo Sarney faltava uni-
dade na equipe econômica.

No governo Collor também.
D

Resta saber quantos governos o
país terá de enfrentar, antes de per-
der essa mania de achar que o coleti-
vo de economistas é equipe econômi-
ca.
Malas prontas

A secretária de Cultura do Go-
verno Moreira Franco, Aspásia Ca-
margo, não está satisfeita com o car-
go- D

Acha que a Cultura do Rio de
Janeiro é pouca para a dela.

Queda livre
As vendas de óleo diesel caíram

12% na primeira quinzena de maio,
comparadas com as de maio do ano
passado.

O diesel é, como se sabe, o com-
bustível que transporta a produção.

D
Já o consumo de gasolina subiu

2%.
Eletricidade

O consumo de energia elétrica
para fins industriais, também neste
mesmo período, atingiu os mesmos
índices que tradicionalmente são
apontados durante o carnaval,
quando as indústrias estão paradas.
Caiu 20% em relação à primeira
quinzena de março e 2% em relação
aos primeiros dias de abril.
Jogando a toalha

O presidente Collor de Mello e o
governador Moreira Franco não es-
tão, a rigor, dispostos a arregaçar as
mangas na eleição para o Governo
do Rio.

Na prática, os dois estão dando
como perdida a batalha para o ex-
governador Leonel Brizola, do PDT,
ou mesmo Jorge Bittar, do PT.
Monetarismo

O empresário paulista Fábio
Auriemo, recém-chegado de Nova
Iorque, deu-se ao trabalho de com-
parar preços de lá com os de São
Paulo e mandar a pesquisa para
amigos que estão no governo Collor
para que promovam o mais rápido
possível a abertura da economia.

Entre outras comparações,
constam da lista:

. Uma colônia Jonhson & Jonh-
son, em São Paulo, custa USS 10.
Em Nova Iorque, USS 2,30.

. O mesmo modelo de uma bolsa
Louis Vuiton custa aqui USS 287 e
lá USS 190.

. Na McDonalcTs de São Paulo
um sanduíche Big Mac custa USS
1,60 e em Nova Iorque varia de USS
0,80 a 1,20.

E o Mac Fish aqui custa USS
1,50 e lá US$1.

. Cada comprimido do medica-
mento Mevacor, para controlar o
colesterol, custa, em São Paulo, USS
1.

Em Nova Iorque, USS 0,25.
Lance

E olha que lá tem muito mais
dólar do que aqui!
Caso de polícia

A compra de remédios que a
Central de Medicamentps (Cerne)
está fazendo poderia ser muito me-
nos dispendiosa se a encomenda ti-
vesse sido feita aos laboratórios ofi-
ciais — Vital Brasil, Farmanguinhos
e Fundação Remédio Popular.

A saber:
. Uma caixa com 500 comprimi-

dos de Amplicilina, no Vital Brasil,
custa CrS 6 mil. Nos laboratórios
privados, CrS 7.600.

. O antiespasmódico Iocina, CrS
1.200. Nos laboratórios onde o Ce-
me encomendou, CrS 2 mil.

. O cardiotônico Dizoxina custa
CrS 339 e quase três vezes mais —
CrS 1 mil — nos laboratórios parti-
culares.

>-Livre-

Único bem de operário é a dentadura
_ .. . . , , •, .....  .!_j. i~ ™ ™kr-,,inrpc narentes. A renda familiar ficou bem menor do quePedido inédito de
falência é atendido
com 7 anos de atraso

Ricardo Kotscho

Transparência
A atriz Cláudia Raia é a nova

garota-propaganda da fábrica de
lingeries De Millus.
De volta

Não é só a sazonalidade das
roupas de Inverno e dos hortifruti-
granjeiros que começa a engordar as
taxas de inflação.

Na última segunda-feira, o café-
zinho do badalado restaurante De-
gas, no Museu de Arte de São Paulo
(Masp), aumentou de CrS 15,00 pa-
ra CrS 20,00, o que significa uma
elevação de 33,3%.

D
Ou será que no Inverno também

se bebe mais café?
É grave a crise

O shopping Rio Sul lançou uma
bela estratégia de marketing para
esse Inverno.

Mantém o ar condicionado cen-
trai funcionando a pleno vapor.

Uma ajudazinha para convencer
os freqüentadores a comprarem os
pesados agasalhos expostos nas vi-
trines.
Vida dura

Fora de sua casa no Rio Grande
do Norte desde que teve de deslocar-
se para São Paulo para assumir a
vaga deixada pelo ministro do Tra-
balho, Antônio Rogério Magri, na
presidência da CGT, o sindicalista
Francisco Canindé Pegado explode
de indignação contra as últimas me-
didas da equipe econômica do go-
verno.

Pegado anda irritado com o fim
do parcelamento das dívidas feitas
através de cartão de crédito tanto
quanto com o fim da prefixação de
salários.

— Vai ser duro pagar a fatura
deste mês — prevê o sindicalista, que
mandou bala no cartão no comércio
de São Paulo.
Síndrome

A psicóloga Corinta Maciel tem
registrado, no seu famoso consulto-
rio, uma espécie de síndrome do Pia-
no Collor nos sonhos dos seus pa-
cientes.

As noites oníricas que eles levam
para o diva, quase sempre, têm a
figura do presidente Collor como
seu amigo íntimo e, na maioria das
vezes, os sonhadores são pessoas que
foram duramente atingidas pelo pia-
no econômico.

D
Na interpretação da psicóloga, é

a forma compensatória de cada um
se apropriar um pouco do poder do
presidente.
Agenda

A reunião do Conselho Fazen-
dário — Confaz — será no próximo
dia 30, quando ps secretários esta-
duais de Fazenda estarão reunidos
em Brasília com a ministra Zélia
Cardoso de Mello e com o secretário
nacional de Fazenda, Geraldo Gar-
denalle.

SOROCABA, 
SP — Nomeado administrador

dativo da massa falida do metalúrgico João
Maria Boros, o advogado Sílvio Antônio de Olivei-
ra não terá muito o que fazer quando desço-
brir os dois cômodos, na Vila Carol, onde ele mora
de favor na casa dos sogros, com a mulher e dois
filhos. Sete anos depois de pedir sua própria
falência — finalmente decretada pelo juiz Laurindo
de Freitas Neto, da 3a Vara Cível de Sorocaba, na
semana passada — o único bem do operário é
uma dentadura.

O drama da família Boros começou na recessão
econômica de 1983. "A empresa onde eu trabalha-
va eslava atrasando meus salários e acabei ficando
sem condições de pagar as dívidas", justificou João
Maria ao apresentar à Justiça, em março daquele
ano, o então inédito pedido de falência de pes-
soa física. João Maria ganhava um salário de CrS
96.000,00 (USS 238, ao câmbio oficial da época) e,
mesmo que recebesse em dia, seria impossível pa-
gar as dívidas contraídas com 11 instituições finan-
ceiras para pagar o tratamento de saúde de sua
mulher, Marina do Carmo Miano.

O total dessas dividas já chegava a CrS
1 ">32 113,60 (USS 3.054) e as prestações mensais
eram de CrS 188.046,20 (USS 466,24), quase o
dobro do seu salário. Marina, que tem um proble-
ma de nascença no coração, ainda procurou pagar
os carnes alternadamente — metade num mês,

metade noutro — mas, ainda assim, os cobradores
não deixavam a família em paz. 

"Eles ficavam na
porta de casa gritando que iam denunciar o João
na empresa, iam botar ele na cadeia", lembra Man-
na, hoje com 40 anos e com muito medo de
começar tudo de novo.

Era um circulo vicioso: com as pressões que a
família sofria dos credores, o estado de saude de
Marina se agravava e eles eram obrigados a pegar
novos empréstimos para pagar o tratamento. "Teve

uma hora que a pressão foi demais e nos procura-
mos um advogado". Em fevereiro de 1984, o juiz
João Benedito Gabriel deu a primeira sentença
no processo n° 1032/83 em que o advogado Anto-
nio Marmo Petrere solicitava a insolvência civil do
operário e convocou os credores para se apresenta-
rem num prazo de 20 dias.

A Cia. Financiadora Mappin foi então nomea-
da pelo juiz como administradora da massa falida,
mas poucos dias depois a advogada da empresa,
Maria do Carmo Barbosa Vieira de Mello, reque-
reu "substituição de tão honrosa missão". Em seu
lugar, foi nomeada a Lojicred Financeira S.A.,
que também "declinou do pedido", sendo substi-
tuida pela Ficsa - Financiamento, Investimento e
Crédito S.A.

O caso se arrastou até maio do ano passado. O
promotor José Luiz de Souza Pereira, que no início
concordou com o pedido de insolvência financei-
ra, voltou atrás. "Se não havia bens, por que pedir
a insolvência?", argumentou. Mas o processo, hoje
com 192 páginas, seguiu adiante, até que o atual
juiz da 3a Vara Cível, Laurindo de Freitas Neto,
mandou publicar um novo edital convocando os
credores do metalúrgico falido.

Entre uma recessão e outra, porém, a situação
da família Boros só fez piorar. Até os móveis do
casebre em que moram foram emprestados por

parentes. A renda familiar ficou bem menor do que
era em 1983. Naquela época, só João Maria traba-
lhava e não tinha problemas para manter a família,
até Marina ficar doente. Hoje, juntando o seu
salário com o da filha, Sandra Regina, de 16 anos,,
balconista de supermercado, mal dá CrS 11 mil por
mês. O outro filho do casal, Bruno César, tem
4 anos, e Marina não pode ajudar por causa da
doença.

"A 
gente não pode nem sonhar cm ter nada",

conforma-se Marina, que até hoje se assusta qimn-
do aparece um estranho em sua casa. Como João
Maria trabalha à noite, ela passa o dia zelando
para que ninguém o importune, ainda mais para
falar sobre o processo. 

"Bens, nós não temos mes-
mo. Por que não deixam o processo quietinho lá?",
queixa-se, ajeitando os cabelos que já estão ficando1
brancos.

Se depender do juiz, vai começar tudo de novo, <
João Maria será convocado para se apresentar à
Justiça no próximo dia 22 de junho e, no momento,
segundo Freitas Neto, o processo está em fase de
"habilitação de créditos", ou seja, juntar os credo-
res e os bens da massa falida. Como o único bem
do operário falido é sua dentadura, além de poucas
roupas e panelas, tudo indica que o processo volta-,
rá mais uma vez à estaca zero, mas mesmo assim'
será proferida nova sentença.

De tudo o que aconteceu ao longo do intermi-
nável processo, o que deixou Marina mais triste foi
Sandra Regina ser obrigada a interromper o curso
de Patologia Clínica para começar a trabalhar. O
curso da filha era a grande esperança da família de
um dia poder melhorar de vida, mas o que João
Maria ganha não dava mais para sustentar a famí-
lia sozinho. "O importante agora é que meu cora-'
ção está bom. Sofrer, já sofri bastante", desabafa
Marina, pedindo apenas que a deixem em paz.

Multiplique por dez sua velocidade de leitura com com-

preenção.
Treine apenas 24 horas em leitura Dinâmica e seja capaz de

ler um livro de 250 páginas em 1 hora. ..,..,,,.

M ATERKO SEMINÁRIOS - INST. DE OTIMIZAÇÃO DA MENTE
TEL.: (021) 242-0035

• O vice-presidente da Compa-
nhia de Eletricidade do Estado
do Rio, José Augusto Guima-
rães, é citado em 10 das 17 rc-
portagens do número 52 do jor-
nal Realizações Cerj, além de
aparecer em duas fotos c ter toda
a página 3 dedicada a uma carta
de despedida para se candidatar
a deputado estadual pelo
PMDB. Ah, bom!
t O presidente do Banerj, Mir-
cio Fortes, acaba de receber as
provas de prelo de seu livro Cami-
nhos da Modernidade — uma
coletânea de artigos publicados
que abordam tecnologia, estrutura
social e os novos tempos. O lança-
mento está previsto para o início
do próximo mês,
• A Secretaria Municipal de
Transportes, através da SMTU,
fiscalizará com rigor, a partir de
amanhã, os ônibus que não ofe-
recerem transporte gratuito aos
estudantes uniformizados.

O O ministro da Agricultura,
Antônio Cabrera, fala hoje no
programa Critica e Autocrítica,
às 23h, na TV Bandeirantes, so-
bre a reforma agrária e os meca-
nismos para o crescimento no se-
tor agrícola.
• E amanhã, no Debate em
Manchete, às 23h30, na TV
Manchete, o diretor do Ibope,
Carlos Augusto Montenegro. fa-
Ia sobre os políticos que dão lbo-
pe e a guerra de audiência. O
programa é apresentado pelo
professor Arnaldo Niskier.
O Alô, Secretaria de Meio Am-
biente do Estado do Rio: a Reser-
va de Jacarepiá, uma área de 600
hectares em Saquarema, na Re-
gião dos Lagos, está sendo des-
traída. Não bastasse o aterro que
sua lagoa vem sofrendo e o roubo
de areia das dunas, o lixo hospita-
lar da cidade è despejado no meio
da reserva por um caminhão da
prefeitura.
• A coordenação política da

campanha de Jorge Bitiar (PT)
ao Governo do Rio promove
mais uma reunião amanhã.
• O escritor Herbert Daniel,
presidente do Grupo pela Vidda,
coordenará de terça a domingo
work-shops sobre racismo, direi-
tos humanos e discriminação em
lei, no 4° Encontro Mundial de
Pessoas Vivendo com Aids, em
Madri.
9 O artista plástico mineiro
Rubem Grilo acaba de ganhar o
Prêmio Xylon pelo segundo lu-
gar no concurso da Sociedade
Internacional de Gravuras em
Madeira, na Suíça.
O A tocha do Monumento dos
Heróis da Pátria, que fica em
frente ao Palácio do Planalto, fi-
ca acesa dia e noite, consumindo
gás à custa do contribuinte do
Distrito Federal.
9 Faltam 15 meses e 24 dias
para o governo devolver a pou-
pança confiscada.

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Só Leia Bons Livros

Associe-se à Mania de Ler, que coloca ao seu dispor mais de
25.000 títulos, inclusive os últimos lançamentos.»- 

por um preço módico você lê quantos livros quiser
sem sair de casa. A entrega é a domicilio, basta

MANIA DE LER - ALUGUEL DE LIVROS
Rua Paula Freitas, 78 s/ loja 204

257-7844 - 257-8496

<£%

CONSCIÊNCIA CÓSMICA
• TECNOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

MENTAL
EMOCIONAL
ESPIRITUAL
DESENVOLVER E

IMPLANTAR OS CENTROS
DAS FORÇAS-CHAKRAS

E MUITAS OUTRAS DIMENSÕES DE
APLICAÇÃO EM SUA VIDA

Direção- Prof. e Diàcono TEOBALDO TADEU PAIM BORGES

Local: Hotel Eldorado Fiat - Av. Princesa Izabel, 500

Data: 08/09 e 10 de JUNHO/ Intormações tels.: 541-2042/512-1317

nâ Hering J m

g CR$68,00j|

PASTA MÁGICA Q. LIMP
]S"" """»<}

1 —ãa '

Cr$ 133,00

A única que limpa tudo a seco sem sujar; das

residências e empresas aos veículos e piscinas.
Elimina baldes, vassouras, rodos, etc...

Economize duas vezes; usando um só produto

para limpeza em geral e comprando da fábrica.

Aprovada pela Mesbla, Acesita, Soletur...

fc——« ——

"Nâò ataca as mãos

(021)331-3735

GEFAX III - GEFAX 50 - TELEX
fcCDSMQS TELS.: 221-1818

252-1052
242-9546

N$J

IBPI
A diferença entre estudar

computação e aprender Informática.

VENDA - INSTALAÇÃO
LOCAÇÃO • ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua do Carmo, 17 - 3° Andar - Rio

DUVIDAS SOBRE
ASSINATURAS?

_ UGUE jB
ASSINANTE.=

Nos cursos de informática do
IBPI, você encontra além de um
ensino sério e objetivo, um
treinamento profissional de
altíssima qualidade,
extremamente valorizado pelo
mercado.

Nosso objetivo nào é dar
bolsas de estudos e vender
apostilas, é ensinar, é informar,
é formar.

Faça uma visita ao IBPI. Você
vai ver que existe uma grande
diferença entre estudar em um
cursinho e aprender
informática.

flfe IBPI

BOTAFOGO
27S-2M3

Cursos de formação:
Programação de Computadores
Analisa de Sbttmai

Cursos de mlcroinformátlca: >.
Dhfenoj cursos a im escolha. ^^ \
Consulte-nos. j>y\ \—w-1.

xviii curso qe ÂiiüSr: y|^
EPRlÉIÓ DE SISTEMAS. 

"J*pAW!

CURSO E^ fôíVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO 1

Instituto
Brasileiro de Pesquisa
em Informática

MÉIER CENTRO NITERÓI
S94-B047 262-B834 722-7116

PERÍODO: 02 DE JULHO/90 A 28 DE MARÇO/91

Apresentar o estado da arte da tecnologia de Informática nas áreas de software,

hardware e comunicação de dados; fornecer as ferramentas metodológicas basi-

cas para as atividades de análise e projeto de sistemas de Informação; dar uma

formação básica em programação, quanto à lógica e à linguagens.

CLIENTELA: '-;
Engenholros, Administradores, Economistas, Estatísticos, Programadores, Ana-

listas de O&M e outros profissionais de nível superior.
SELEÇÃO:
Oe candidatos deverão apresentar seu currículo escolar e profissional. O número

de vagas é limitado.

ii^M|çÕt.S:í«retaria-. RD'- tel.': 266-6622< Largo IBA^.n^Hjiniaita-RvI,;

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)21558

Áreas de Comercialização
Rio de 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
''''¦' 

Q>s»

Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 1, Bloco K,

Edifício Denasa, 2° andar — CEP 70302 — telefone: (061)
223-5888 —telex: (061)1 011
São Paulo - Avenida Paulista, 1 294. 17» andar - CEP 01310
-S. Paulo, SP - telefone: (011) 284-8133 (PBX)- telex: (OU)
21061,(011)23 038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, 1 500, 7° andar — CEP

30130 — B. Horizonte, MG — telefone: (031) 273-2955 — telex:

(031)1262
R. G. do Sul — Rua José de Alencar, 207 — s/501 e 502 —

Menino Deus — CEP 90640 — Porto Alegre, RS — telefones:

(0512) 33-3036 (Publicidade), 33-3588 (Redação), 33-3118 (Ad-
ministraçào) — telex: (0512) 1 017

Bahia — Max Center — Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 846,
Salas 154 a 158 — telefones: (071) 359-9733 (mesa) 359-2979
359-2986
Pernambuco — Rua Aurora, 325, 4° and., s/ 418/420 — Boa
Vista — Recife — Pernambuco —CEP 50050 — telefone: (081)
231-5060 —telex: (081)1 247
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, Santa
Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços noticiosos
AFP, Tass, Ansa, AP, AP/Dow Jones, DPA, EFE, Reuters,
Sport Press, UPI.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington Post, Los Angeles
Times, Le Monde. El Pais, L'E\press.

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

Preços de Venda Avulsa em Banca
Estados  Dia útil Domingo

RJ 30,00 50,00
MG-ES 4500 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 68,00
Demais Estados  75.00 | 88.00""""

Com Classificados
Estados Dia útil Domingo

DF-MT-MS-PR-BA 75,00 68.00

PE 
"" 

90,00 100,00

PA-RO-BR 
~~ 

105.00 113.00

Manaus 105.00 113.00
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Justa causa é ameaça para servidores \
Ronaldo Brasiliense

Brasília — Leopoldo Silva

BRASÍLIA — 0 presidente Fernando Collor
já deu a ordem a ministros de Estado e secretários
da Presidência: devem ser demitidos por justa
causa os funcionários ociosos em seus locais de
trabalho que não aceitarem transferência para
outras unidades da Federação, onde possam ser
aproveitados em atividades produtivas. Detalha-
do levantamento do funcionalismo público fede-
ral, ministério por ministério, estatal por estatal,
leito cm 60 dias pela Fundação Centro de For-
mação do Servidor Público (Funcep), mostrou
ao governo onde estão as gorduras que serão
coitadas. O Brasil possui atualmente 1.579.163
funcionários, sendo 703.518 na administração di-
reta e 875.645 nas empresas estatais. Esse nú-
mero é considerado excessivo pelo governo.

Encastelados no majestoso conjunto Venân-
cio 3.000, três blocos com 12 andares cada, em
área nobre do Plano Piloto da capital federal, 4
mil funcionários das Centrais Elétricas do Norte
do Brasil (Elctronorte) aguardam apreensivos a
reforma administrativa do governo Collor. Esta-
tal responsável pela construção de usinas hidrelé-
tricas numa área de quase 5 milhões de quilôme-tios quadrados da Amazônia Legal, com 6.800
funcionários em seus quadros, a Eletronorte deve
ser duramente atingida. Na Amazônia, sua área
de atuação, a Elctronorte tem cerca de 2.800
funcionários. O Ministério da Infra-Estrutura es-
tttda a transferência da sede da empresa para Be-
lém do Pará.

O Distrito Federal é área de atuação de outra
estatal do setor energético brasileiro, Furnas. A
concentração de funcionários da Eletronorte em
Brasília tem custado caro aos cofres públicos.
Somente as despesas com telefone chegam a CrS
3,2 milhões mensais. As companhias aéreas Va-
rig-Cruzeiro, Vasp e Transbrasil têm postos de
venda de passagens dentro do Venáncio 3.000
apenas para atender aos funcionários da Eletro-
norte, que diariamente são obrigados a fazer
viagens para Tuctiruí, no Pará, Bálbina, no Ama-
zonas, e Samuel, em Rondônia, onde a empresa
opera usinas hidrelétricas.

Absurdo — A Funcep descobriu que o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama) possui mais
funcionários em Brasília do que em toda a
Amazônia Legal e que o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), criado
há 26 anos, tem mais de 50% de seus 8 mil
servidores lotados na capital federal, e não no
campo.

"Quase 75% dos funcionários do Ministério
da Agricultura estão lotados em cargos adminis-
trativos e 55% de todo o funcionalismo do minis-
tério trabalham nas capitais", espanta-se o minis-
tro Antônio Cabrera Mano Filho. Na delegacia
do ministério no Rio de janeiro existem 2.000
funcionários. "Isso é um absurdo", protesta o
ministro. "Teremos 

que reverter esse quadro o
mais rápido possível, pois nosso objetivo é levar
esse pessoal para o campo."

Alguns órgãos já procuram se adequar, ás
diretrizes impostas pelo presidente Collor. É o
caso da Comissão Executiva do Plano da Lavou-
ra Cacaueira (Ceplac), com 4.408 funcionários,
apenas 133 deles em Brasília. Na sexta-feira, o
conselho deiiberalivo da Ceplac, pressionado pe-
Ia associação de servidores do órgão, decidiu por
unanimidade colocar â venda um prédio de
12 andares de propriedade da Ceplac. Foi decidi-
da ainda a venda de outros imóveis ociosos da
Ceplac na Bahia e na Amazônia.

Os funcionários da Ceplac tinham à disposi-
ção, cada um, mais de 500 metros quadrados de

4 Eletronorte em Brasília tem mais funcionários que na Amazônia

área construída em local nobre da capital federal.
Mesmo assim, a Ceplac deve ser enxugada e os
funcionários lotados em Brasília deverão ocupar
poucas salas no prédio do Ministério da Agricul-
tura. O funcionalismo da Ceplac se concentra
basicamente na Bahia (3.548), maior produtor
nacional de cacau, e na Amazônia (727), que
aparece em segundo lugar em termos de produ-
ção.

Pouco índio — A Funai (Fundação Na-
cional do índio), responsável pela tutela dos 220
mil índios brasileiros, tem 605 funcionários tra-
balhando em Brasília. Inchada pelas administra-
ções passadas, hoje possui mais funcionários bu-
rocráticos e administrativos que indigenistas,
sertanistas e antropólogos. "Com 100, 120 fun-
cionários, a Funai poderia ser tocada em Brasília
sem maiores problemas", afirma um assessor di-
reto do presidente da Funai, coronel Airton Al-
cântara Gomes.

As maiores distorções encontradas na Funai,
no entanto, estão nas superintendências regio-
nais. Na 3a Superintendência, sediada em Recife,
estão lotados 525 funcionários, sendo que 202
deles trabalham na sede, mas há poucas tribos no
estado. A Funai tem ainda 57 funcionários traba-
lhando no Museu do índio, no Rio; 1.039 cm
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondo-
nia; 723 no Pará, Maranhão e Amapá; 733 no
Amazonas, Roraima e Acre e 648 funcionários
em Goiás e Tocantins.

Na Embrapa (Empresa Brasileira de Pesqui-
sas Agropecuárias), com mais de 4 mil funciona-
rios, o presidente, empossado na sexta-feira, o
engenheiro agrônomo Murilo Xavier Flores, re-
cebeu ordem expressa do ministro da Agricultura
para que descentralize a empresa. "O 

pesquisador
da Embrapa terá que deixar seu escritório refrige-
rado para fazer pesquisa no campo", alertou
Cabrera.

A estatal Eletrobrás, responsável pelas diretri-
zes do setor energético brasileiro, possui 58.755
funcionários, mais de 10 mil lotados em Brasília."Vamos tomar providências para enxugar a má-
quina", afirma o ministro da lnfra-Estrutura,
Ozires Silva, que já tem em mãos a relação de
funcionários de todas as empresas estatais sob
seu comando e pretende promover corte entre
20% a 30% do quadro.

Funcionário reluta
em deixar capitais

O presidente da Fundação Centro de Forma-
ção do Servidor Público (Funcep), Pedro Luís
Barros da Silva, de 37 anos, precisou de apenas
60 dias para constatar que 45% do funcionalismo
federal estão concentrados em duas capitais: Bra-
sília e Rio de Janeiro. No Rio, estatais, Previdên-
cia Social e Ministério da Saúde, sozinhos, em-
pregam 35% dos servidores lotados na cidade.
Para ele, isso é uma distorção. Ele cita como
exemplo o DNER, cujos funcionários relutam em
deixar o Rio, embora o órgão esteja prestes a
mudar para Brasília. "A transferência será com-
pulsória", avisa. "Aqueles 

que não aceitarem ir
para Brasília poderão ser realocados em outros
municípios onde houver necessidade."

Formado em Administração Pública pela
Fundação Getúlio Vargas, mestre em Sociologia
pela Unicamp e doutor em Ciência Política pela
USP, o presidente da Funcep (subordinada à
Secretaria de Administração), acha que a reforma
administrativa vai requerer determinação políti-
ca. "Haverá resistências do Brasil velho, com
obstáculos que os ministros precisarão ultra-
passar", prevê. 

"O 
que se pretende è acabar com

a concentração de pessoal em áreas de atividade
completamente diferentes da requerida pelo ór-
gão de atuação."

"Pretendemos adotar na administração públi-
ca brasileira modelos que tiveram sucesso em
países como Estados Unidos, Itália e, principal-
mente, Alemanha Ocidental", diz Pedro Luis."
Pelos parâmetros adotados, a administração pú-
blica poderá manter apenas 10% de funcionários
na parte administrativa de cada órgão, a cabe-
ça do sistema; 20% em atividade-meio e 70% na
atividade-fim, na ponta da linha. "Vamos cortar
os excessos na cabeça e na atividade-meio, onde
atualmente há inchaço", garante. Outra etapa do
processo da reforma administrativa seráa forma-
ção de um banco de talentos, com funcionários
colocados em disponibilidade que, caso necessá-
rio, serão chamados para atuar em outros órgãos
do governo. (R.B.)
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Leonel Brizola - VII
Nesta hora de tantas ameaças, de tantas violações,

nosso dever, mais do que nunca, é o de defender os direitos
de nosso povo. Nós, trabalhistas, somos a continuidade
das lutas históricas do povo brasileiro. Ajude-nos a manter
esta coluna. Contribuições para o PDT, conta corrente if
341.991-6, Banco do Brasil, Agência n" 2865-7 (Primeiro
de Março) — Rio de Janeiro.

E depois do
Manda 

o bom-senso que alguém, quando assume um cargo de alta
responsabilidade, o faça dando inicio a suas atividades com espírito

aberto, ouvindo a todos, agindo com energia e austeridade, é certo, mas,
sobretudo, com suma sensatez e prudência. Muito especialmente, quando se
trata do mais alto cargo: a Presidência da República de um País mergulhado na
maior crise de sua história. E o que fez, desde a sua posse, o atual Presidente?
Exatamente o contrário: sem ouvir ninguém, pôs-se, com seus áulicos, a baixar,
a torto e a direito, dúzias de decretos, medidas provisórias, portarias, enfim, um
conjunto de atos e determinações com enormes repercussões sobre nossa
economia e, mesmo, as mais graves conseqüências sobre a vida dos cidadãos,
como foram o confisco da poupança e o rebaixamento do poder aquisitivo dos
salários, o desemprego e as anunciadas demissões em massa de servidores
públicos.

Com o respaldo do despudorado apoio de uma midia montada durante a
ditadura e regida pela batuta do monopólio da Rede Globo — o novo Governo
vem agindo disencionariamente, de forma insana e irresponsável. Atropelou o
Congresso, cuja maioria, servil aos interesses dominantes, reconstitui o "cen-
trão" da Constituinte e chegou ao absurdo de proibir ao Judiciário o exame da
legalidade de suas decisões. Foram medidas que chocaram a consciência
democrática por seu cunho autoritário e, até mesmo, por sua natureza facistói-
de, editadas diante de uma Nação perplexa e assustada.

Em nome do combate â inflação, o povo brasileiro, outra vez, foi submetido
aos maiores e mais injustos sacrifícios. Como se vê hoje, as grandes empresas, os
ricos e poderosos, todos eles já conseguiram se livrar dos bloqueios impostos a
suas enormes massas de dinheiro e estão intactos os mecanismos que lhes
permitiu acumular fortunas, enquanto a população foi, de fato, confiscada, não
só em seus salários como em suas pobres economias reunidas com enormes
esforços e privações ao longo de vidas inteiras de trabalho.

Submetem o povo'brasileiro a tudo isso para quê? Com que fim? Para mudar
as estruturas econômicas, para modificar ou abolir os mecanismos que nos têm
levado a este quadro de carências e de crises cada vez mais profundas? Ou,
quem sabe, para passarmos, como dizem, a uma era de estabilidade e justiçasocial? A verdade é que nada disso está ocorrendo nem vai ocorrer. Muito ao
contrário, os privilégios, as injustiças e os mecanismos que os têm originado
permanecem. E o que é pior: o País foi entregue a um grupo de neófitos em
matéria de interesse público, mas de "cabeça feitas" á feição de certas conve-
niências. tranformaram o povo brasileiro num campo para experimentalismos e
os cidadãos em cobaias. O Brasil está sendo conduzido às mais levianas e
perigosas aventuras por um bando de tecnocratas, sem nenhuma representativi-
dade e, a grande maioria deles, sem qualquer experiência administrativa, seja no
setor público ou privado, formados no exterior e carentes, até, de um mínimo de
convivência com a população e de sensibilidade para os reais problemasbrasileiros.

Vejam, por exemplo, o caso do sr. Ibrahim Eris, nomeado por este Governo
para a presidência do Banco Central, na prática a autoridade com maior poderde decisão do País, que detém o arbítrio para decretar a vida ou a morte de
empresas, confiscar ou liberar economias pessoais, fixar juros, câmbio e muitas
outras situações que não chegam ao conhecimento do Presidente da República.
Este senhor, afinal, chegou ao Brasil há apenas 16 anos, já aos 28 de idade,
nascido e formado na Turquia, com pós-graduação numa universidade nortea-
mericana. Francamente, sem nenhum demérito para sua capacidade técnico-
profissional, que certamente poderia credenciá-lo para ser um assessor eficaz,
colocar alguém que mal consegue se expressar em nosso idioma num cargo,
hoje, mais importante do Pais, é mais que uma insensatez, uma verdadeira
temeridade. E os resultados deletérios de tal decisão estão aí, diante de todos.

Enfim, agem como todo-poderosos, como donos do País, com x arrogân-
cia e um arbítrio que deixariam com inveja os czares da econonv.u nos tempos
da ditadura. Estes "liberais" e "privatistas", em apenas dois meses, já são os
campeões da intervenção estatal sobre a economia.

E, em tudo, revelam seu despreparo e primarismo. Onde tocam, destroem.
Vejam como, para eles, "administrar" significa confiscar, taxar, expurgar
índices, vender ou extinguir patrimônio e empresas públicas, demitir funciona-
rios, desempregar milhões de trabalhadores das estatais c das empresas privadas
ou,^quando não chamar o sr. Tuma. Retomar o desenvolvimento, com justiça
social? Para quê? A ciência econômica, para esta gente, não tem nada a ver com
o bem-estar da coletividade. Pouco significam as pessoas; importante, mesmo,
são os números, gráficos e estatísticas...

A esta altura, as pessoas honestas e com um mínimo de lucidez já se
apercebem que estamos diante de uma grande farsa, de um quadro perverso de
improvisões que está se dissolvendo como uma pedra de gelo sob o calor do sol.
Tudo, desta vez, vai ser mais rápido e mais grave do que no malsinado Plano
Cruzado.

Estamos diante de um Governo que traiu sua palavra empenhada e descum-
priu seus compromissos públicos; que aviltou e submeteu os poderes Legislativo
e Judiciário; que confiscou os salários c as economias populares; que está
paralisando e destroçando a economia, ao mesmo tempo em que destrói e
ameaça entregar a interesses privados, daqui e de fora, empresas públicas que
são patrimônio do povo brasileiro, enfim, de um Governo que mergulha o País
num clima de incertezas, de sacrifícios e infelicidades para a população. Ainda
agora, seu mais recente ato pretende entregar às feras os que vivem de salários,
regredindo às práticas mais selvagens e ultrapassadas do capitalismo, ao retirar
o Governo de seu dever irrecusável de mediar as relações entre capitai e
trabalho, garantindo um mínimo de dignidade aos salários dos trabalhadores.
Poderá um Governo assim, depois do desastre que se avizinha, continuar
impunemente com suas irresponsabilidades e violações, como se nada houvesse
ocorrido neste País?

Lei da selva nos salários
A respeito desta gravíssima e iníqua medida do Governo Collor de rebaixar,

na prática, os salários de nosso povo, o PDT, em conjunto com o Partido
Verde, o PCB e o PC do B, lançou o seguinte manifesto:

O PDT, o PCB, PC do B e o PV protestam contra a absurda decisão do
Governo Collor de, mais uma vez, fixar em zero o índice dos reajustes salariais,
agora sob o argumento de que a reposição das perdas infiacionárias será feita
por 

"livre negociação" entre empregados e empregadores.
No momento em que o País mergulha na recessão econômica, elevam-se

assustadoramente os níveis de desemprego e os preços, liberados, retomam sua
escalada vertiginosa, a iniciativa do Governo significa o mesmo que reduzir o
valor real dos salários de nossa população, que ja haviam sofrido graves perdas
com o expurgo da inflação de março, determinada pelo Governo, e com a falsa"inflação zero" de abril.

Como falar em "livre negociação" se o fantasma da perda do emprego ronda
a classe trabalhadora? E os milhões de aposentados e pensionistas, que recebem
proventos irrisórios e dependem do reajuste do salário-mínimo, vão negociar
com quem? Já não bastou submeter estas pessoas, depois de uma vida inteira de
trabalho, aos sofrimentos e humilhações das filas? Como devem proceder os
trabalhadores diante de um patronato que, sob mil alegações, negue-se -a, no
mínimo, repor aos salários aquilo que a inflação retirou?"

Os trabalhadores saberão reagir a mais este confisco salarial. Nossos
partidos, fiéis a seus compromissos com a
população, estão, desde já, a seu lado,
nas ruas e através de suas bancadas parla-
mentares, para impedir que se consume
mais esta violência do Governo Collor
que, sob o falso pretexto de combater a
inflação, patrocina e impõe o mais brutal
arrocho salarial ao povo brasileiro.

.^"-^Leonel Brizola
Presidente <k> PDT.
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Tribunal que fiscaliza contas é paraíso da mordomia
-_ >— São Paulo — Fotos de Zaca Foitosa

Mareio Cliàér

SÃO PAU 1.0 — 0 palácio futurista que abriga o Tribu-
nal de Contas do Município (TCM) de São Paulo ergue-se do
chão como um enorme cogumelo estilizado. Sustentado por
quatro pomposas colunas, esse fungo de concreto aparente,
como uma metáfora, fica fora da realidade do país onde está
plantado. Seus cinco conselheiros — Ivan Gualberto do
Couto, Paulo Planet Buarque, José Altino Machado, Fran-
cisco Gimencz e Euripedes Sales — ganham mais que os
ministros do Supremo Tribunal Federal, contratam mais
parentes do que qualquer senador e são mais intocáveis que
os generais da década de 70.

São vitalícios, inamovíveis (ninguém pode removè-los
nem destituí-los) e seus salários são irredutíveis. Ganham por
més mais de CrS 500 mil, além de um esquisito salário-esposa.
Numa relação parcial dos ganhos dos conselheiros, sem as
vantagens de caráter pessoal, revelou-se que eles recebem
entre CrS 316 mil e CrS 466 mil. Mas há também o salário
paralelo, como o restaurante próprio do tribunal c os três
automóveis com chapas-frias que cada um tem á disposição.
Habitualmente, os conselheiros, encarregados de inspecionar
as contas dos órgãos municipais, viajam para países como a
Áustria, China, Egito, Alemanha, Japão, Itália, Canadá e
outros lugares distantes onde a prefeitura paulistana jamais
teve repartição.

No mês passado, esse império da ficção trombou com a
realidade. Uma devastadora coleção de extravagâncias, na
forma de documentos anônimos reunidos pela vereadora
Irede Cardoso (sem partido), lançou um foco de luz sobre o
TCM e revelou um mundo em absoluta contradição com os
ventos de moralidade e austeridade que sopram de Brasília.
Tamanha foi a repercussão que o conselheiro Altino Macha-
do se viu forçado a pedir a demissão de sua filha, Alice
Maria, que mora cm Pittsburgh, nos Estados Unidos, mas
acumulava, em São Paulo, os cargos de oficial de administra-
çâo e o de assessora do gabinete do pai.

Visitas-surpresa — Em setembro do ano passado,
quando a economia do país vivia o pior momento de sua
história, o TCM patrocinava, no requintado restaurante do
Jockey Club de São Paulo, um almoço para 400 convidados.
Um més antes, só cm contas de restaurantes c roteiros
turísticos, o tribunal desembolsara o equivalente a USS
10.555 para o acompanhamento de uma delegação do Tribu-
nal de Contas italiano — umas das muitas representações que
retribuem, rotineiramente, as visitas dos brasileiros a seus
países. 

"Isso 
já é coisa de psicopata", assustou-se Irede,

diante da despreocupação dos conselheiros com suas próprias
contas.

Na realidade, nem é justo afirmar-se que os conselheiros
não aplicam a si mesmos o rigor que dispensam às contas
alheias. Afinal, até mesmo as inspeções extraordinárias — as

Prédio do TCM: futurismo esconde velhos privilégios pagos com dinheiro público

chamadas visitas-surpresa — do TCM têm dia e hora combi-
nadas, antecipadamente, com os órgãos públicos vistoriados.
"'Existia uma espécie de pacto de autoproteção entre a prefei-
tura, a Câmara e o TCM", explica o presidente da Câmara
Municipal, Eduardo Suplicy (PT), referindo-se à cumplicida-
de desse tripé em que prefeitos, vereadores e conselheiros
fechavam os olhos uns para as mazelas dos outros, num
festival de desperdícios e mordomias.

Assim como a Câmara, que agora investiga o TCM,
jamais rejeitou uma prestação de contas, sequer, dos conse-

lheiros, estes nunca levantaram dúvidas sobre os balanços
contábeis dos vereadores. Mesmo aqueles que, refeitos no
ano passado a mando do vereador Eduardo Suplicy, levaram
para a cadeia 91 ex-funcionários da Câmara. "A regra é não
seguir regra alguma", conclui o vereador Luiz Carlos de
Moura (PCB), presidente da Comissão de Administração
Pública, que vem tentando, sem sucesso, convocar o presi-
dente do TCM para depor na Câmara.

Dos treze parentes dos conselheiros empregados no TCM,
cinco deixaram o tribunal com a tempestade de denúncias

desencadeada. Paulo Planet Buarque, por exemplo, dispen-
sou seu filho, que tinha a estranha função de assessor despor-
iivo. Altino Machado mantém em seu gabinete, agora, apenas
um dos cinco parentes que contratara. Eles faziam parte da
lista de 44 funcionários fantasmas elaborada por servidores
do próprio tribunal. O número total de empregados do TCM
é de 539 funcionários, embora só 103 sejam auditores ou
contadores. Previdente, porém, o TCM descumpre o decreto
que obriga todo órgão da administração pública a processar
sua folha de pagamento na Prodam, a Companhia de Proces-,
samento de Dados do município, e contratou a empresa
particular ADP Systems.

Poder autônomo — Revoltados com a investida dos
vereadores, os conselheiros — a quem a legislação concede
prerrogativas de magistrados — partiram para o contra-ata-
que. E apelaram para o Judiciário contra a própria lei.
municipal que criou o TCM como um órgão subordinado à,
Câmara. Na interpretação dos conselheiros, eles constituem;
um poder autônomo e, portanto, não seriam servidores mu-
nicipais nem estariam seus salários limitados pelo da prefeita
Luiza Erundina, que recebe CrS 292 mil por mês.

O presidente do TCM paulistano tem uma explicação
para o que está ocorrendo. Trata-se de uma vingança do PT,
segundo disse ele aos presidentes de tribunais de contas de
todo o país, num congresso realizado em Aracaju, no mês'
passado. Por ter o tribunal considerado ilegal o contrato
realizado entre a prefeita Luiza Erundina e a Shell do Brasil,
para a reforma do autódromo de Intcrlagos, os vereadores
petistas teriam resolvido partir para a retaliação.

No Diário Oficial do município do dia 10, o presidente do
TCM publica não só a moção de solidariedade dos tribunais
representados no congresso de Aracaju, como também versos
em defesa dos conselheiros paulistanos, do poeta Scverino
Sertanejo, pseudônimo do conselheiro Luiz Nunes Alves, do
tribunal paraibano.

Mas não é no campo literário que deverá se resolver o
caso do TCM. O robusto dossiê remetido anonimamente à
vereadora Irede Cardoso agora circula célere por importantes
gabinetes do país. Nos próximos dias, ela pretende entregá-lo
pessoalmente ao governador Orestes Quércia e ao presidente
Fernando Collor, a quem já pediu audiência. O mesmo
conjunto de documentos serviu para abrir três sindicâncias
na Câmara, quatro na Delegacia de Defesa do Consumidor e
está sendo examinado na Polícia Federal.

O escândalo promete intermináveis batalhas judiciais.
Afinal, a guerra se desenrola no terreno dos conselheiros — o
da interpretação das leis e suas brechas —, onde especialistas
como eles não costumam dar passos em falso. "A verdade"v
diz Eduardo Suplicy, "é 

que se os conselheiros usassem sua
habilidade em driblar a lei para cumpri-la, os paulistanos
estariam bem melhor protegidos."

'*S^^__3B1 __¦
¦HraBranl __ Á^j-y

__ \ \ __k l | 1 "t \ J__r_B-»-_r\jr- A ¦ 1 1 __ ''S^flrff wk

'¦"^Sf^^^wwiÉ$^\ } " 'í*llli^___ÊíJ_f'\ ^B í __ 1 __ V___^»i^,____à*- '•^'&^Í i

^^Í^MÈ^^Ê^ ¦¦¦¦':,  : ¦;;yy;.. "; ,-¦¦¦_ ' ;;'v r-^^SSUm jjr_r_B _r__JjfT^Tvf_U\ Ml Aff-fr*'^^^^'

t$ ffi-_______G _________ ________ ___J ___jfi-_|__ _______ ___j___flH_í ____[_____fiQ j t__ _J___K_j l jfDlj M_5N_r| __r_P__r| _____J___r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_E '^__ r^^WN^TT W * \ J \ CP-fl ^^^ fc f l<__r_r|

clBjwpBraEÉKM \\ x\^f0f^Ç\^\\ 
yÊ B v ^_______£ •¦

1 i_n--fi%Y-_ffiÍn_Í^BPTiT*Tt-1_n_fí^T__*j*T_i^f-^->--^fnPlr^^ff^^n^BP^mI1n^-in-BTfP **L* ¦__ ___&_& _J___^^fc\ t a i i \*^__ ' ___fó__a____

_\9__[ r^| J J fÇjC_ijO I r* II M t M >,V»_[t [*>_.MlJ (11 L»_l_*»l r_T? M§ 11 \_WJ Iw IIW I K_j III &¦¦__ A»j __* L_J I Lfl___t_M___j _L_J 1 \'Ã A* r_r_rWPyTrff__P___l^ _B_ V - __» V _________ _____ —___-ff^S HÍT'-^' llflB

 "'" "'

Gualberto (E) e Planet: óleos da galeria

Conselheiros ganharam
benesse de prefeitos

Além do escândalo de que participam hoje solidariamente,
os conselheiros do TCM apresentam em sua biografia indivi-
dual passagens polêmicas. Euripedes Sales, por exemplo, foi
condenado no mês passado a 14 meses de cadeia por ter
chamado de "maconheiro", em 1985, o senador Fernando
Henrique Cardoso, então candidato a prefeito de São Paulo. Só
está cumprindo a pena em liberdade por se tratar de réu
primário.

Fernando Henrique perdeu a eleição, mas ganhou a causa.
Sales perdeu a causa, mas foi nomeado pelo prefeito eleito,
Jânio Quadros, na vaga de conselheiro. A Câmara chegou a
anular a nomeação, mas Sales manteve-se no TCM por decisão
judicial. O conselheiro Sales ganhou notoriedade já em 1977,
quando ocupava uma cadeira de vereador pelo MDB paulista-
no. Ele seguia para a Praia de Bertioga, acompanhado de
quatro garotas, quando o veículo oficial da Câmara que dirigia
foi apreendido pela polícia.

O conselheiro Francisco Gimenez, ao ser indicado ao cargo
pelo então prefeito Mário Covas, em 1984, enfrentou a suspeita
de que seu diploma de advogado era falso, mas também esse
obstáculo foi contornado. Embora se exija, além de reputação
ilibada, "notável saber jurídico e conhecimentos atuariais,
contábeis e de administração pública", todos os conselheiros,
sem exceção, são indicados para o TCM por suas ligações
políticas com o prefeito.

Paulo Planet Buarque, líder do governo e da Arena na
Assembléia Legislativa, foi indicado pelo então governador
Abreu Sodré, em 1969. Ivan Gualberto do Couto, atual presi-
dente do tribunal, ganhou o cargo por ser, na época da criação
do TCM, chefe de gabinete do então prefeito Faria Li-
ma. José Altino Machado, que também trabalhava com Faria
Lima, teve que se contentar com uma vaga de procurador da
Fazenda no tribunal. Mas ascendeu poucos anos depois, pro-
movido pelo prefeito Olavo Setúbal. (M.C.)

RECRUTAM-SE
PIRATAS!

T"__*St_______l^f~ _-^_Ssí\

A Só Software está dando
^oportunidade a todos os usuários
de software piratas a se engajarem

no grupo de usuários de software legalizados.

Você encontra todos os programas do mercado,
por preços e condições inimagináveis e com
entrega imediata.

Aliste-se já
em uma de
nossas lojas!

RIO
CENTRO EMPRESARIAL RIO
PRAIA DE BOTAFOGO 228TJ.112
TELS.: (021) 552-5441,552-2991 e 552-9994
De 2* a6'feira,__9:00_19K)0Hs.
BRASÍLIA
EDIFÍCIO PALÁCIO DO RADIO D, SALA 224
TELS.: (061) 226-3222 e 226-9161
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Asfalto de São Paulo preserva bois e pomares
Marcos Emílio Gomes

sAo paulo — Engana-se quem imagina que as
imagens bucólicas da vida rural só entram na
maior metrópole industrial do país, quando muito,
pelas cenas da novela Pantanal. Nem sempre a
fumaça das fábricas permite que se vejam boiadas,¦ lavouras e pomares no meio do asfalto e do con-
creto, mas exemplares valentes de cada uma
dessas coisas conseguiram resistir ao crescimento
de São Paulo e teimam em permanecer vivos nos
lugares mais insólitos. O problema, para encontrar
essas verdadeiras chácaras urbanas que convivem
com automóveis, ternos e viadutos, é apenas saber
procurar, pois a vida rupestre em São Paulo sem-
pire está onde ninguém espera. Na conta exata do
IBGE, a cidade de São Paulo abriga 5.292 cháca-
ras, conforme os números apurados em 1987.

Alfaces, repolhos e tomates ocupam, por exem-
pio, alguns milhões de metros quadrados dentro
do perímetro urbano da capital, mas dificilmente
alguém vai ver esses vegetais se sair olhando para o
chão. O segredo, no caso, consiste em olhar para
cima — mais precisamente para as linhas de trans-
missão da empresa de energia elétrica do estado, a
Eletropaulo. No total, a companhia possui mais de
4 milhões de metros quadrados sob as torres de
transmissão, entregues em regime de comodato aos
cuidados de cerca de 4 mil chacareiros do asfalto."São mais de 15 mil pessoas se alimentando dessa
produção", calcula o advogado César Rossi, supe-
rintendente de Patrimônio Imobiliário da Eletro-
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paulo e coordenador do programa de concessão
dessas áreas.

Rabanetes — Em troca das chácaras, os agri-
cultores da capital comprometem-se a manter os
terrenos livres do mato e de invasores. "É um
acordo justo", diz o chacareiro Zambo Kakazo, de
83 anos, há dois instalado sob as linhas da Eletro-
paulo na Casa Verde, um bairro da Zona Norte a
menos de cinco quilômetros do Centro da cidade.
Kakazo garante a alimentação de 10 filhos, genros,
noras e netos plantando rabanetes, nabos, couve e
agrião e ainda vende parte da produção para
vizinhos do bairro em volta. Do outro lado da
rua, embaixo do pedaço seguinte das linhas de
transmissão, o português Carlos Teixeira cultiva 1
mil metros quadrados de plantas ornamentais e
tornou-se um tradicional fornecedor de pinheiri-
nhos de Natal para a vizinhança.

Também é preciso olhar para cima se a intenção
for encontrar em São Paulo um pomar mais bonito
e variado que a imensa maioria dos que estão
plantados no interior. Pomar de verdade, com
mais de 600 espécies de plantas, incluindo exem-
plares da Argentina, do Japão e dos Estados Uni-
dos, é do administrador da sede do Banco do
Estado de São Paulo, Walter Galera, que plantou
suas árvores a 17 andares do chão, no topo do
edifício localizado ao lado do Viaduto do Chá, um
dos mais significativos cartões-postais da capital.

Pitangas — Desde 1966, Galera, de 71 anos,
cultiva goiabas, laranjas, cajus, cerejas, pitangas,

São Paulo — Murilo Menon

amoras e outras variedades de frutas numa cama-
da de terra que não tem mais que 20 centímetros de
profundidade. Entremeado com eucaliptos e até
variedades de seringueira, o pomar provocou um
entrelaçamento de raízes que hoje, se uma árvore
fosse içada por um poderoso helicóptero, todas as
outras subiriam juntas. 

"Eu 
poderia levar em-

bora toda a área de dois mil metros quadrados sem
estragar nem a horta de condimentos", sonha o
autor desse jardim suspenso aberto todos os dias à
visitação pública.

Mais do que os pedestres do Centro Velho
olhando para o jardim suspenso de Galera, são os
motoristas que transitam pela marginal do Rio
Pinheiros os candidatos aos maiores sustos ao
encontrar formas da vida rural aparentemente
no lugar errado. Trata-se, afinal, de um trajeto
onde aparecem canaviais e bananeiras, do lado
direito de quem vai para a Zona Sul da cidade, e
rebanhos bovinos, do lado esquerdo, às margens
do rio poluído. Por ali também pastam cavalos
e bodes, que costumam fazer perigosas incursões
às pistas expressas da Marginal, algumas vezes
provocando acidentes. "Apreendemos mais de dez
cavalos soltos na cidade por semana", contabiliza
o diretor técnico do Centro de Controle de Zoono-
ses da prefeitura, Paulo Bressan. "Se tivéssemos
mais viaturas, pegaríamos dez por dia." Bressan
não se assusta mais ao encontrar criação de porcos
e galinhas no fundo de quintais. 

"Isso é mais
comum do que se imagina."

Ariovaldo Santos
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Atrás do Detran, 2 mil pés de café do Instituto Biológico Junto ao Viaduto do Chá, o pomar na cobertura do Banespa

Pés de café crescem
na Avenida Paulista

,; Na próxima safra, a cidade de São Paulo vai produzir
pelo menos 120 sacas de café colhidas de 2 mil pés planta-dos em pleno bairro do Ibirapuera, a menos de dois quilo-metros da prefeitura e atrás do Departamento Estadual de
Trânsito. A plantação, de três anos de idade, pertence ao
Instituto Biológico, que realiza estudos sobre a ação dc
pragas sobre a lavoura e achou mais prático ter o café na
cidade do que mandar técnicos em viagens de semanas parafazendas a 300 ou 400 quilômetros da capital. "No 

próximoano, a produção vai ser ainda melhor", afirma o agrônomo
. Adir Alves Teixeira, assistente técnico da direção do institu-
tó e responsável pelos pés de café.

¦ Esta não é a plantação de café na área mais cara do país.Existe outra em plena Avenida Paulista, num terreno de
5.400 metros quadrados pertencente ao Banerj. Ali, o vigia
José Moreira dos Santos cuida de um estacionamento e dos
100 pés de café que sobreviveram no meio do mato, num
local onde o metro quadrado custa a bagatela de USS 10
mil, no mínimo. "No ano passado, levei dois quilos de café
para casa", conta Moreira, que só lamenta não ter tempo
nem coragem para limpar a lavoura. "Isso aqui deve estar
cheio de cobras", explica, confessando que nunca arriscou
incursões nas entranhas do matagal.

Mais corajoso que o vigia, o vaqueiro Oswaldo das
Neves Júnior não teve medo do trânsito pesado do bairro
da Lapa, na Zona Oeste, e instalou um sítio de 4 mil metros
quadrados entre a marginal do Rio Pinheiros e um conjunto
de prédios de apartamento. No terreno, ele cria ovelhas,
galinhas, gado e cavalos, alguns de raça e premiados em
concursos oficiais. Mais de uma vez, berrante nas mãos, ele
teve de cavalgar as ruas do bairro para juntar bois extravia-
dos, assustando motoristas e freqüentadores do restaurante
e do supermercado da Praça Panamericana. Não são pou-
cas as vezes em que Wadào, como é conhecido o vaqueiro,
teve de dormir no próprio rancho, para precaver-se contra
outro personagem absolutamente desconhecido da cidade,
o ladrão de gado. Ele morre de medo que lhe roubem o
touro Bem-te-vi, várias vezes premiado e ator em diversos

• .comerciais da televisão. (M.E.G.)
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DESLUMBRANTE COMIDA ITALIANA
TEMPERADA COM DELICIOSAS

VARANDAS E SABOROSA PROMOÇÃO

Feijoadíssima (sen>ida em bujè)
(Exclusividade Casànòva com direito a bufe de sobremesas da casa)

Espaguete ao Frutos do Mar (pira duas pessoas)

650,

750,

Paella de Frutos do Mar (para duas pessoas).
(Com cavaca)

Palhard com Feltuccini

Espaguete ao Pirata

Filet Casanova

1.900,

550.

390,

690,

Grátis para crianças até 10 anos: Lasanha a Bolonhesa ou Mini-Pizza

A saborosa ^eíjòada^brattcá jde ílodos 6í$J4rrii Qg.$?«% ]$ffi

Não deixe passar esta oferta:
ÀERO-TETÒ EM 5 RAGTOS

I MIN tTÕLDO GRÁTIS

J$>

Aceitamos
Cartões de Crédito

Cassoulet
680,

c.

Rua Prudente de Morais, 183S - Ipanema
Tel.: 259-2798 . Manobreiros no local

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

APROVEITE Promoção por tempo
limitado. Telefone jA para

Grande Rio e Niterói

201-1822
R. Barão do Bom Retiro, 932
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Barra do Pirai 42-2498 • Petrópolis 43-4510 • Macaé 62-3782
Da Todo o Brasil DDD Grátis (011) 800-1575
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TELEVISORES Cí%
TEMOS PARA PRONTA-ENTREGA

Philips • Panasonic • Sanyo • Telefunken • Toshiba •
Sharp • Mitsubishi • Philco

GOLDSTAR 5" TV-MONITOR

COM RÁDIO AM'FM, sistema NTSC e PALM ...£ X 10lO@V:

PHILIPS 1T' TL-6138
Prelo e branco 14.308,
PHILIPS 20" GL-1040 NOVO MODELO
A cores • digital, 82 canais VHF/UHF

PHILIPS 21" STEREO TV-MONITOR
TELA PLANA mod. CT-7470 controle remoto 

PHILIPS 28" STEREO TV-MONITOR
CT-7692 COM CONTROLE REMOTO
Dobly stereo surround c2 caixas acústicas

TOSHIBA 28" TV-MONITOR TS-287
CONTROLE REMOTO - TELA PLANA
(só na loja Copa) 3 x 32.888

;!S0ÍÉVÍDJÍÍ
VIDEO CCE PLAYER VCP-7
Excelente qualidado

VIDEO PHILCO-HITACHI PVC-5000
COM CONTROLE REMOTO 2 x 26.350
VIDEO GRADIENTE STEREO SV-21
COM 2 CAIXAS ACÚSTICAS e contr. remoto ..

VIDEO GRADIENTE V-11
COM CONTROLE REMOTO

VIDEOGAME SISTEMA ATARI
Dactar c/2 joysticks e cartucho 4 jogos

SYSTEM PHILCO-HITACHI 150W.PMPO
PRDT-300, Receiver, T. discos, deck, 2 caixas

.5.S50

SYSTEM GRADIENTE STARLET 70W.
PMPO - Receiver, T. discos, deck, 2 caixas

MICRO SYSTEM AIKO150W. EM MÓDULOS
Ampllf./sintonizador amlrn, deck, 2 caixas

SYSTEM PHILCO-HITACHI 65W. PMPO
PCS-34 Receiver, T. discos, deck, 2 caixas
MICRO SYSTEM PANASONIC RXC-37
Receiver anVfm, equalizador e 2 caixas

TOCA DISCOS USER TOSHIBA
XRV-15 Programável

TOCA DISCOS USER PHILCO-HITACHI
PDÁ-éOOO programável 
WALKMAN CCE C/TOCA FITAS
E RÁDIO AWFM PS-68

RÁDIO PHILIPS DL-087
Excelente qualidade

27J
16.7
13.736,

RADIO SEMP-TOSHIBATR-950
AM/FM 

RADIO SEMP-TOSHIBATR-555
AM'FM Pilha e luz

RÁDIO RELÓGIO PHILIPS DS-183
AM/FM desperta com música

2
ru

3
RADIO GRAVADOR PANASONIC RX-1274
AM/FM Pilha o luz, microfone embutido

CARTUCHOS PHANTOM ORIGINAIS
todos os títulos

CARTUCHOS MASTER SYSTEM
Grande variedade de tilulos desde

1

885,

FITA VIDEO VERBATIM
T-120VHS

iQtòiEDlVÊRSÒS
355

\?wm
MICROCOMPUTADOR EXPERT PLUS
Gradiente MSX - a inlormática ao seu alcance

MICROCOMPUTADOR EXPERT DD PLUS
GRADIENTE MSX COM DRIVE EMBUTIDO

28

MONITOR DE VIDEO GRADIENTE
MW-12 Linha expert

AR CONDICIONADOR PANASONIC 12,000
BTUs
O ÚNICO REALMENTE SILENCIOSO

FORNO MICROONDAS PANASONIC 5206
COM PRATO GIRATÓRIO

39
32

BESfM Aceitamos Cartões de Crédito Js

m||k Estr. da Barra dn Tijuca, 1636 • Itanhagá Center JÊÊW
XH^few^ Reservas e Entregas a domicílio pelos Tels.: 399-9011 e 399-3922 réWmW

^Mfjfe|^__ Estacionamento no local ^^^dgd^Mar

MAQUINA ESCREVER OLIVETTI
Letera 82 

10 DISKETES VERBATIM 51/4"
Grátis 1 diskele com as tabelas da copa

CÂMARA YASHICA 35mm MOTOR DRIVE
COM FLASH ELETRÔNICO EMBUTIDO

CÂMARA MIRAGE 35MM 850A
COM FLASH ELETRÔNICO EMBUTIDO ...

CÂMARA FRATA35MMT-20
COM FLASH ELETRÔNICO EMBUTIDO ..

CÂMARA KODAK 177XF
COM 2 FILMES COLORIDOS E ESTOJO .

MESATV-VÍDEOVISOFLEX
LASVEGAS £mi%

RELÓGIOS E CALCULADORAS
DESPERTADOR WESTCLOX PARATY
Excelente qualidade

RELÓGIOS CHAMPION 7 PULSEIRAS
Masculinos ou femininos 

RELÓGIOS CHAMPION ANA-DIGI
Esportivos, à prova d'água 50 e 100 metros

RELÓGIOS ORIENT AUTOMÁTICOS AÇO
Modelos masculinos

RELÓGIOS CITIZEN AUTOMÁTICOS AÇO
Modelos masculinos

RELÓGIO MONDAINE DIGITAL 103
Com alarme, cronômetro, calendário, luz, sinal horário,
padrão opcional de 12h ou 24h

CALCUUDORA OLIVETTI VISOR-FITA
612 ESCRITÓRIO SUPER-RESISTENTE

CALCUUDORA DISMAC LC-12
De bolso

CALCUUDORA SHARP VISOR-FITA
CS- 2 612 ESCRITÓRIO SUPER-RESISTENTE

1
2
3,
2,
1

643
12.606

VÁLIDAS DE
:,:;; :¦„ -\.r.¦; ,:,.¦,;,„..,. -,;

Após essa data os preços voltarão ao normal

Ipanema:
Rua Visconde de Pirajá, 111 Lj E

Tels.: 521-6242 - 521-6240
estacionamento fácil na Praça General Osório

Copacabana:
Rua Barata Ribeiro, 774 Lj G

Tels.: 235-4490 * 235-1412

I
i
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"fl



10 ? Io caderno a domingo, 20/5/90

Fundado oro 1891

M. F. DO NASCIMENTO BRITO — Diretor Presidente

MARIA REGINA UO NASCIMENTO I1RITO — Diretora

MARCOS SA CORRÊA — Editor

H.AVTO PINHEIRO — Editor Exeèuthò

ROBERTO.POMPEU DE TOLEDO — Editor Eieiiitíra

Subterrâneos da Europa
iderados pelo presidente Mitterrand, os fran-
ceses foram às ruas de Paris protestar contra

os últimos atentados racistas - sendo os mais
chocantes os que profanaram cemitérios judaicos.
Já abalados pelas revelações sobre o envio maciço
de crianças judias para a Alemanha nazista (assim-
to que a história vinha escamoteando até agora),
os franceses repudiaram um hipotético retorno à
mentalidade criminosa que sacrificou milhões de
seres humanos no último conflito mundial.

As manifestações públicas são importantes
num momento em que a Europa atravessa uma
delicada transição, onde está embutida, entre ou-
trás coisas, uma verdadeira crise de identidade.
Cenários até então estabelecidos — como o do
confronto entre dois grandes blocos — desapare-
cem para dar lugar a alguma coisa que ainda não
se sabe exatamente o que é. -

O ideai da Europa comunitária — a Europa de
1992 —¦ vinha funcionando, até recentemente, co-
mo um poderoso catalisador da imaginação coleti-
va. Surge agora o temor de que este ideal tenha
sido pensado excessivamente cm termos econômi-
cos, sem a devida atenção a camadas importantes
do inconsciente coletivo — e que, por causa disso,
estão sendo manipuladas por políticos inescrupu-
losos.

Os franceses, sobretudo, descobrem que talvez
tenham deixado demasiado espaço para que um
politico como Le Pen, liderando o Front National,
explorasse as velhas bandeiras do nacionalismo.

• Le Pen tirou partido da sensibilidade difusa em
toda a Europa para o problema da imigração.
Utilizou a imagem da nação francesa submergida
pela onda avassaladora de imigrantes.

Franceses e ingleses, de acordo com os soció-
logos, vivem a síndrome de um período 

"pós-colo-

niai", pagando um preço alto por seus antigos
impérios e por uma legislação que visava manter
os laços com as ex-colônias.

A maré de imigrantes, na França, vinha crês-
cendo desde os anos 70. Mas só agora a fricção
entre raças dá origem a um perigoso estado de

- espírito, a um caldo de cultura onde a irritação
atinge níveis inéditos em lermos da Europa con-
temporânea. Fala-se da ultrapàsságem de um "li-

miíe de tolerância".
O governo finalmente acordou, depois de ter

deixado, por muito tempo, que Le Pen e sua1 Frente Nacional manipulassem o assunto. Um
acordo está sendo elaborado entre o governo e a

• oposição civilizada para atacar o problema pelas
•>"¦ bases— o que significa estabelecer limites rígidos

para o que já se transformou no pesadelo da
imigração.

Mas a erva daninha do racismo alastra-se em
doses preocupantes, e não só na França. Os ideó-' 
logos do nacionalismo trabalharam com bastante

,-; competência. Atacaram o ponlo fraco da política
até então vigente: a tendência a considerar que o

1 problema nacional era irrelevante no contexto de

uma Europa onde ele seria substituído por uma
nova espécie de cosmopolitismo, apoiado no su-
cesso econômico.

O que estava subentendido é que a Europa 92
estabeleceria um novo marco político face ao qual
as antigas nações seriam um pouco como peças de
museu. Tocou-se para a frente o assunto num
contexto econômico e social. Mas não se disse o
que ia acontecer com o velho espírito nacional —
uma entidade que não parece disposta a morrer
tão facilmente.

Este era o terreno de que um Le Pen dispunha
para exploração política. Ele não perdeu de vista,
sobretudo, o incômodo que os franceses experi-
mentam em sua vida diária no contato com popu-
lações não francesas. A vaga migratória — mas
sobretudo a de origem árabe — fez-se sentir em
três setores vitais: na questão do desemprego, na
da habitação e na rede escolar. Os magrebinos
(árabes do norte da África) podem até optar por
viverem em verdadeiros guetos, em certos bairros
ou subúrbios franceses; mas na sala de aula, acaba
havendo a mistura; e o nível do ensino sofre com as
disparidades étnicas e culturais.

Não se trata nem mesmo de que, na França de
hoje, existam mais imigrantes do que em outras
épocas — embora eles sejam estatisticamente signi-
ficativos, somando 4.5 milhões numa população
de 55 milhões. O que acontece é que a imigração se
manifesta, hoje, num contexto diferente do de 50
anos atrás — que é o contexto da urbanização
intensiva. O choque de populações torna-se muito
mais visível e tenso.

Não é privilégio da França. Em toda a Euro-
pa, no bojo de uma transformação histórica, a
nostalgia cias nações produz efeitos às vezes expio-
sivos. Veja-se o Leste europeu, a afirmação das
repúblicas bálticas, os choques étnicos na Iugoslá-
via. Em toda parte, os skin-heads são a ponta de
lança de uma erupção instintiva que rejeita o que
não pertença ao clã, à tradição indo-européia.

Na França, essa crise é preocupante por afetar
uma sociedade que parecia perfeitamente estrutu-
rada — quase um modelo de modernidade. Velhas
paixões vêm à tona. A ascensão da Alemanha
desperta antigos fantasmas, e põe em xeque o
próprio equilíbrio cm que se apoiaria a idéia da
Europa 92.

Nesses tempos de oscilação histórica, reapare-
ce um perigo que vem do fundo dos tempos: o de
que grupos ou tradições como a do judaísmo sejam
utilizados como bodes expiatórios. Foi assim na
Idade Média: os judeus pagaram com a vida catas-
trofes como a da Peste Negra, que se dizia ter sido
provocada por eles. Correm o risco de ficarem,
agora, sob a mira de ativistas radicais e de políticos
desequilibrados que tiram partido das mudanças
geológicas em curso no cenário europeu. É esta
ameaça que as nações civilizadas precisam repu-
diar frontalmente — para que não se repitam
páginas sombrias da história antiga.

Compromisso Vencido
A imensa maioria da população brasileira que

£ »• sofre na carne as agruras da inflação man-
tém-se amplamente favorável às medidas arrojadas
para combatê-la. Viver em níveis de inflação do
Primeiro Mundo (na faixa de um dígito anual)
exige, no entanto, uma ampla e demorada renova-
ção da mentalidade brasileira. Não basta o Exécu-
tivo baixar medidas arrojadas que afetam a vida
das empresas e dos cidadãos, se o Legistativo e o
Judiciário não estiverem dispostos a viver os novos
tempos.

Já se disse que nada é pior para o cidadão do
que uma reunião de dois economistas - exceto uma
de três. Algo semelhante pode ser dito do encontro
de dois advogados. Os economistas vivem com a
cabeça ligada cm índices e modelos macroeconô-
micos. Os advogados e juristas alicerçaram suas
convicções jurídicas no campo econômico justa-
mente cm cima da cultura inflacionária criada
pelos economistas brasileiros.

Um dos exemplos mais claros da junção entre
cabeças econômicas e jurídicas foi o instituto da
correção monetária: ela deu origem ao processo de
indexação da economia brasileira, que chegou a
reajustes diários na hiperinflação. A figura da
correção monetária nasceu na segunda metade dos
anos 50 da cabeça privilegiada do jurista José Luiz
Bulhões Pedreira -- mais conhecido como um dos
autores da Nova Lei das Sociedades Anônimas, de
1976. A correção se aplicou inicialmente ao ativo
imobilizado das empresas, para tentar neutralizar
a depreciação produzida pela inflação nas máqui-
nas e imóveis das empresas.

Em 1964, disseminou-se a correção monetária
na economia brasileira, primeiramente para atuali-
zar o pagamento de impostos devidos ao Tesouro e
manter o valor real dos títulos da divida pública.
Vieram em seguida sua extensão ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serv;7?, ao Sistema Fi-

naneciro da Habitação e a todas as operações do
mercado financeiro, aos aluguéis e até mesmo aos
preços, corrigidos diariamente pelo BTN, na re-
cente hiperinflação.

O vício do processo de indexação produziu
uma cultura jurídica que alicerçou julgamentos de
pendências negociais e dissídios salariais. Muitas
vezes, todo o embasamento da argumentação ba-
seada no princípio da correção monetária não
passava de uma ilusão teórica.

Tome-se o caso da própria correção monelá-
ria. Desde que surgiu, expressa na ORTN, depois
OTN, atuai BTN, seu valor real foi perdendo
significativamente para a inflação corrente, medi-
da pelo índice gerai de preços, da Fundação Getú-
lio Vargas. Hoje, um BTN vale 13% do que valia
em 1965. Isso explica a falta de crédito do brasilei-
ro na moeda nacional e no ato de poupar. Seme-
lhante cálculo pode ser feito com os salários, rca-
justados por índices de inflação atrasados no
tempo em relação à alta dos preços.

Romper esse círculo vicioso de inflação e con-
centraçâo de renda é o desafio da sociedade brasi-
leira neste momento. Entretanto, o comportamen-
to do Judiciário ainda se prende ao passado.
Tribunais regionais do Trabalho têm autorizado
reajustes salariais com base no índice de 84,32%
da inflação de março, que o Plano de Estabilização
Econômica excluiu de qualquer tipo de indexação.
No Rio Grande do Sul, o Judiciário local, além de
reconhecer o índice de março, reinvindica reajustes
salariais que incorporem percentuais capazes de
produzir a isonomia entre o Judiciário e o Legisla-
tivo local.

Trata-se de resquícios de uma passado que
deve ser apagado da vida brasileira. A memória
inflacionária só acena com mais inflação e mais
concentração de renda. Quando é que o Brasil vai
trocar o passado pelo futuro?

eo-
Assaltos

As estatísticas criminais no Rio so-
bem tanto que os cidadãos se preparam
para o dia em que as cidades se tomarão
arenas onde a violência será o espetáculo
de todas as horas. A própria Secretaria
de Polícia Civil informa que no ano
passado houve quase dois assaltos a
bancos por dia útil — um número que

faz a Chicago de Al Capone parecer
brincadeira de criança.

O aumento da criminalidade está
diretamente ligado à impunidade dos
criminosos. Aqui se mata, se assalta, se
rouba e se foge com uma facilidade e.x-
Iraordinária. Os bancos estão á mercê
dos assaltantes, que a eles comparecem
com a periodicidade de clientes que vão
descontar cheques. Depois os assaltantes
escapam às vezes à pe com muito mais

eficiência do que a policia cm viaturas, e
muito bem armada.

Os raros assaltantes presos são tra-
tados a pão-de-ló e boa parte deles foge
da cadeia como se houvesse um interesse
oculto de mantê-los do lado de fora,
assaltando cada vez mais. Neste ritmo,
sempre crescente, ainda se lera saudades
dos 420 assaltos a banco do ano passa-
do. Não demora muito, e nas barbas da
policia, o número vai dobrar.

Cartas
Saúde

Tomamos conhecimento pelo JB
das atividades do ministro da Saúde,
Dr. Alceni Guerra, que (...) se propõe
resolver a tragédia cm que se transfor-
mou a Saúde cm nosso estado. Cau-
sou-nos profunda perplexidade assistir
a secretária estadual de Saúde, Dra'.
Manuela dos Santos, ao lado do secre-
tário municipal de Saúde, Dr. Pedro
Valente, participarem desse .ç/iotv /e/e-
visivo, atestando suas incompetências,
como se aqui não houvesse profissio-
nais, os mais qualificados, que conhe-
çum de sobra os problemas e as solu-
ções para esta área tão abandonada.

Não podemos admitir que um mi-
nislro recém nomeado, por maior que
seja sua competência, possa planejar e
executar melhor que nossos técnicos,
a quem tem faltado apenas recursos c
autonomia. (...) Aldemir Santos — Rio
de Janeiro.

D
É difícil acreditar que o ministro

da Saúde, Dr. Alceni Guerra, demons-
tre perplexidade com as péssimas con-
dições de atendimento médico obser-
vadas em biitz num hospital de Belo
Horizonte, conforme divulgado pelo
JB de 5/5/90. Há anos a classe médica,
através de enlidades de classe, cartas,
reuniões cientificas, etc, procura cha-
mar a atenção das autoridades, mos-
trando o descaso com que vem sendo
tratada a saúde cm nosso pais. Há
anos os profissionais de Saúde fazem
greve por melhores condições de tra-
balho e saúde para a população.

Os últimos governos nunca priori-
zaram a saúde nos seus planos, levan-
do nosso pais a apresentar a terceira
maior taxa de mortalidade infantil da
América Latina. Esperamos que agora
o ministro (...) assuma a obrigação de
corrigir as falhas, exigindo dos funcio-
nários sob sua responsabilidade o
cumprimento de suas obrigações, re-
formando de maneira digna e objetiva
o sistema de saúde. (...) Dr. Fernando
de Almeida Werneck, presidente da
Sociedade de Pediatria do Estado do
Rio de Janeiro.
Descrédito

No dia 11/4 eu deveria pagar meu
débito de CrS 7.196 com o Credicard.
Naquele dia as filas nos bancos eram
bem maiores do que de costume, e o
JORNAL DO BRASIL publicava, por
coincidência, e azar meu, uma matéria
cm que o Sr. Giuscpe Lo Russo infor-
mava aceitar o Credicard pagmento de
contas através do correio, costume es-
se não utilizado pelos clientes. Satis-
feito, acreditei em todos, (...) e postei
carta registrada à Credicard (São Pau-
lo) — único endereço constante do ex-
trato — com cheque cruzado no valor
do débil o, no dia certo.

Em 8/5 recebo novo extrato co-
brando CrS 525,78 de "encargos", por
terem recebido o cheque somente no
dia 19/4. A demora seria da ECT ou
da burocracia do Credicard? Li no JB
de 6/5 matéria cm que o Sr. Lo Russo
ironiza o leitor Paulo Emílio de Mi-
randa (...) e põe cm dúvida a eficácia
da ECT. (...) Infelizmente é assim: as
instituições estão desacreditadas, e os
homens não honram o que afirmam,
mesmo que seja através de um JOR-
NAL DO BRASIL. (...) José da Silva
Barroso — Rio de Janeiro.

Prerrogativa
(...) Por me encontrar em adianta-

do estado de gravidez, recorri ao gc-
rente do Unibanco, agência da Rua
Sete de Setembro com Rua da Quin-
tanda, visando prcvalccer-mc de uma
lei estadual que garante aos idosos e às
gestantes o beneficio de poderem pres-
cindir de entrar em filas. Qual não
foi o meu espanto quando o gerente
me informou que, peia norma do ban-
co, mesmo idosos ou gestantes não
teriam o privilégio do tratamento es-
pecial. Lembrei-o de que era correntis-
ta do Unibanco, c que cm várias ou-
trás agências sempre me fora
dispensado este tratamento, pois na
realidade, é uma lei que nos dá esta
prerrogativa. Só então ele me disse que
daquela vez "quebraria meu galho e
que da próxima eu teria que enfrentar
a fila". (...) Elizabeth S. Bally — Rio de
Janeiro.

Extorsão a aposentados
Trabalhei mais de trinta anos no

Brasil e contribui para o INPS, pelo
máximo, durante os úliimos vinte c
tal anos. Aposentei-me com cerca de
dez salários mínimos. Atualmente re-
sido em Portugal com minha esposa e
três fihos brasileiros, eslando dois sob
a minha dependência.

Até abr/89 recebemos nossas apo-
sentadorias com um atraso de dois a
três meses, sendo a conversão do cru-
zado para escudo feito ao câmbio vi-
gente no mês a que correspondia a
pensão. A partir de mai/89, o Banco
Central do Brasil reteve as verbas des-
tinadas ao pagamento das nossas apo-
sentadorias, durante um ano. Nesse
período, tanto eu, meus filhos, e mi-
ihares de pensionistas aqui residentes
passamos privações c livemos de ven-
der, ao desbarato, objetos e bens para
poder sobreviver.

Brigido

I *_/ í* ^/b * Ti '

A partir de mai/89, tanto a minha
aposentadoria como a dos demais pen-
sionistas teria de ser atualizada, de
acordo com a nova Constituição, para
os mesmos salários mínimos com que
me aposentei. Qual não foi a minha
surpresa ao receber há dias a ordem de
pagamento referente a mai/89, na "fa-
bulosa" quantia de Esc. 2.089S00. A
minha aposentadoria de abr/89 foi de
Esc. 62.193S00 e a de maio, ao ser
corrigida para o valor dos mesmos
salários minimos com que me aposen-
tei teria que ser muito maior. Qual foi
a mágica utilizada para nos defraudar?
(...) Manuel Perez Souto — Valadares
(Portugal).

Consórcio Sharp
Há dois anos participo do Consór-

cio Sharp de videocassete (...) no plano
de 25 meses. Em 14/9/89 fui contem-
piado por sorteio, mas estava no Para-
ná, Passados quinze dias, de volta ao
Rio, dei entrada nos documentos exi-
gidos pela Sharp, mas me comunica-
ram que eu tinha perdido o direito,
porque o prazo havia se esgotado. Em
22/3/90 fui novamente contemplado.
Dei entrada nos documentos e recebi
um protocolo informando que o vi-
dcocassete seria entregue cm 30 dias.
Decorrido o prazo, entrei em contato
com a filial/Rio, c me disseram que o
video só seria cnlreguc nos próximos
60 ou 90 dias. Alegaram falta de com-
ponentes para a montagem do apare-
Iho. Na ocasião, me ofereceram a op-
ção de outro modelo (estéreo), mas eu
teria que pagar mais três parcelas,
além das parcelas restantes do modelo
a que eu tinha direito. (...)

Ao consorciado só resta se confor-
mar e aceitar as prestações — a de
março foi corrigida em 100%, quando
a inflação foi de 72%, (...) e não ter
direitos. (...) Nelson José Franklin de
Araújo — Rio de Janeiro.

Justiça ociosa
A Justiça Federal do Rio de Janei-

ro necessita adaptar-se aos tempos
modernos para acompanhar as modi-
ficações administrativas, após o Plano
Brasil Novo. Não se entende que as
Varas da Seção Judiciária do estado
estejam paradas por mais duas sema-
nas, porque o sistema de computação
que atende aos serviços judiciários es-
tá fora do ar.

Brigido

Com um corpo de juizes jovens —
que têm se mostrado eficientes e com-
petentes — a maioria, aprovada em
recente concurso; os cartórios dispon-
do de bom quadro de pessoal, com ser-
vidores bem pagos — não se justifica
esta paralisação.

Se tal fato ocorresse na rede ban-
caria do pais, inteiramente computa-
dorizada, a falência seria o caminho
inevitável e imediato. (...)

Urge que o desembargador P.oma-
rio Rangel, presidente do Tribunal Re-
gional Federal, tome providências pa-
ra que não se repita o que vem
ocorrendo na Seção Judiciária deste
estado. Totalmente paralisada. Ócio-

sa, como se estivesse cm ferias foren-
scs. Bercngucr César — Rio de Janei-
ro.
Travessia Rio-Niterói

A propósito da carta do Sr. Abílio
Minucci Teixeira, publicada em 18/5/
90 na seção Cartas, esclarecemos que
as barcas de Concrj não trafegam com
excesso de passageiros. Circulam com
pontualidade c segurança, todas em
dia com as vistorias feitas pela Capita-
nia dos Portos. A Conerj embarca so-
mente dois mil passageiros em cada
lancha da linha Rio/Niterói, para ofe-
recer maior conforto aos usuários, em-
bora possam viajar alé 2.080 pessoas
em cada barca, dentro dos limites da
segurança, como ficou provado nos
leslcs de inclinação e estudos de esta-
bilidade realizados no ano passado,
cm cumprimento à exigência feita pela
Capitania dos Portos a todos os arma-
dores do Brasil. Luiza Mariani, asses-
sora de comunicação social, Conerj —
Rio de Janeiro.
Acusada injustamente

Em 4/5/90 fui à Mcsbla da Rua
Conde de Bonfim para fazer compras,
e fui atendida pela vendedora n° 3204.
Escolhi a mercadoria e dirigí-mc a ou-
tra seção, já de posse da nota emitida
pela mencionada vendedora, que ficou
com a mercadoria para ser embalada.
(...) Apanhei a mercadoria, já paga,
mas ao sair da loja, fui surpreendida
por um estridente alarme. Apareceu
um segurança querendo me revistar,
empurrou minha mãe e mandou que
eu iicasse num canto da loja enquanto
não fosse esclarecido o suposto furto.
Após os esclarecimentos, soube que a
vendedora embalou a mercadoria sem
retirar a etiqueta que provocou o alar-
me. (...) Tudo ficou esclarecido, mas
fiz questão de reclamar ao gerente, que
me apresentou as desculpas de praxe.
Mas não ficou esclarecido para quem
passava no local, na hora do crime.
Não ficou esclarecido que a vendedora
da Mcsbla havia errado — que eu não
era ladra. Não ficou esclarecido que a
Mcsbla dispõe de um sistema de segu-
rança que pode levar seus clientes a
uma vergonhosa humilhação, e que na
hora do incidente, a Mesbla não pos-
sui funcionários que saibam tratar
com o público. (...) Lia Maura S. Ma-
cedo — Rio de Janeiro.
Reposição das aulas

A pretexto de defender 180 dias
letivos. Dom Lourenço de Almeida
Prado, diretor do Colégio São Bento,
cm carta ao JORNAL DO BRASIL
publicada cm 12/5/90, distorceu mi-
nhas proposições a respeito da reposi-
ção de aulas. (..)

Longe de querer me esquivar da
exigência legal dos 180 dias letivos,
pronunciei-me através da Rádio JB em
favor de uma reposição não burocráti-
ca. Esta idéia vai além da mera exi-
gência legal de cumprimento de dias
letivos, pois supõe compromisso cole-
tivo alicerçado em condições profis-
sionais, ainda mínimas, e vontade po-
litica de todas as partes envolvidas:
professor, alunos, coordenadores e di-
reção de escola. Ela considera que a
situação não é conseqüência da greve
dos professores. Basta focalizarmos a
situação salarial dos docentes que,
sendo ruim, já se tornou crônica, cau-
sando espécie não apenas os seus pisossalariais — CrS 6.340 mensais para Ia
a 4a série, CrS 100 a hora/aula para o
2° grau — mas o suposto "egoismo
corporativo dos professores. (...) Gil-
son Puppin, presidente do Sindicato dos
Professores do Município do Rio de
Janeiro.
Serviço malfeito

Desejo alertar os que buscarem os
serviços da Seleíron, oficina autoriza-
da Phillips, à Rua Siqueira Campos
143. lj. 22-A, em Copacabana. No dia
25 de abril entreguei meu televisor pa-ra conserto, com a promessa do Sr.
Jorge de que estaria pronto no mesmo
dia. O aparelho foi devolvido dez dias
depois, com a despesa absurda de CrS
17.084,55, que paguei imediatamente,
embora este valor correspondesse a
cerca da metade de uma TV a cores de
boa qualidade.

Tudo estaria perfeito se os mes-
mos defeitos não persistissem. De lá
para cá, não consegui que os técnicos
da Seletron dessem uma solução para'o meu problema, .lá foi tudo pago e a
televisão não funciona. A quem recor-
rer? (...) Edson Medeiros — Rio de Ja-
nciro.
As cartas sfjrãr: selecionadas para publica-
çõa no *odj ou ofn perí* entre as que
tiverem OMÍnolura, nerno completo e legí-
vel e enderaço que permita confirmação
prévia.
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Um erito de alerta O tempo da questão social

Barbosa Lima Sobrinho *

escjo agradecer ao atual Diretor
da Faculdade de Direito do Rcci-

fc, Professor José Luis Marques Delga-
do, a remessa da declaração de seus
companheiros da Congregação daquela
escola, decerto entre os mais represen-
(ativos, como deduzo das assinaturas de
Torquato Castro c Gláucio Veiga e dos
outros 27 nomes que a integram. E
cumpro o meu dever, dando-lhe, daqui,
o meu apoio, na qualidade de decano
de seu corpo discente, como represen-
tante dos bacharéis formados na tur-
ma de 1917, no momento cm que vejo a
nossa velha casa recordar tradição que
vem da hora e sua fundação, em 1817,
quando surgiu como defensora do Es-
tado de Direito, ao lado de sua irmã,
localizada na província de S. Paulo. A
promulgação recente da Constituição
dè 5 de outubro de 198S valeu como
uma convocação, para o exercício de
militáncia, que nunca chegou a esque-
cer e que agora lhe renova as forças,
para os combates necessários. Como o
faz nessa declaração, que vale como
apelo, cm defesa da democracia, no
momento mesmo cm que corre o risco
de sobrar, no mar revolto dos planos
econômicos. E visa especialmente a
uma iniciativa do Poder Executivo,
qual seja a Medida Provisória 169, já
convertida cm lei, com a cumplicidade
do Poder Executivo. Contra ela se ma-
nifestam 29 professores da Faculdade
de Direito do Recife, apelando para a"consciência cívica nacional", num arti-
culado que sugere um libelo c quem
sinto no dever de divulgar, incorporan-
do-o a um desses artigos que há longos
decênios venho publicando neste
JORNAL DO BRASIL. Os professores
da Faculdade de Direito do Recife não
sentem nenhuma hesitação, quando de-
ciaram:

I - São inconstitucionais as normas
que, mesmo cm nome de reformas mo-
netárias, estabelecem a indisponibili-
dade dos depósitos ou a inexigibilidade
dos créditos decorrentes de contratos
celebrados com instituições finaneci-
ras, legalmente autorizadas a proceder
à captação, intermediação ou aplica-
ção de recursos da economia popular.' II-Detcrminaçôcs dessa natureza re-
cebem elas a denominação de leis, me-
didas provisórias, decretos ou qual-
quer outra, constituem frontal rebeldia
ao ordenamento constitucional, parti-
cularmcntc ás normas que asseguram o
direito da propriedade, a preservação
dos atos jurídicos perfeitos, a vedação
do confisco, os limites à imposição de
empréstimos compulsórios e o condi-
cionamento de requisição de bens à pré-
via configuração do estado de sítio —
preceitos cuja integridade não estaria
restaurada com um futuro resgate de
débitos, devolução dos valores ou inde-
nizaçòes dos prejuízos patrimoniais.

I1I-A ordem constitucional, cujo
cumprimento se impõe jgúalitariafnente
a governantes c governados, não se
compatibiliza com o argumento de que
os fins justificam os meios, nem com o
entendimento de que os atos do poder
público se legitimam uniformemente,
através da avaliação dos resultados ai-
cünçados.

IV-É errôneo pensar que a Consti-
tuição Federal carece de meios demo-
cráticos e eficazes para a correção do
curso tomado pela Economia do país.
ou que o bem comum pode ser realiza-
do mediante uma "política de resulta-
dos", implantada com desrespeito aos
princípios jurídicos fundamentais.

V-Esperam os signatários que os po-
deres constituídos, conscientes de que
a razão de sua existência e a legitimi-
dade de sua atuação se encontrem na

Constituição Federal, saibam restabe-
lecer o primado do Direito e a supre-
macia da ordem constitucional."

Como se vê, é um documento que
vem ao encontro das circunstâncias
atuais, quando o que está em perigo é o
estado de direito, que custou tanto a
conquistar, sobretudo depois do Ato
Institucional n" 5.

Tem-se a impressão de que estamos
diante de um grupo de tecnocratas
vindos, talvez, de países exóticos e que
desembarcam num país selvagem, des-
provido de leis e de organização políti-
ca e até mesmo de ordem jurídica con-
solidada. Há, pois, que remediar tudo,
com urgência total, como quem vai
tirar o pai da forca, como se costuma
dizer. Não há outra explicação para a
chuva de Medidas Provisórias, que ig-
noram ou desprezam a Constituição de
1988. Sc não andarem depressa, vão
encontrar o pai enforcado. Daí as pro-
videncias que não resistem a 24 horas
de uma simples leitura, como estamos
vendo no absurdo da cobrança de im-
posto sobre correção monetária, que
não chegou a restaurar o poder aquisi-
tivo da moeda utilizada.

A moção que teve a aprovação de 29
professores da Faculdade de Direito do
Recife se insurge contra uma Medida
Provisória que já se converteu cm lei,
pela concordância do Poder Legislati-
vo. Confesso que hesitei no uso das
palavras, quando falei em concordán-
cia, quando devia dizer ausência ou re-
núncia do Poder Legislativo. Chega a
parecer que existe uma espécie de con-
curso, para ser disputado entre os tec-
nocratas, para verificar quem era ca-
paz de sugerir, ou propor providências
mais radicais, num terreno cm que se
recomendaria prudência c moderação,
até mesmo como certeza de eficiência,
para vencer barreira:; e obstáculos. Me-
didas que venham com ares de pro-
vocação acabam despeitando resistên-
cias que poderiam ter sido evitadas, a
menos que haja o desejo de aumentar o
número dos adversários, para deixar
prova mais completa da coragem dos
governantes. O que acaba deixando a
impressão de que estamos voltando ao
tempo das Ordenações do Reino, quan-
do bastava falar cm lesa-majestade para
justificar todos os meios de repressão.
Ainda bem que não chegamos até a
tortura, embora se esteja usando am-
piamente a prisão que, em muitos ca-
sos, bem que se pode confundir com
a tortura. E o que assusta mais do que
tudo é que se dê, a tudo isso, o titulo de
modernidade, quando parece muito
mais retorno aos períodos que se ca-
racterizavam pelo predomínio da vio-
lência, como se estivesse implícito, nas
Medidas Provisórias, o livro das Orde-
nações do Reino. Chega-se a ter saúda-
des do regime militar, pelo menos na
fase final, quando se inspirava na orien-
tação do ministro Petrônio Portela, que
já defendia, dentro das circunstâncias
que o envolviam, e com a habilidade de
um excelente político, esse mesmo Esta-
do de Direito, pelo qual estão lutando
os professores da Faculdade de Direito
do Recife. Há que desconfiar que a
intenção da Medida Provisória cm
questão é deixar fora de qualquer dúvi-
da a inutilidade do Poder Legislativo,
quando as suas funções passam a ser
desempenhadas pelo Poder Executivo.
E quem sabe se não desejam também
colocar numa região de sombra o pró-
prio Poder Judiciário, para que se des-
taque cada vez mais o Poder Executivo,
com sua Majestade o Presidente da Re-
pública?
* Jornalista, escritor, membro da Acade-
mia Brasileira de Letras e presidente da

Associação Brasileira do Imprensa

Teresa Costa d'Amaral *

questão social não c no Brasil uma questão
relevante. Nossas principais preocupações ainda

não passam pela vertente social dos grandes problemas
nacionais. Mas não sobreviveremos como nação se a
questão social não for enfrentada na mesma dimensão
das atualmente abrangentes questões econômico-fi-
nanceira e política.

Nosso país pouca atenção dá aos direitos de cida-
dania de seus cidadãos, em especial de suas minorias.
Dez por cento dos brasileiros "iguais em tudo na
vida", menos em sua deficiência, estiveram, desde
todos os tempos, abandonados à sua própria sorte. As
pessoas portadoras de deficiência sempre foram mani-
puladas ou desprezadas como conveio ao marketing
político. Ou nem isso. Como população fragilizada
que é, vem sendo usada para dar ganhos de compaixão
e assistencialismo ao político que a apoia. Em todas as
esferas de poder, o deficiente é motivo de omissão ou
fisiologismo, raras vezes de respeito ou compromisso.
Mas no resto do mundo não é assim.

É verdade que lutamos ainda hoje por saúde e
educação, por conquistas sociais que grande parte do
mundo já tem como direito assegurado. Mas, se repa-
rarmos nos 15 milhões de brasileiros deficientes, vere-
mos que mais do que a qualquer brasileiro seu acesso a
esses direitos básicos è extremamente difícil;

Na França há Ministro Extraordinário, ligado di-
retamente ao Presidente da República, encarregado da
questão do deficiente, nos Estados Unidos há órgão
ligado à Casa Branca, a ONU fez dos anos 80 a
Década do Deficiente. E em nosso pais? Será que o
Ministro da Educação sabe que a nova educação
começou com a Educação Especial? Será que conhece
seu alcance? Será que a Ministra da Ação Social sabe
que a população carente, alvo de sua atuação, é, em
grande percentagem, atingida por todos os mais dra-
máticos aspectos da problemática da deficiência? E o
Ministro da Saúde será que sabe ser responsável tam-
bém pela saúde dos deficientes, mesmo daquela parcela
que alguns teimam cm dizer que transformam "seus
hospitais em depósitos"? Como pediatra, ele conhece a
imperiosa necessidade de prevenção, sabe também que
a vacinação de rubéola não é, no Brasil, obrigatória,
nem preocupação dos responsáveis pela saúde pública,
até quando tivermos uma epidemia, com esmagador
número de nascimentos de crianças doentes ou defi-
cientes. E o Presidente da República, tão preocupado
em formarmos ao lado dos países mais civilizados,
saberá que a ONU luta pela criação de órgãos superio-
res de coordenação do sistema de atendimento aos
deficientes, em todos os países?

No mundo desenvolvido o deficiente tem, como
qualquer cidadão, acesso a seus direitos básicos. Tem
também assegurada aquela parcela a mais que lhe

garante adaptar-se à vida normal e que é obrigação do
Estado proporcionar. Um de nós que viaje à Europa,
ao Canadá, aos Estados unidos, verá de perto o respei-
to às questões específicas dos deficientes físicos, dos
surdos, dos cegos, dos deficientes mentais. Barreiras
arquitetônicas removidas, disponibilidade de acesso
aos meios de comunicação, programas integradores
em pleno funcionamento, cm serviços públicos c priva-
dos: educação, saúde, cultura, esporte, lazer, trabalho.

E no Brasil? Apesar dos inúmeros esforços, Socie-
dade e Estados continuam preferindo ignorar a exis-
tència de 15 milhões de brasileiros. Entretanto cons-
truiu-sc, nos últimos anos, uma área de respeito aos
direitos de cidadania da pessoa portadora de deficiên-
cia que nada deve aos países mais desenvolvidos. O
Congresso aprovou lei que especificou obrigações do
Estado, incumbiu o Ministério Público da defesa dos
interesses coletivos e difusos do deficiente, criminali-
zou a discriminação, designou à Presidência da Repú-
blica a coordenação dos assuntos interministeriais li-
gados ao deficiente, para tal criando a Coordenadoria
Nacional para Integração de Pessoa Portadora de
Deficiência — CORDE.

A atual posição de respeito à integração c repúdio
ao preconceito leva à necessidade imperiosa de evitar-
se a criação de organismo abrangente que englobe as
diferentes áreas de atendimento ao deficiente. A quês-
tão deve inserir-se no conjunto do processo econômi-
co, político e social. No entanto, as ações específicas de
trabalho, saúde, educação, previdência, assistência exi-
gem coordenação e planejamento únicos para evitar
paralclismos na atuação, dispersão de recursos e perda
de resultados, proporcionando maior envolvimento
dos Ministérios, através dos sistemas e subsistemas
necessários, alguns já existentes.

A CORDE procurou, cm seus três anos de traba-
lho, ser o ponto de convergência e articulação dos
órgãos e instituições envolvidos, viabilizando o plane-
jamento da política nacional para o setor tendo como
pontos primordiais seu caráter interministerial, sua
estrutura leve c a participação da Sociedade Civil.
Respeitou os novos preceitos constitucionais de áreas
de competência em suas propostas, e o desenvolvimen-
to de apoio a projetos especiais teve o sentido de
superar os profundos bloqueios estruturais existentes.
Foram tempos em que houve espaço para responsabi-
lidade, cidadania, integração. Ações modelares foram
executadas, iniciou-se a fabricação de adaptações para
ônibus, imprensas Braille foram financiadas, a preven-
ção do hipotireoidismo começou a ser articulada, cen-
tros modelares de atendimento foram estimulados,
programas de inserção do deficiente no mercado de
trabalho foram exemplarmente efetivados. Poderíamos
continuar essa enumeração pelas mais diversas áreas e
empreendimentos, mas devemos principalmente enfa-
tizar que foi das raras vezes em que Governo e Socie-
dade começaram a trilhar juntos uma nova esperança

para a questão do deficiente, com responsabilidade
social e modernidade.

Hoje, passados dois meses do novo Governo, a
CORDE, transferida para o Ministério da Ação So-
ciai, está destruída: sem continuidade administrativa,
técnica, política, sem pessoal, sem execução orçamen-
tária, sem responsabilidade em sua função interminis-
terial. A Fundação Hilton Rocha, cm Belo Horizonte,
é exemplo dessa situação: não poderá manter seu
atendimento, centro de um sistema que se procurou
iniciar, sem contar com a participação do governo em
suas atividades de prevenção, saúde e educação. Será
esse esvaziamento orquestrado de maneira proposital?
Ou é fruto do descaso com a questão social de uma
minoria extremamente fragilizada?

Foi ato de responsabilidade do Governo Federal e
do Congresso Nacional promulgarem, em outubro de
1989, a Lei 7853, que se tornou instrumento maior de
defesa dos interesses do deficiente e reestruturou a
CORDE. Foi ato de justiça porque nela o Estado
assumiu obrigações a que até então, constantemente,
fugira. É necessário que haja, agora, ato de verdade,
para que fique formalmente estabelecida a posição
assumida pelo novo Governo.

Toda essa trajetória tem, para nós brasileiros, a
mesma sensação rotineira do encaminhamento de nos-
sos problemas sociais. Sem soluções permanentes, com
constantes marchas e contramarchas, com proposições
técnicas perfeitamente adequadas - algumas delas fa-
zendo parte da própria Constituição —, mas sem resul-
tados concretos, sem prática que os equacione, pois
suas conquistas só acontecerão a médio e longo prazo.

As devastadoras questões econômicas e políticas
diariamente enfrentadas em suas causas aparentes têm
resultados em tempo curto e médio e subordinam-se
fundamentalmente à decisão política e à opção econò-
mica. A questão social, não, ela permanece latente,
dependente de engajamento político c social, e com
resultdos, conquistas e mudanças só obtidos a longo
prazo, submetidos a largo período de continuidade
administrativa que possibilite a construção de sua
lenta transformação.

O encaminhamento dos grandes problemas nacio-
nais deve passar pelas questões sociais básicas: saúde,
educação, trabalho. E seu equacionamento não será
obtido através de medidas provisórias, decretos, atos
ministeriais ou gestos publicitários. Só a prática social
baseada em mudanças efetivas e duradouras permitirá
essa conquista de longo percurso. Mas essas soluções
não cabem no âmbito de um Governo nem na prática
de uma gestão. É preciso decisão política permanente
que a viabilize. Haverá ainda Nação Brasileira quando
chegar o tempo da questão social? A legião dos misc-
ráveis está à nossa porta.

' Presidente do Instituto Brasileiro de Dete-
sa dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência - IBDD.

Dilemas pequeno-burgueses
Wilson Figueiredo*

pequeno-burguês continua sem a menor dispo-
sição de recolher os preconceitos políticos que

distribuiu contra o presidente da República. São mais
fortes do que ele. O presidente que se manque. Fernan-
do Collor tem medidas pessoais que, aos olhos da
classe média, não correspondem ao manequim ideali-
zado por ela.

Um dia ficará claro o motivo pelo qual esse brasi-
leiro remediado não perdoa o presidente. Por enquan-
to, é um mistério. Não se descarta uma obscura seme-
lhança com o próprio. O pequeno-burguês desconfia
mas prefere não saber. O que tanto incomoda? O
presidente realiza aspirações de que a classe média
sempre fica longe: falar correntemente linguas, praticar
esportes com desenvoltura, sair-se bem em tudo.

Ainda pode ser encontrado por aí um tipo universal
de pequeno-burguês que teima em ser mais reyolucio-
nário do que lhe permite a condição social. É geral-
mente abonado, mas raciocina por uma tabela de
valores teóricos, não faz desconto nem vende a prazo.
Insiste numa revolução à vista (que ninguém vê),
mesmo quando o assunto é eleição.

No primeiro turno da sucessão presidencial, a cias-
se média praticou o seu esporte predileto, a diversifica-
çâo de votos que é da essência do jogo democrático e
da sua natureza conflitante. É, alia"; a maldição histó-
rica que lhe reserva importância política.

Em matéria de luta de classes, no entanto, faltam-lhe
credenciais para ser peso pesado. A teoria não a autoriza
a ser grande coisa nessa história, mas na prática ela se
recusa a descer socialmente para representar o papel de
vítima do capitalismo. O fato é que a pequena burguesia
acabou se destacando no desempenho que não constava

do texto original. Volta e meia, faz uma ponta que não
estava escrita. A maneira pela quai a classe média marca
a sua presença é a democracia representativa, dita bur-
guesa quando a intenção era depreciá-la. Passou a moda,
e a democracia representativa se tornou respeitável. A
esquerda e a direita a reverenciam.

O Brasil se confundiu todo socialmente desde o
primeiro turno. Muito antes, nas sondagens sobre
intenções de voto, a classe média fazia a sua parte na
sustentação da democracia representativa e do plura-
lismo que o nosso tempo elevou à categoria de pré-re-
quisito democrático. O pequeno burguês é obrigado a
dosar muito bem as suas preferências entre os vários
candidatos para não entornar o caldo.

Na fase em que a moeda circulante era a intenção de
voto, o eleitor de Fernando Collor foi depreciado politi-
camente (sentiu a diferença de câmbio) pela sua proce-
dência social obscura. Pertencia àquela faixa social que
não faz opinião pública. Realmente, não faz opinião
mas faz pesquisa. E acabou vencendo. A esquerda não
perdeu o faro histórico, mas costuma perder o rumo. Já
não se engana quanto ao inimigo principal, que não é
mais quem está ao seu lado, sob o mesmo guarda-chuva
eleitoral. Terá aprendido que não só o principal merece
atenção — o secundário também.

A hora é dos socialdemocratas, depois do que se
passa no Leste, pelos ponteiros da História. Não mais
se pedem credenciais a um socialdemocrata, que, em
caso de necessidade, pode alegar que as esqueceu em
casa. Está subentendido que socialdemocrata é quem
renuncia a programas revolucionários — com ou sem
voto. No Brasil é meritória essa conversão, quando se
verifica que a alternativa para a revolução é o voto — e
que eleitor entre nós é um perdulário. Só quem conhe-
ceu por dentro a revolução e o voto está preparado
para fazer a opção.

Reconhece-se à primeira vista um socialdemocrata
pelas marcas exteriores. Não há propriamente jovens
socialdemocratas. Por isso os históricos, que se desen-
cantaram com revoluções c perdoaram tudo ao voto,
desconfiaram da insistência do candidato Fernando
Collor em se apresentar como socialdemocrata, e do
presidente em socialdemocratizar por outros meios.

Está, portanto, suficientemente subentendido no
Brasil que o socialdemocrata é aquele que renunciou à
ilusão depois de verificar que a revolução nada quer
conosco. Ou concluir que nós é que não estamos
dispostos a pagar o preço que ela pede. O voto é pouco
eloqüente para convencer o eleitor, depois de votar e
antes de se arrepender. Mas a eleição é módica. Não é
ainda um democrata quem tudo espera do voto, de
uma só vez, mas um revolucionário que não se dá
conta.

Depois de passar por algumas desilusões democrá-
ticas e já sem idade para se meter em iniciativas mais
fortes, o cidadão de ciasse média, consumidor discreta-
mente conspicuo, contribuinte razoavelmente tungado,
está apto a se tornar um socialdemocrata, indepen-
dente de matricula. A socialdemocracia leva muito
jeito (mais do que parece) de igreja protestante, que
consegue faturar votos com finalidade estatística por
cima das divergências aqui e ali.

Passada a deste ano — para governador, senador,
deputado federal, deputado estadual — fica apenas o
exercício municipal, antes que o Brasil volte a se medir
eleitoralmente em 1995, para valer, quando a presiden-
ciai e as sucessões estaduais coincidirão para valer.
Essa coincidência entre mandatos de quatro e de cinco
anos só ocorre de vinte em vinte anos. Será uma
experiência pela qual não passamos ainda. Vale a pena
esperar.

-Redator do JORNAL DO BRASIL
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Antônio Kandir

"A inflação oficial não
existe mais."

—i Antônio Kandir, secretário de Po-
lítica Econômica, anunciando o fim
da prefixação salarial. Quarta-feira,
dia 16, em Brasília.

"Estão 
querendo me

prejudicar!"

—: Bernardo Cabral, ministro da Jus-
tiça, queixando-se da equipe econô-
mica do governo. Quarta-feira, dia
16, em Brasília.

•
"Esta 

proposta da
; ministra Zélia é a

mesma coisa que
colocar uma raposa no

poleiro das galinhas."

—;Luls Antônio Medeiros, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sao Paulo, sobre a livre negociação
de salários. Quarta-feira, dia 17, em
São Paulo.

•
"É uma bagunça geral,

é o caos. Assim fica
difícil apoiar o

governo!"
— Deputado Gastone Righi, presi-
dente do PTB, sobre o fim da prefixa-
ção. Quinta-feira, dia 17, em Brasília.

•
"O Brasil viveu por 24

; horas a singular
condição de único país
ido mundo a tributar o
contribuinte no ato do

pagamento do
imposto."

—7 Carlos Langoni, ex-presidente do
Banco Central, sobre a confusão na
cobrança do IOF. Quarta-feira, dia 16,
no Rio.

: "Este 
governo será

recordista em
mconstitucionalidade."

— Deputado Ulysses Guimarães,
presidente nacional do PMDB, sobre
o'projeto do governo de pôr 142 mil
fqncionários em disponibilidade. Ter-
ça-feira, dia 15, em Brasília.

"Eu não admito mais
•que esse tipo de coisa
saia aqui de dentro. Eu
não quero mais que se
mande ao Congresso

alguma medida
inconstitucional e

tenhamos que recuar."

— Presidente Fernando Collor, diri-
gindo-se à sua equipe econômica.
Quarta-feira, dia 16, em Brasília.

"O descrédito é tão
grande que ninguém

acredita nem mais em
Deus."

Genocídio hospitalar

— Eliane Borges, presidenta da As-
sòciação dos Funcionários da Sider-
brás, na missa que mandou celebrar
contra as demissões nas estatais.
Cjuinta-feira, dia 17, em Brasília

•
"Desculpe-me, também,
pela humilhação que lhe
fiz passar perante todos

os alunos do colégio e

perante o capitão."

Nilo Batista

— Do bilhete que o aluno do Colégio
Militar Celestino José Rodrigues Ne-
tô, de 14 anos, deixou para a mãe,
Magda Rego Rodrigues, antes de
matar-se. Terça-feira, dia 15, no Rio.

Durante 
os anos oitenta, juristas

e criminólogos que desenvol-
vem extensa pesquisa, patrocinada
pelo Instituto Interamericano de Di-
reitos Humanos, perceberam que os
sistemas penais latino-americanos
operam com uma nítida tendência gc-
nocida. A despeito de se legitimarem
num discurso que os apresenta como
protetores da vida, tais sistemas —
em seu desempenho prático — ex-
põem uma perturbadora constante: a
morte massificada de pessoas inte-
grantes de estratos sociais bem carac-
terizados. Seja pela atuação de gru-
pos de extermínio ("justiceiros","esquadrões", "polícia mineira",
etc), seja pelo abuso nas situações de
enfrentamento (a menor relutância
cm submeter-se ou entregar-se vale
como condenação à pena de espanca-
mento ou mesmo à pena capital, exe-
cutadas durante ou após a resistên-
cia), seja pela indiferença
institucional (expressa pelo desinte-
resse — homicídios carcerários ou re-
gistros de "encontro de cadáver" ja-
mais investigados — ou pela
conivência — a justificativa,' verda-
deira ou não, da "guerra de quadri-
lhas" subtraindo relevância de chaci-
nas), as agências executivas dos
sistemas penais latino-americanos,
direta ou inderetamente, produzem,
administram ou toleram um volume
de mortes que, face a certa homoge-
neidade social das vítimas, introduz
necessariamente a idéia de genocídio.
A significação estatística de tal volu-
me gera o paradoxo segundo o qual
os sistemas penais latino-americanos,
para cumprir sua função programáti-
ca de proteger a vida, matam mais do
que qualquer outro conjunto unitário
de condutas delituosas (excluindo-se
os homicídios interindividuais irredu-
tíveis a um perfil criminológico unitá-
rio, sua performance é inferior apenas
às mortes do trânsito).

Recentemente, os jornais passa-
ram a destacar algo semelhante que
estaria ocorrendo nos hospitais, ou
nas portarias dos hospitais. Como
inúmeros estudos — principalmente
os de Philippe Aries — demonstra-
ram, o hospital é o locas moderno da
morte urbana, e no processo histórico
de "medicalização" da morte concen-
traram-se, no médico do hospital, a
ciência c o poder. A relação entre os
serviços hospitalares e a segurança
pública é freqüentemente esquecida.
Bastaria, porém, lem-
brar que a mais eleva-
da taxa das mortes
violentas urbanas re-
side nos acidentes de
trânsito, para perce-
ber como um atendi-
mento de emergência
rápido e eficaz pode
influenciar a estatísti-
ca criminal, impedin-
do que lesões graves
se convertam inevita-
velmente em mortes.
É ainda visível que as
vítimas da recusa de
assistência ou interna-
ção são integrantes
das mesmas populações marginaliza-
das atingidas pelos sistemas penais, e
isso é uma realidade mesmo para os
casos de trânsito (nos quais, a despei-
to da presença de pessoas de classe
média, o perfil preponderante das vi-
timas é constituído por pedestres po-
bres, com elevada incidência de men-
digos, crianças, bêbados, etc). O fato
importante é que membros das cias-
ses hegemônicas só excepcionalmente
morrem à mingua de atendimento na
portaria de um hospital público. Por
outro lado, não há burocrata que
consiga revogar a lei Física segundo a
qual dois corpos não podem ocupar o
mesmo lugar no espaço, e portanto
dois corpos humanos não podem
ocupar o mesmo leito cirúrgico. São
essas as variáveis que delineiam a
questão: 1. no hospital, a ciência e o
poder médico gerenciam hoje as mor-
tes urbanas; 2. o exercício dessa cièn-
cia e desse poder pode influenciar
qualitativa e quantitativamente essas
mortes; 3. as disfunções que, impe-
dtndo ou dificultando tal exercício,
incrementam essas mortes, recaem
sobre pessoas integrantes de estratos
sociais bem caracterizados; 4. tais dis-
funções estão associadas a um desa-
parelhamento estrutural dos hospi-
tais, significativos de uma atitude
geral de órgãos públicos, muito mais
do que â hipótese rara da conjuntural
relutância ou "perversidade" de algu-
ma equipe_ médica que recuse o aten-
dimento. É a partir dessas variáveis
que cabe perguntar se está ocorrendo
um genocídio hospitalar em nosso
pais, e se ironia â parte — o sistema
penal pode oferecer alguma contri-
buição.

Salvo o duvidoso emprego revolu-
cionário (quando a uma abundância
do penal corresponde notável escassez
de direito), o direito penal não é ins-
trumento adequado para transforma-
ções sociais. O esforço teórico crítico
e desmistificador do direito (que na
América Latina recebeu excelentes
contribuições, entre as quais os traba-
lhos de Novoa e Zaffaroni) revelou
suas funções legitimadoras e conser-
vadoras. A pesquisa criminológica
demonstrou que ambiciosas pedras
angulares de muitas concepções (por
exemplo, a intimidação pela ameaça
penal, ou a ressocialização carcerária)
não passaram de fantasias, capazes
de articular uma lógica penalistica e
desatar concretos sistemas de contro-
le social penal, porém simplesmente

"O cúmplice
de todas as mortes

é o Estado,
cujo descaso tirou

dos médicos um dos

pressupostos
dos delitos

deomissdo,'

sem existência social. As limitações

hoje impostas no conceito de preven-
ção geral são bem representativas do
caráter místico da maior parte das
racionalizações penais. Uma confir-
mação histórica pode, no Brasil, ser
buscada no próprio genocídio. O ge-
nocídio dos índios e dos negros teve
no direito penal seu pressuroso regi-
mento interno, enquanto as leis e
usos de guerra não contiveram o ge-
nocídio dos paraguaios. A tendência
genocida responde a uma organiza-
ção social internamente excludente e
discriminatória, e externamente im-
perialista, que converte o estado em
agressivo servidor aparelhado dos in-
teresses de uma classe. Tal estado,
por ação, negligência ou omissão, ex-
termina ou tolera que se extermine,
direta ou indiretamente as "classes

perigosas", os inúteis ou incômodos
grupos marginalizados. Se o genocí-
dio por ação é desde logo reconheci-
vel e condenável, pelo confronto for-
mal evidente com direitos humanos'
fundamentais, microgenocídios tole-
rados, lentos e sistemáticos, escapam
ao próprio nome pela indulgência da
disfuncionalidade. No fundo, para
um regime econômico que se alicerça
em elevadas taxas de desemprego, a
morte massificada de menores, recen-
temente denunciada entre nós, è fun-
cional (um "exército de reserva" mui-
to numeroso questiona a própria
ordem econômica); para sistemas pe-
nitenciários e hospitalares escabrosa-
mente desprovidos de vagas e equipa-
mentos, a morte de acusados ou de
pacientes é funcional (fôssemos ape-
nas quinze milhões de brasileiros, os
serviços públicos seriam primorosos:
culpa nossa). O equacionamento glo-
bal desses problemas só se alcança no
plano político, pela construção de
uma sociedade democrática, sendo
ilusório supor que novas leis penais
possam alterar essa mesma velha e
injusta estrutura.

Contudo, às hipóteses menos co-
muns, porém ocorrentes, de recusa de
atendimento por deliberação de admi-
nistradores ou equipes técnicas de es-
tabelecimentos hospitalares, cabe —
um pouco na perspectiva do "uso ai-
ternativo do direito" — a aplicação
imediata do artigo 135 do Código Pe-
nal, que pune com detenção de 1 a 6
meses ou multa quem 

"deixar de pres-
tar assistência, quando possível fazê-
Io sem risco pessoal, a pessoa em gra-
ve e iminente perigo". A pena é tripli-
cada se da omissão resulta morte. A
incriminaçào da omissão de socorro

visa proteger, como
frisou Rodriguez
Mourullo em sua mo-
nografia, o valor da
solidariedade huma-
na.

Um jurista suíço,
Paul Logoz, disse com
felicidade que na
omissão de socorro
encontramos "o egois-
mo erigido em delito".
A aplicabilidade do
crime de omissão de
socorro a situações
que envolvam pessoal
da área médica é reco-
nhecida não só pelos

mais importantes penalistas brasilei-
ros, mas também por nossos tribu-
nais. Transcrevamos, como exemplo,
dois precedentes: 

"Responde 
por

omissão de socorro o médico que,
embora solicitado, deixa de atender de
imediato o paciente que, em tese, cor-
ria risco de vida, omitindo-se no seu
dever de facultativo (TACrimSP, Ap.
n° 154.529, rei. Juiz Lauro Malhciros);"Recepcionista de hospital que se re-
cusa a acolher a vítima e encaminhá-la
a médico, consciente do perigo a que
estava dolosamente contribuindo, a
pretexto de prévio preenchimento de
ficha hospitalar, comete o crime de
omissão de socorro" (TAPR, Ap. n"
774/82, rei. Juiz Assad Amadeo). No
microgenocidio dos aidéticos, muitos
episódios desse gênero aconteceram
impunemente, havendo quem invo-
casse a cláusula do "risco 

pessoal"
para eximir-se do dever de atendimen-
to. Como lembra Jean Penncau em
seu estudo sobre a responsabilidade
médica, o risco do contágio integra a
atividade do profissional da saúde, e
não pode por ele ser invocado como
escusa; nesse aspecto, o direito deve
ser mais exigente com o médico do
que com outro indivíduo ["kl, le droit
doit ètre plus exigeant pour le mèdecin
que pour an atttre individu").

Claro está que seria absurdo e de-
magógico "policializar" as adminis-
trações hospitalares. A esmagadora
maioria dos profissionais de saúde é
igualmente vítima da insuficiência de
recursos materiais e técnicos, de sala-
rios aviltantes e do subdimensiona-
mento dos estabelecimentos, expres-
soes da tolerância essencial do estado
para com o nível dos serviços que
mantém ou fiscaliza. A aplicação do
crime de omissão de socorro, no qua-
dro dramático que está aflorando ao
debate público, deve circunscrever-se
às hipóteses minoritárias nas quais —
dentro, de resto, das características
típicas dos crimes omissivos — a equi-
pe médica poderia ter atuado, e não o
fe:. O grande cúmplice secreto de to-
das as mortes que estão no noticiário
dos jornais é o próprio Estado, cujo
descaso retirou dos médicos o pressu-
posto jurídico indeclinável dos delitos
de omissão: a possibilidade de agir.
Este velho réu convicto, este multi-
reincidente em genocídios, contudo,
só os tribunais da democracia pode-
rão algum dia julgá-lo e transforma-
Io.

" Advogado criminal, mestre (UFRJ)
e livre docente (Uerj) em Direito Penal

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO

DOIS + DOIS
A professora fez a mesma pergunta para

cada um dos alunos, (Isto faz anos).
Dois mais dois?
Sexo grupai — respondeu o Juqui-

nha, que só pensava nisso e teve uma vida
movimentada e curta, morrendo assassina-
do aos 39 anos.

Que remédio: quatro — suspirou a
Alicinha, que fez vários cursos e não se
formou em nada porque sempre discutia
com os professores, casou algumas vezes,
sem sucesso porque os maridos não agüen-
tavam a sua mania de questionar tudo e a
sua insatisfação constante e, ainda por
cima, seu ar de superioridade, e hoje per-
tence a uma seita oriental mas briga muito
com o guru.

Dois mais dois o quê? — perguntou
o Alcides, distraído como sempre. Nunca ¦
se soube o que aconteceu com ele.

Quatro, sim senhora! — gritou o
Osmarzinho, que hoje é subgerente de uma
empresa de porte médio e ficou famoso
durante uma semana quando respondeu

sobre a vida de Carlos Galhardo num
programa de televisão.

Três — respondeu o Jorge Augusto,
que depois foi o primeiro brasileiro a usar
a gola da camisa levantada atrás, fazia
uma boa imitação do Trini Lopez, casou
com uma herdeira e botou fora todo o seu
dinheiro, tentou inutilmente ganhar a vida
jogando frescobol por dinheiro e agora
está tentando vender uma linha de sprays
com ozônio que, segundo a sua propagan-
da, reconstituem a capa.

Quatro — respondeu, sem muita
certeza, a Mariusa, que casou com um
fiscal da Receita e é muito infeliz.

Quatro? — respondeu o Henrique,
que se mudou para Belo Horizonte e bebe.

Quatro — disse o João Carlos, que é
decorador de interiores e dizem que transa
drogas e foi, aliás, um dos maridos da
Alicinha.

Quatro, de certa maneira... — res-
pondeu o Ditinho, o mais bem-sucedido de
todos e o grande sucesso nas reuniões do
grupo, pois fez carreira como economista.
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Perder ou perder
Fernando Pedreira

Os 
brasileiros suportaram seis anos de João Figueiredo,

imposto pelo general Geisel. Suportaram, depois, cin-
co anos de José Sarney, imposto (segundo seu próprio minis-
tro do Exército, Leònidas Gonçalves) pela mão da Providên-
cia Divina, que afastou Tancredo Neves na véspera da posse.
Sarney foi, portanto, a crer no seu ministro, uma espécie de
castigo do céu, um flagelo de Deus, ainda que provinciano e
razoavelmente modesto. Talvez os brasileiros, boa gente, não
merecessem mesmo mais do que isso.

"Quem foi que descobriu o Brasil?" perguntava a marchi-
nha antiga. "Foi seu Cabral! Foi seu Cabral... dois meses depois
do carnaval!" Hoje, 490 anos mais tarde, os brasileiros apenas
começam a suportar Fernando Collor, imposto pelo voto
popular. Ou, se quiserem, imposto pela incompetência e pela
calhordice dos partidos políticos c dos políticos tradicionais,
que não souberam apresentar aos eleitores alternativas decentes
e confiáveis, c acabaram espremendo o país entre as tenazes
daquele insensato dilema do segundo turno, em dezembro

Bem feitas as contas, manda a verdade que se diga que
Fernando Collor acabaria saindo bem melhor que a enco-
menda. Na sua viagem ao exterior, como presidente eleito, no
seu discurso de posse e nas primeiras medidas e decisões que
tomou, o novo chefe do governo en-
cheu o país de esperança e de confian- ^h»
ça. Ele tinha pressa e parecia extrema-
mente seguro do que queria e do que
fazia. Tomava as decisões mais graves
e mais carregadas de conseqüências
(para ele e para os outros) com desen-
voltura e destemor admiráveis.

Muito cedo, entretanto, essa pri-
meira impressão começou a alterar-se.
O presidente nào era apenas excepcio-
nalmente decidido e destemido. Podia
ser, também, e muito freqüentemente,
temerário, afoito, impulsivo. Podia
parecer mesmo leviano, diante das
responsabilidades e dos riscos que ai-
gumas vezes assumiu impensadamente, desnecessariamente.
Levado pela afoiteza e pelo excesso de entusiasmo e de
anloconfiança, era capaz não só de sair pelas ruas numa
Kawasaki, a 160 quilômetros por hora, mas de assinar medi-
das apressadas, mal costuradas ou simplesmente ineptas, sem
cuidar do desconforto e dos ônus inúteis que esses seus atos
iam causar (como causaram ainda esta semana) a milhões de
cidadãos humildes, nas repartições públicas e nas interminá-
veis filas dos bancos.

Uma primeira conclusão que se pode, talvez, tirar da! é
que falta ao presidente humanidade; faltam-lhe consideração
e respeito pela pessoa do cidadão-contribuinte, por sua possí-
vel aflição, sua angústia, seu sofrimento. Em troca, sobra no
governo (e nos incompetentes càes-de-guarda do Banco Cen-
trai e da Fazenda) a característica insensibilidade burocráti-
ca. Só assim se explicam os exuberantes e exibidos fins-de-se-
mana presidenciais, numa hora em que seus conterrâneos
penam para atravessar uma difícil fase de recuperação que,
mesmo na melhor das hipóteses, teria que ser dura e amarga.

"A té agora, o governo
Collor parece uma

locomotiva que, embora
tenha destinação certa,

não consegue
sair

do pátio de manobras"

Talvez a falta de humanidade do presidente seja o lado
sombrio do jovem lutador, que se sente mais forte e capaz de
bater mais duro do que seus piores adversários. Vencer ou
vencer, ús a questão. Mas. o desconforto e os atropelos que o
pais e o j/^nrio governo estão hoje passando provèem ainda
de uma outu ">rigem correlata. Fernando Collor tem alma de
autocrata; nàc "osta de dividir poderes e responsabilidades.

E, por isto, acabou reunindo em torno de si uma equipe que i
não está à altura das dificuldades do momento.

Seu governo inclui boas revelações (como esse cxcele^e" J, |
Alceni Guerra, da Saúde) em áreas periféricas, mas, no _.
miolo, no centro decisivo, é formado por pessoas pouco. , ]
experientes, ou simplesmente despreparadas, em termos poli: :
ticos e administrativos. Dona Zélia é uma moça valente«e-*;'
dedicada, certamente melhor do que esses economistas mais'
velhos, quase sempre comprometidos com toda sorte de,, \< j
interesses duvidosos emaracutaias diversas. Mas, infelizmen-. ,¦ .
te, ela não pára de cometer erros e tropeços primários .e .• ;
desastrosos. Quanto ao "coordenador" Bernardo Cabral, <

que devia ser uma espécie de pino central do governo, trata-se- • ,
na verdade de um político e jurista formado na conceituada' ;

escola amazonense de Gilberto Mestrinho, o Boto Tucuxi.
Talvez, ainda na semana da posse, o presidente julgasse i

que esta soma de fraquezas seria facilmente compensada pela
sua própria competência, isto é, pelo tino político e pela clara
inteligência do chefe. Hoje, sessenta dias mais tarde, pode-se
ver que a expectativa otimista do presidente nào se confir-
mou. Seu governo parece uma locomotiva que, embora tenha
destinação certa, nào consegue sair do pátio de manobras.
Avança e recua, e erra, hesita e se atrapalha, aparentemente
incapaz de encontrar o trilho definitivo. J

Entre um e outro alegre fim de semana, Fernando Collor .
precisaria agora considerar seriamen- ,
te (c urgentemente) os enormes prejuí- ' '¦
zos que o atual estado de coisas está •
causando ao seu governo, ao seu co- |
rajoso Plano, à economia nacional, e j
a uma boa metade da população, pen- ¦
durada eternamente nas filas dos ban- !
cos, emaranhada nas teias de aranha !
do douto doutor Ibrahim Eris. Falta
ao governo o bom conselho de pes- ,
soas mais experientes e capazes. Fal- :
tam ao governo paciência e maturida- '
de. Falta ao presidente o hábito de
pensar duas vezes (ou dez vezes) antes |
de fazer a primeira bobagem proposta ,
pelos jovens pilotos e mecânicos da •

sua equipe jurídico-financeira.
Quem já assistiu a um concerto de música clássica sabe J

que, antes de começar a tocar, os músicos dedicam-se longa-
mente, e atentamente, â afinação dos seus instrumentos; e, •
isto, depois de terem sido longa e arduamente ensaiados pcfcr 

'

batuta do maestro. Ainda assim, nem sempre as coisas saem" !
como deveriam. No caso do Brasil Novo de Fernando Colíor 

'

(sucessor da Nova República de Tancredo Neves), a partitura, J
é boa, o maestro é talentoso, ainda que impaciente, mas os •
músicos foram mal ensaiados e nem sequer afinaram devida- •
mente os seus instrumentos.

A conseqüência é essa desagradável cacofonia que mal. ]
deixa perceber, por trás dela, as grandes linhas da peça .
sinfônica que se pretendia executar. Quanto tempo mais '

levará a orquestra collorida para afinar suas cordas e seus i(
metais, para encontrar o diapasào e a medida certos? O pior £;
mais grave é que tantas dissonâncias estão consumindo rapi- ,
damente a paciência do público. Os apupos e vaias começam -,

a crescer; a balbúrdia, a barulheira aumentam e voltam a i
dominar a cena. Nào é preciso muito mais do que isso para I

que os ilusionistas e trapalhões da partitura inflacionária '

tomem, outra vez, conta do palco (e do pais).
Como tantas vezes tem acontecido, entre nós, o governo é '

mau (autocrático, impulsivo), mas a oposição é ainda pior. ¦

Haja saco.
• Jornalista
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O bombeiro de Volta Redonda

Aço barato"O 
pessoal

encheu a cara
de aço
baratinho e
não quer
comprar mais.
Tenho amigos
que têm
estoque para
dois anos"

Cavalo
bravo"Me sinto
como se
estivesse em
cima de um
cavalo bravo,
até cair.
Decidi-
cfainente, você
sabe que vai
cair"

Credores"Minha
função se
resume hoje a
enrolar
credores.
Tenho que
tocar a fábrica.
Na hora em
que ela fechar,
me arrebento"

Daniel Stycer e
Marcelo Pontes

O 
que levou a CSN à situação cm que se

encontra hoje?
A politicagem. Inclusive, na fixação do

preço do aço. A CSN está tecnicamente que-brada há 10 anos. Ela é a grande prova de
que o Estado é mau gerente. Há exceções,
como a Vale do Rio Doce, mas na CSN o
Estado tem sido há 44 anos um péssimo
gerente.Que politicagem houve na CSN?Nos contratos, por exemplo. As cotas
de venda de aço eram dadas por critérios
políticos. Os contratos de transporte tinham
influência de políticos. O empreguismo que- reina nesta empresa é coisa de políticos. E a
desmoralização geral desta empresa decorre
de tudo isso aí.

Por que o senhor não dá nomes aos bois?
Quais foram os deputados que ganharam cotas
de aço?

Não vou falar, não. Não tenho as
provas em mãos. Mas o pessoal aqui sabe
quem são os donos das cotas de aço.Isso acabou?

Está acabando. Já deixei claro: quem
quiser comprar aço, compra. Claro, tem quecomprar uma quantidade mínima, não podecomprar uma chapa apenas. E quem com-
prar hoje terá prioridade na medida em que o
mercado reverter. Hoje, tenho muito mais
produto para vender do que compradores.
Raramente, isso acontece. Em relação ao
mercado externo, estamos aumentando o nú-
mero de tradings e inclusive fazendo algumas
vendas diretas, para testar o mercado. E jácortamos a terceira maior trading que nego-
ciava com a CSN. Três tradings eram res-
ponsáveis por 63% do total das vendas exter-
nas.

O senhor está encontrando muitas resis-
tências?

Não, porque o preço do aço era ridícu-
Io e muita gente fez estoque para até três
anos. Ninguém sabia o que vinha com o
Plano Collor, mas sabia que vinha pau. Foi a
melhor maneira de se proteger. Não querodar nomes, mas tenho amigos que fizeram
estoques para dois anos. Em abril, vendi só
20% do que o mercado interno normalmente
consumiria. O pessoal encheu a cara de aço
baratinho e agora não quer comprar mais.
Estou chamando o pessoal e dizendo o se-
guinte: 'Eu sou monopolista, se você não
comprar hoje, depois, quando precisar, eu te
quebro, fecho a tua fábrica'. Com isso, vou
passar as vendas no mercado jnterno de 20%
em abril para 35% em maio. É uma tremenda
chantagem. E contra a minha filosofia, mas o
que eu vou fazer?

Como os políticos intervinham nos con-
tratos de transporte?

Os contratos de transporte eram muito
interessantes. A disputa entre os políticos
para fazer os diretores era uma coisa muito
séria. No governo anterior, o diretor finan-
ceiro foi posto pessoalmente pelo Sarney e o
de comercialização pelo Robertão (RobertoCardoso Alves, ministro da Indústria e Co-
mércio). Agora, eu mesmo escolhi os direto-
res. Foi uma das condições que apresentei
para vir para cá.

Que irregularidades o senhor já desço-
briu?

Os contratos financeiros eram extre-
mamente nocivos para a CSN. Todo contra-
to de capital de giro nos bancos funciona da
seguinte forma. Digamos que você faça um
contrato por 90 dias com duplicatas. Então,
eu coloco uma duplicata de 30 dias. Com 30
dias o banco cobra e eu teria que colocar
imediatamente uma outra para liberar esse
dinheiro e colocar outra duplicata. Se poracaso eu esqueço de colocar essa duplicata,
ou boto atrasado, esse dinheiro fica no banco
sem juros e sem correção. Ou seja, o banco
está me cobrando juros altos e correção pelodinheiro que me emprestou, e o dinheiro fica
parado. Tinham muitos esquecimentos desse
tipo.

Há poucos dias o senhor declarou quesem dinheiro do governo para recuperar a
CSN não saberia quanto tempo ficaria no
cargo. Como se sente agora, quando tem a
certeza de que esse dinheiro não virá?Me sinto como se estivesse em cima de
um cavalo bravo, até cair. Decididamente,
você sabe que vai cair. Vou tentar me equili-
brar o máximo possível, mas numa hora eu
caio. Sem dinheiro, eu deveria renunciar, poisesta foi uma das condições que apresentei
para assumir o cargo. Mas tem aquele ditado
mineiro: dou um boi para não entrar numa
briga, e uma boiada para não sair dela.O que o senhor está conseguindo fazer,
sem dinheiro?

Minha função, hoje, se resume a enro-
lar os credores. Estou pagando parcialmenteaos fornecedores e suando sangue para pagaraos operários. Não sei até quando vou conti-
nuar pagando. Ainda não paguei aos aposen-
tados este mês. Tenho que tocar a fábrica. Nahora em que fechar a fábrica, me arrebento.
Minha prioridade são os fornecedores essen-
ciais e os operários.

Neste primeiro mês de sua gestão, houvealgum momento crítico em que a CSN esteve
perto de parar?A linha de chapas de zinco esteve
parada 15 dias. Só que, fechando essa linha,
tenho apenas o prejuízo de ficar parado. Omomento mais crítico foi com o carvão. Tevedia em que o carvão dava apenas para maisum dia e meio. Se falta carvão, param osalto-fornos, a coqueria, e os equipamentos
estouram, quebram tudo. com prejuízos in-calculáveis. Há menos de dez dias, precisavade alumínio para botar no forno e consegui acolaboração do Antônio Ermírio de MoraesTelefonei às 7h da noite, ele foi muito com-
preensivo, arranjou um caminhão, carregoude noite, para que esse caminhão chegasse aVolta Redonda antes de meio-dia, senão afabrica parava.-A CSN é viável?

A empresa é extremamente viável. Temo parque industrial mais moderno da Aniéri-ca Latina. Não é tão bem operada como aUsiminas, mas em termos de equipamento émelhor do que ela, segundo os próprios tec-

r-j O telefone tocava quase sem
parar, quarta-feira à tarde,

na sala do presidente da Compn-' nhia Siderúrgica Nacional, Ro-
berto Procópio de Lima Netto,
na Cmelândia, a 134km dos ai-
tos-fornos de Volta Redonda.
Num intervalo entre as ligações,
Lima Netto comentou: "E o meu
incêndio do dia." Três navios
com carvão para a CSN estavam
parados no Porto de Sepetiba,
por falta de financiador paradescarregar. Cada dia de parali-
sação dos na vios custa va USS 40
milà CSN O incêndio da véspe-
ra fora a rebelião de 13 mil apo-
sentados que não receberam seus
pagamentos. O do dia anterior, a
ocupação e paralisação por algu-
mas horas da usina de Volta Re-
donda. Sete mil dos 20 mil ope-
rários que participaram da
ocupação protestavam contra a
ameaça de demissão e a promes-
sa de privatização da empresa.

Sentado na boca desse vulcão,
Lima Netto — um engenheiro de
50 anos de idade, com dois di-
plomas de mestrado e um de
PhD na Universidade de Stan-
ford (EUA), e experiência em
cargos de direção no BNDES e
no Grupo Monteiro Aranha —
exercita, além da perícia de bom-
beiro, a habilidade de mineiro
para evitar a falência de uma
empresa que, na década de 40,
foi o principal marco da indus-
trialização do país e, hoje, acu-
mula dívidas de USS2,7bilhões.
Com um mês no cargo, Lima
Netto já contabiliza saldos posi-
tivos. "O 

que o fuzil perdeu em
novembro de 1988, eu ganhei na
caneta, distribuindo panfletos e
negociando", afirma, comparan-
do o episódio da invasão da fá-
brica por tropas do Exército,
quando três operários foram
mortos, e a ocupação da semana
passada.

Renan Cepeda

nicos da Usiminas. Os equipamentos velhos
que temos são minoria e vão ser fechados,
como o alto-forno número 1. Estou louco
para fechar o laminador de trilhos, que é
obsoleto, mas é o único que faz trilhos no
Brasil. A CSN produz um milhão de tonela-
das de folha-de-flandres por ano, o que a
coloca como a maior usina de folha-de-flan-
dres do mundo.

Para a sociedade, qual é o custo da
recuperação de uma empresa com tanta dívida
como a CSN?

É muito melhor manter a CSN viva do
que fechada. O fechamento dela significa queo Brasil vai ter que importar folha-de-flan-
dres, e a curto prazo nem tem de onde impor-
tar; que o Porto de Sepetiba será fechado,
porque a CSN é responsável por 90% do
movimento desse porto; que surgirão graves
problemas para os portos de Angra dos Reis
e do Rio — no conjunto, sou quase 50% do
movimento do porto do Rio. Além disso, sou
o maior cliente da Light. o segundo ou tercei-
ro maior contribuinte de imposto do estado.
E, se fechar a CSN, fecho uma cidade: Volta
Redonda. Se tivesse um conjunto de sucata
lá, seria diferente. O custo da recuperação é
muito menor do que o da construção de uma
nova fábrica. Agora, preciso de tempo, de
dois ou três anos.

Foi por água abaixo, então, sua meta de
sanear a empresa em 90 dias e privatizá-Ia em
um ano?

Não sei quanto tempo vou demorar,
porque depende do tempo que vou levar parareceber dinheiro. Estava previsto que a CSN
receberia para sua recuperação USS 600 mi-
lhões em relending, mais USS 150 milhões de
curto prazo, Chegamos à conclusão de que
USS 500 milhões dariam. Não quer dizer que
não teremos mais esse dinheiro. Pelo menos
nos próximos meses não vamos ter. Tenho
que ficar em cima do cavalo me equilibran-
do, até receber o dinheiro.

Não seria melhor vender logo a empresa,
ao invés de saneá-la?

Quem compra uma empresa não sa-
neada, precisando de USS 500 milhões de
capital de giro. com esses problemas todos?
Mesmo que fosse possível lazer a privatiza-
ção aaora, você receberia um preço tão baixo
por ela que é melhor consertar a empresa e

depois receber. Não tenho nenhuma dúvida
de que a privatização deve ser feita, mas essa
briga não é comigo, é com o BNDES.

Do ponto de vista estratégico, existe
algum motivo para não privatizar a CSN,
como houve no passado para construí-la?Eu sou monopolista de folha-de-flan-
dres. Havendo privatização, é preciso quehaja um rebaixamento de tarifas aduaneiras
para que os grupos que comprarem a CSN
não fiquem com o mercado interno à sua
mercê. O que existe de sobra é motivo para
privatizar. Se continuar nas mãos do Estado,
virão outros governos com outros políticos, e
esta situação pode se repetir. Na iniciativa
privada, quando uma empresa quebra, passapara outro grupo, sem precisar do dinheiro
do contribuinte.

O senhor se sente gerindo a falência de
um mito da industrialização brasileira, da so-
berania nacional?

__ — Estou brigando exatatamente para quenão seja a falência. Para mim, é muito menos
o mito e muito mais o fato de que 28 mil
funcionários e 13 mil aposentados, com suas
famílias, dependem de mim. A parte do mito
não me impressiona mais. Estou muito mais
preocupado em saber como botar comida na
boca dessas famílias.

Como serão feitas as demissões?O processo das demissões está defla-
grado. Os critérios são os seguintes: os apo-
sentáveis ou próximo disso, o pessoal de
desempenho ruim e aqueles que ficaram sem
função dentro da restruturação que eu fiz.
Mandei embora oito gerentes gerais, cargo
mais alto depois da diretoria. Não quer dizer
que os oito eram ruins. No total, seis mil
serão demitidos. Quando eu receber verba do
governo, o que não deve acontecer nos próxi-mos quatro meses, vou demitir os que estão
em licença remunerada.

O processo de demissões está sendo mais
fácil do que o senhor pensava?Eu diria que sim. Você conhece a piadado bode na sala? Eles esperavam uma coisa
muito pior. Talvez eu tenha falado demais no
princípio para ver se conseguia dinheiro de
Brasília, mas isso teve o efeito de botar o
bode na sala. Ou melhor, botei três bodes na
sala. Quando tirei dois. ficou ótimo. Derhis-

são é um problema que acabou, já era. Eu
deixei claro para eles que eles têm chefes, em
cada setor onde trabalham. As listas vieram
de baixo. Ou eu confio nos chefes ou mando
embora.

Se não tinha dinheiro para demitir, por
que a CSN deu licença?

Há pessoas que são símbolos do queocorre aqui. Não podendo demitir, eu pelomenos mandei embora. Tirei meus três geren-tes de vendas, por exemplo. Não estou dizen-
do que eles sejam desonestos, mas eu tinha
que mudar a área de venda.

O senhor fala em demissões com muita
naturalidade. Pessoalmente, não se sente inco-
modado por ter que tomar essas decisões?Eu vejo isso numa boa. Eu sei que a
CSN está na pior e, quando falo em demis-
soes, penso nos outros 80% cujo emprego
estou garantindo. Falo isso muito claramen-
te. Ao invés de salvar o emprego de alguns,
estou tentando salvar o emprego de muitos.Que tipo de saneamento precisa ser feito
na CSN?

Quero fazer um saneamento na partede vendas, na parte de compras, na partefinanceira e acabar com os roubos na fábrica.
Todo mundo sabe que saem ilegalmente bo-
binas de aço, só não consigo controlar. Só
vou conseguiu solucionar isso se o operaria-
do me ajudar. Não sei quanto levam, mas,
segundo os próprios empregados, a quanti-dade é grande. Preciso da ajuda deles paraevitar esses desvios.

O senhor acha que os operários têm
chance de participar do processo de privatiza-
ção? Chance não. Isso é uma das coisas
fundamentais. Os operários têm que partici-
par disso. Ainda não os convenci, mas estou
tentando. Devo a eles cinco salários que eles
ganharam na Justiça para repor perdas com
o Plano Bresser e que eu não paguei, c um 14°
salário. Não tenho nenhuma condição a cur-
to prazo de pagar. Quero chegar para eles e
perguntar: vocês confiam na CSN? Então
façam um excelente negócio. Se a CSN for
bem, a ação que vocês comprarem hoje podevaler 20 mais adiante. O problema e que o
empregado tem medo da privatização. Só
que ele esquece que o empregado mais bem
pago do Brasil está no ABC paulista. E
quantas estatais tem lá?

O senhor compraria essas ações?Eu compro. Tudo vai depender do
sucesso da administração. Eles vão ser sócios.
A empresa hoje já é deles. Eles param a
empresa na hora que quiserem.O senhor esperava a ocupação da usina
pelos operários, na segunda-feira?Eu até esperava que pudesse acontecer
alguma coisa desse tipo, mas não pensei queeles tivessem coragem de parar a produção.Pensei que fosse uma coisa simbólica. Os
operários não queriam a paralisação. No
fundo, acredito que os operários acham quetem um louco que quer salvar a empresa.
Esse louco é o presidente Collor, que colocou
uma direção que está topando a briga. O quea gente está fazendo agora, saneando a em-
presa, é muito popular. Impopular são as
demissões. Isso ja acabou. A tendência agora
é ser popular. Tenho condição de sair parauma relação mais aberta com o sindicato.
Acho que a ocupação teve pelo menos o
beneficio de abrir mais essa relação.

Quanto a CSN perdeu com as 12 horas
de paralisação, durante a ocupação?Não sei exatamente. Mas só para ter
uma idéia dos custos, do prejuízo sensível da
greve, nosso diretor comercial estava nego-
ciando com alguns compradores no exterior
um pré-pagamento. O pessoal esfriou, dizen-
do que quer ter mais informações. Também
estava acertado que o Banco do Brasil ia nos
financiar o descarregamento de três navios de
carvão que estão parados no Porto de Sepeti-
ba e que estão me custando USS 40 mil pordia. O trato era o seguinte: eu dava o pennormercantil — a garantia do produto — e em
trinta dias colocava duplicatas. Com a inva-
são, o Banco do Brasil disse que eu não tinha
mais penhor, porque a fábrica estava na mão
dos empregados. Estou pagando e continuo
com estoque médio de carvão para apenas
três dias. Só posso descarregar quando con-
seguir que um banco financie o carvão.

Já conhece o comandante militar res-
ponsável pela área de Volta Redonda?Ainda não. Sei de nome que é um
coronel, mas ainda não tive contato com ele.
Nem com ele nem com o bispo, que estão nos
dois extremos. Mas preciso ter contato com
os dois. Só tive com o prefeito. Preciso ter
contato com todas as forças.

Alguém de Brasília recomendou que o
coronel fosse procurado?Não, mas devo procurar, porque ele é
uma autoridade. Ainda que não tenha inten-
ção de usar a força militar. Esse não é o jeito
de resolver nenhum problema. Na primeira
ameaça de greve, no Io de Maio. houve uma
reunião em Brasília e me disseram que eu
tinha que chamar, não o Exército, mas a
Polícia Militar. Liguei para o ministro Ozires
Silva e disse que a minha política não é essa.

O senhor acredita em outras greves a
curto prazo?.O que eu sinto é que ao longo dos anos
tem havido uma relação de feitor e escravo
entre a administração da empresa e os opera-
rios. Foi isso que provocou o episódio de
novembro de 1988. O que estou tentando
fazer é uma administração realmente partici-
pativa. Evidentemente, isso não se consegue
na primeira conversa com o sindicato. O queestou propondo não seria bom só para a
CSN. mas para toda a empresa brasileira.
Proponho discutir amplamente os problemascom eles, ouvir a posição deles e resguardar a
decisão final para a direção da CSN. Se a
minha decisão não agradar, eles têm todo o
direito de tomar medidas que quiserem, co-
mo, por exemplo, a greve. Mas, pelo menos,
antes de chegar a esse extremo, vamos con-
versar. Nem eles podem levar a empresa sem
a administração, nem a administração existe
sem eles. Claro que um presidente que entra e
diz que vai privatizar e demitir é visto de cara
como inimigo. Mas acho que agora a genteestá se conhecendo melhor e eventualmente
poderemos até trabalhar juntos.
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Romênia frustrada com revolução ele;
JORNAL DO BRASIL

Mauro dos Santos

Cinco meses depois da revolução que derru-
bou e executou o ditador Nicolae Ceausescu e
após um jejum eleitoral de mais de 50 anos, 16
milhões de eleitores da Romênia terão hoje à
sua disposição um verdadeiro banquete: três
concorrentes ao cargo de presidente e mais de

... 7.000 candidatos dc 82 partidos — 37 dos quais., ,com as palavras democracia ou democrático em
seus nomes — disputando vagas na nova As-sembléia Constituinte.

A festa cívica, no entanto, tem para grandeparte da população o gosto amargo da frustra-
ção de sentir que o virtual vencedor da eleição
presidencial — o presidente interino Ion Ilieseu,
da Frente de Salvação Nacional (FSN), que tem.'-& preferência de 54% dos eleitores — seria, na

í verdade, um usurpador da revolução. Ilieseu é
; acusado por seus opositores de ser um neocomu-• nista que capitalizou as mudanças no país em
: beneficio próprio e de seu grupo, forjando um

j, clima de pseudo mudanças, mas que não passa-,', ria da continuação do regime anterior.
As críticas aumentaram ainda mais de inten-

; sidade depois que, na semana passada, o jornalí independente Romaria Libera divulgou provasde que a FSN já vinha tramando secretamente,
há meses, a queda de Ceausescu e se apoderou
do comando da revolta após a prisão e execuçãodo conducator. O jornal publicou transcrições

j de fitas de vídeoteipe gravadas durante umareunião feita pelos lideres revolucionários menos
: de duas horas depois de Ceausescu fugir deíj helicóptero do palácio presidencial.

Se forem confirmadas as denúncias do jor-¦ nal, ficarão fortalecidos os indícios de que os
jj líderes revolucionários — incluindo Ion Ilieseu e

o primeiro-ministro Petre Roman — tramaram
. com meses de antecedência a derrubada de

Ceausescu e desde então vêm dirigindo o país" segundo seus próprios interesses políticos.
Denúncia — Os novos dirigentes desmen-

í tem as acusações, assegurando que não houve
j qualquer forma de golpe pré-montado e que eles

foram estimulados a ocupar o primeiro planoda cena política pelo rápido desenrolar dos
., acontecimentos, desde as manifestações popula-res na cidade de Timisoara, violentamente repri-

midas pela polícia da ditadura, até os fatos que- levaram à prisão de Ceausescu no dia 22 de
dezembro e ao seu fuzilamento, três dias mais* tarde.

As fitas, que jamais foram exibidas pelatelevisão romena, comprovam que a FSN jáexistia seis meses antes de Ceausescu ser desti-
tuído do poder. Nelas, um general afirma: "Se-
nhores, a Frente de Salvação Nacional está em
atividade há seis meses (portanto, desde junhode 1989)". Romania Libera concluiu sua denún-

; cia com uma assertiva: "Há 
provas de que a

FSN existia antes da revolução e que não é uma
j conseqüência dela".

Além de ser apontados como "herdeiros do¦ comunismo", Ilieseu e a FSN são acusados de
práticas antidemocráticas pelos dois principais

; partidos de oposição concorrentes ás eleições:

Partido Nacional dos Camponeses (PNC), lide-
rado por Ion Ratiu, e Partido Liberal Nacional,chefiado por Radu Campeanu. Ratiu afirmou
que Ilieseu permitiu "uma campanha eleitoralcomji marca da repressão à liberdade e à infor-mação". Assegurou também que todos seus co-micios foram regularmente prejudicados porgrupos favoráveis à FSN e que o governo interi-no monopolizou os meios de comunicação esta-tais. Campeanu faz o mesmo tipo de crítica eexibe uma prova fisica da agressão - um olhonegro provocado por uma pedra que seus parti-dários garantem ter sido lançada por um simpa-tizante de Ilieseu.

Apesar das críticas, os próprios adversáriosadmitem que Ilieseu tem carisma - "as 
pessoasconfiam nele", reconhece Campeanu — e deve-ra vencer a eleição presidencial com cerca de54% dos votos (as pesquisas dão para Campeã-nu 23,6/o dos sufrágios e 11,1% para Ratiu).

Outro fator que beneficia a FSN é o desprestí-
gio da oposição. Campeanu e Ratiu são antico-
munistas ferrenhos que voltaram há pouco tem-
po de um longo exílio em Paris e Londres, são
desconhecidos para muitos romenos e provo-cam freqüentemente reações de rejeição: "Onde
eles estavam quando passávamos fome e frio?",e uma pergunta constante. Outros criticam ariqueza de Ratiu, que se transformou em Lon-dres num armador milionário.

Tradição - Ilieascu e a FSN beneficiam-se também do temor da população — uma dasmais pobres da Europa Oriental — com mudan-
ças radicais que implicam o perigo de reduzirainda mais o seu já baixo padrão de vida. Aocontrario da Alemanha Oriental e da Hungriaonde a direita venceu as eleições, na Romênia àoposição conservadora não convenceu o eleito-
rado ao propor transformações mais radicais do
que as oferecidas pelo governo interino.

O paradoxo da Romênia, país com escassa
tradição democrática, é, portanto, que o legado
de Ceausescu, embora odiado, mantém-se como
uma barreira às transformações. O sucesso do
conducator em eliminar a oposição significa que
praticamente todo romeno que não conseguiu
exilar-se ou que passou a viver em total obscuri-
dade tem que ser, ao menos nominalmente, um
comunista. Os trabalhadores que a ditadura
explorou temem o novo e não estão dispostos acorrer o risco de perder o pouco que o velhoregime lhes proporcionou em termos de, porexemplo, garantia de emprego e assistência so-ciai.

Político hábil, o presidente interino capitali-za todos esses fatores e garante que, vitorioso,
aceitará a colaboração dos seus dois principaisrivais, o que põe Ratiu e Campeanu contra a
parede: acatam a proposta ou arcam com aresponsabilidade de opor resistências ao proces-so de normalização política do país. Ilieseu, poroutro lado, descartou o uso da violência contra
os manifestantes que, reunidos há um mês naPraça de Universidade de Bucareste, criticam o
novo regime. O dirigente alega que buscará
sempre uma solução política e recorre uma vez
mais às suas frases de efeito: "Jamais responde-
remos com a força aos que estão contra nós".

AFP—11/5/90

;e seu presidente
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Os três favoritos de hoje nas urnas
camiseta com as iniciais dos EUA

Dos 82 partidos romenos que concorrem ás
eleições de hoje, somente três têm reais condi-
ções dc conquistar um percentual significativo
de votos dos 16 milhões de eleitores romenos:

Frente de Salvação Nacional — Mo-
vimento integrado por ex-comunistas, dissiden-
tes e intelectuais progressistas, assumiu o poderem seguida à derrubada do ditador Nicolae
Ceausescu, em dezembro de 1989, e no mês
seguinte transformou-se em partido político. A
autoproclamada orientação centro-esquerdista
da FSN e os decretos sobre reajustamento de
salários que aprovou contribuíram para agluti-
nar o apoio do operariado e do campesinato. É
favorável a uma prudente e gradual transição
para uma economia de mercado, sem abrir mão
da previdência social para os que ficarem mais
expostos aos eventuais aspectos negativos dessa
mudança (desemprego e subida de preços).
Quanto à política externa, a FSN defende um
equilíbrio nas relações com os países da Europa
Ocidental e com os parceiros do Leste europeu.
A FSN é liderada pelo engenheiro de 60 anos
Ion Ilieseu, que construiu sua carreira políticano Partido Comunista Romeno, onde ocupou

importantes funções até cair em desgraça, em1971. Desde então vinha atuando num discreto
segundo plano do cenário político do país.

Partido Liberal Nacional — Réplica
dos movimentos liberais europeus, foi o primei-ro dos partidos de oposição a defender a priva-tização rápida e em grande escala da economia.
Seu programa sustenta que a iniciativa privadae a descentralização sào as chaves para a prós-peridade futura. Predominantemente um parti-do urbano e tecnocrático, o PLN conta com oapoio daquele setor mais jovem e intelectualiza-
do da população preocupado em melhorar seu
padrão de vida. O dirigente do PLN, o econo-
mista liberal Radu Campeanu (66 anos), ressal-
ta a vocação européia de seu país e advoga a
integração rápida com as instituiuções econômi-
cas e políticas da Europa Ocidental. Campeanu,
de uma família tradicional cujas raízes remon-
tam ao século 17, foi preso pelos comunistas e
passou nove anos na cadeia, até receber, em
1973, permissão para emigrar para a França,
onde lançou um movimento contra o ditador
Ceausescu.

Partido Nacional dos Camponeses— O primeiro dos chamados partidos históricos
a emergir após a revolução de dezembro de1989, recuperou suas atividades políticas inter-
rompidas em 1947 por decisão do regime comu-
nista. E o mais contundente adversário da FSN,apresentando uma plataforma radicalmente an-ticomunista e que prevê uma mudança dinâmica
para a economia de mercado, ao lado da injeção
maciça de capital estrangeiro e da transferência
de tecnologia. Devido à sua tradição centenária
(o partido foi fundado no século 19), o ÇNCapoia a propriedade privada da terra e encara asfazendas particulares como a espinha dorsal deuma agricultura produtiva e sadia. Seu dirigente
é o empresário Ion Ratiu (72 anos), que fugiu daRomênia após a instalação do regime comunis-
ta e foi para a Inglaterra, onde se tornou umarmador milionário. As origens do partido e as
posições conservadoras defendidas por Ratiuderam à FSN argumentos suficiente para rotu-
lar o PNC de um movimento direitista, defensor
dos privilégios dos antigos latifundiários.
(M.S.)
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quanto aos rumos que toma o seu país l

Um desafio sem
igual em todo
o bloco Leste
Ç\ 

vencedor da eleição receberá como
^J herança a árdua tarefa de equacionar
a grave crise que afeta a Romênia, no mais
difícil desafio de reconstrução econômica
dentre todos os países da Europa Oriental.

Potencialmente rica, com amplas áreas
de vocação agrícola e grandes reservas pe-trolíferas, a Romênia foi, contudo, reduzida
a um dos Estados mais pobres do continen-
te europeu por uma equivocada política de
industrialização maciça imposta por Ceau-
sescu, que buscava obstinadamente a auto-
suficiência do país.

Em abril do ano passado, o ditador
conseguiu pagar a dívida externa de USS 11
bilhões, mas ao preço da quase inanição dos
23 milhões de romenos. A produção de
alimentos foi praticamente toda desviada
para a exportação, ao mesmo tempo em que

o governo importava equipamentos quenão correspondiam às necessidades e exi-
gências do parque industrial e da agricultu-
ra. Como resultado, a Romênia ostenta os
piores níveis da Europa Oriental em termos
de indústria (ultrapassada e altamente po-Iwdora), agricultura (pouquíssimo mecani-
zada) e de consumo de bens duráveis.

Durante o ano passado, a produção in-
dustrial caiu 2,1% em relação a 1988, a
produção agrícola reduziu-se em 4,2% e a
renda nacional, de 613,7 bilhões de lei (USS29,2 bilhões), ficou 9,9% mais baixa do queno ano anterior. Todos os principais indica-
dores econômicos diminuíram ainda mais
nos quatro primeiros meses de 1990. As
importações, ao contrário, cresceram, mas
provocando uma sangria nos já combalidos
cofres do país (estimativa de USS 900 mi-
lhões só no primeiro semestre deste ano),

A ditadura Ceausescu conseguiu a duras
penas equilibrar seu comércio com o bloco
socialista e, ao exigir que os romenos aper-
tassem ainda mais seus cintos, obteve em
1989 um superávit nas transações com o
Ocidente: USS 5.99 bilhões em exportações

contra USS 3,47 bilhões em importações. A
situação, no entanto, já mudou nos primei-ros quatro meses deste ano e as exportações
em dólares caíram 51% em relação ao total
de 1989, enquanto que as importações au-
mentaram 75%.

Desde a vitória da revolução, equipes
das instituições internacionais vêm visitan-
do a Romênia e os atuais dirigentes calou-
lam que o país precisará de uma injeção de
recursos equivalentes a USS 1,5 bilhão porano. Os demais países da Europa Oriental
estão também disputando o auxilio ociden-
tal e os credores podem escolher a vontade,

A obtenção desse dinheiro, entretanto,
poderá ficar difícil, caso os romenos"—
como tudo indica que acontecerá — deçí-
dam dar a vitória eleitoral a um grupo
qualificado de neocomunista e que terá quecomprovar suas credenciais democráticas.
Nesse quadro crítico e de incertezas, já são
muitos os romenos que abandonam o país,viajando para a Alemanha Oriental, atraí-
dos com as perspectivas a serem abertas
com a reunificação dos Estados germani-cos. (M.S.)
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franceses lutam para debelar o fantasma do racismo
Silvio Ferraz

Correspondente

PARIS — Uma professora é espancada ime-- diatamente após uma aula sobre nazismo. Maissepulturas são profanadas. Uma livraria vende
; estátuas de Hitler. Um semanário proclama sero "único anti-semita". A efervescência entre os. grupos neonazistas continua. A impaciência en-
. tre as vítimas se acentua. O governo recua em. sua proposta de voto aos imigrantes. Os conser-

, vadores evitam sentar-se à mesa com o primei-¦• ro-ministro para discutir um novo arcabouçolegal para proteção às minorias. Por tudo isso. o1 francês pode constatar como é difícil combater
o vírus da discriminação social e racial.

Passado o calor da emoção da passeata naBastilha, milhares de franceses vêem que o paisestá ainda sem os instrumentos para combater o
l racismo. "Só um plano de longo prazo poderá
; controlar esta situação", afirma Lionel Jospin,
. ministro da Educação. Enquanto ele nào é ao
. .menos esboçado, é de se esperar que a situaçãodas minorias continue explosiva e que a FrenteNacional, — o partido político da extrema-di-reita de Jean-Marie Le Pen, o fiibrer francês —

continuará atiçando fogo á xenofobia, logoapós recuperar-se da crítica consensual.
Nesta última semana, gastou-se muita reto-nca e pouco foi conseguido para mudar o pano-rama social. A mesa-redonda convocada peloprimeiro-ministro, Michel Rocard, sofreu adia-mento de uma semana a fim de que governo e: oposição consigam chegar a um acordo sobre o

que será discutido. Na realidade, o governosocialista voltou atrás em sua mais ousada pro--•posta e promessa de campanha de Mitterrand

desde 1981: voto aos imigrantes. Continua afir-mando ser esta uma meta, mas reconhece ter
que abandona-la por obstáculos constitucio-nais, culturais e mesmo psicológicos. Disso jádeveriam saber os dirigentes socialistas quandopropuseram o debate. O que não sabiam é que aoposição, se não está com Le Pen - ao contra-no—i tampouco está para enfeitar o bolo dossocialistas.

Resumindo: mais fácil sair dos lábios dos
políticos a condenação do que a ação contra oracismo. Com mais desenvoltura vão à sinagoga
prestar sua solidariedade do que comparecem aoParlamento para votar a lei anti-racista propostapelos comunistas. E bem verdade que o governotomou esta semana algumas iniciativas: mandou
que os colégios enfatizem os fatos ocorridos du-rante a guerra, e várias exposições, em todo o
pais, mostram os horrores das deportações e doscampos de concentração. Mas é pouco.

Os socialistas crêem ser imprescindível umataque em leque à questão do racismo. "Para
promover a real integração social temos quedominar o fluxo migratório clandestino" afir-ma uma fonte do Partido Socialista. Isso por-que, na ausência de um controle migratório,nao haverá recursos, por mais rico que seja o'
pais, para dar alojamento, escola e trabalho aos
que chegam.

"Retorna-se ao odioso ciclo onde as perife-rias das grandes cidades se enchem de imigran-
les, cai o padrão habitacional, cai o padrão deensino e os filhos de imigrantes — cidadãos
franceses — serão para sempre cidadãos desegunda classe", afirma Harlem Désir, presi-dente da organização SOS-Racismo.

Um reduto nazista no centro de Paris
Dono de livraria ^^Dono de livraria
ameaça os judeus e
exalta Adolf Hitler

ARIS - Não é por acaso que BertrandLeforestier instalou a livraria Ogmiosnas cercanias da estátua de Joana D'Arc - a
santa transformada em símbolo da extrema-
direita pelos partidários de Le Pen. Bem nocoração da capital francesa, Leforestier gaba-se de sua coragem e posturaanti-semita. "
Passo fogo no primeiro judeu que entrar aquihoje me aborrecendo", garante. Seu filão: orevisiomsmo, o neonazismo e a extrema-direi-ta. Para ele Hitler deveria receber só homena-
gens. Ele próprio dá o exemplo: seu filho foibatizado de Adolfo."Não tenho medo e aceito de bom gradoprovocações", afirma. E continua: "Fui ataca-do por uns 300 judeus no domingo último pelamanha. So chamei a polícia para nâo ter queacertar um". Para ele, são os judeus os respon-saveis por todas as violências na Europa desdea - Guerra Mundial. "Foram eles os autoresdo massacre de Katyn", garante. Neste massa-

cre, os soviéticos eliminaram mais de 4.000
oficiais e soldados do Exército polonês paraimpedir seu reagrupamento em qualquer even-
tualidade.

"Antiasemita. eu ? Não. Sou apenas contra
o espírito judaico", responde Leforestier, brin-

cando com pequenas miniaturas de seu líder
uniformizado ou de terno e gravata. Adolf
Hitler, para ele, é um "gênio da raça" e os
campos de extermínio nào passam de propa-
ganda estimulada pelos judeus. Proprietário
do castelo de Corvier, Leforestier é anfitrião
de reuniões dos neonazistas e do Partido N&-cional Francês.

No livreto Guia do Homem dc Direita emParis, com o subtítulo Paris by riglu, sua.
livraria é apresentada como destinada a pro-vocar debates culturais. Em seu arsenal há de
tudo: livros, discos com discursos do fiihrer,vídeos sobre o revisionismo, cruzes gamadas e
uma série de publicações anti-semiias. O pre-conceito às vezes resvala para os negros.

Um dos jornais à venda é o Buck and Watd
(trocadilho em alusão ao campo de extermí,-
nio de Buchemvald). Outro é o Alternativa.
No primeiro há uma grande defesa da tese dainexistência dos campos de extermínio — tese
compartilhada por um professor da Universi-
dade Jean Moulin. em Lyon, e que por isso foi
expulso esta semana. A revista distribui paraos leitores um brinde para montar em papel:uma miniatura de um campo de concentração
(S.F.)
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REFRIGERADOR CÔNSUL 28S
253 litros. Amplo congelador. Porta totalmente
aproveitável. Gavetão com frio úmido.
Garantia Cônsul.
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FREEZER CÔNSUL 280L
Porta reversível. Fechadura com chaves.
Compartimento "Fast-freezing", 

para congelamento

REFRIGERADOR CÔNSUL SOL
Porta totalmente aproveitável. Compartimento
congelador. Prateleiras removíveis. Ideal
para escritórios, consultórios, etc.
Garantia Cônsul. /

SEGUNDA A SÁBADO
(021)232-5131

(021) 2520969
(021)222-8112

Orideyocê tem mais por menos.
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Machismo oriental
Refugiadas políticas ira-

quianas denunciaram em Ma-
dri vários assassinatos e agres-
sões de que são vítimas as
mulheres daquele país, apesar
de ter sido abolido, três dias
depois de promulgado, um de-
crcto que permitia aos homens
iraquianos matarem impune-
mente qualquer mulher de sua
família baseando-se unicamen-
te na suspeita de adultério. As
autoras da denúncia perten-
cem a partidos de oposição ao

presidente Saddan Hussein. Os
machistas iranianos também
atacam. Desde o lançamento
de uma campanha que proibe
o uso de "vestimenta ociden-
tal" no país, há dez dias, mais
de 500 mulheres já foram pre-
sas pelos "guardiães da revo-
lução islâmica" pelo "uso in-
decente de produtos
cosméticos, penteados provo-
cadores e vestidos colados no
corpo, suscetíveis de revelar os
segredos femininos".

Internacional

População ativa
A população economicamente ativa da Argentinarepresenta apenas 36,5% da população global do

pais. Nos sete países mais desenvolvidos do mundo amedia da população ativa chega a 47,6%, mas aArgentina já perde até mesmo para o Brasil (40,9%),Coréia (39%) e Indonésia (38%). Estes dados surgem
nu1»"? estudo_feito pela União Industrial Argentina

L tu versao,'oca' da FIESP, sobre a situação dotrabalho no país. A pesquisa revela também que,destes 12 milhões de argentinos que trabalham ouestão a fim, 3,5 milhões (30%) trabalham por conta
própria e 2,5 milhões (20%) por conta do estado. NoJapào, com uma população economicamente ativa de60 milhões de pessoas, os autônomos representam) /o do total e o estado absorve 8% da mâo-de-obradisponível, enquanto os grandes empregadores sãocomércio (22%), serviços (18%) e indústria
(13,8 /o). Na Argentina o comércio e indústria ocu-
pam 12% dos trabalhadores cada um, e os serviçosapenas 5,5%.
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Orgia
de gastos

Nos cem últimos dias cm
que ocupou o imponente pa-lácio presidencial das Filipi-
nas, o casal Ferdinand e
Imelda Marcos promoveuuma verdadeira orgia de gas-tos. Nada menos que 170 mi-
lhões de pesos (cerca de USS
8,5 milhões) foram gastoscom presentes e doações pa-ra políticos, jornalistas e
mercenários, numa desespe-
rada tentativa do ditador de
reter o poder no país. A de-
núncia foi feita pelo jornal
americano Los Angeles Ti-
mes, baseada cm documen-
tos encontrados no palácio
presidencial.

Paisáxmão
O festival de racismo que assola

a Europa já encontrou eco em Por-
tugal. Uma boate de Estoril cha-
mada KGB divulgou recentemente
uma carta exortando os portugue-
ses a organizar um movimento pararepatriar os brasileiros que vivem
em Portugal. "Brasileiro é um siib-
produto da poríugalldade'7'são fi-
lhos bastardos", e assim por diante.
Depois de esbravejar contra os "en-
latados brasileiros", a carta dos
proprietários da boate termina com
um aviso: "Não permitimos a en-
trada de brasileiros."

Baixo
astral

Em Estraburgo, o Parla-
mento Europeu criticoji o
atual governo italiano de
Giulio Andrcotti, votando
contra a pretensão de rcali-
zar cm Veneza a Exposição
Universal do ano 2000. Pre-
tensão que o ministro do Ex-
terior italiano, o socialista e
bailarino Gianni de Michelis.
usou para se eleger prefeito
de Veneza. Teme-se pelos da-
nos que o grande evento pos-
sa causar na cidade. '

Regina Zappa, cc
correspondentes

Dinkins pede

que negros

tenham calma
NOVA IORQUE — O

prefeito de Nova Iorque, Da-
vid Dinkins, fez um apelo à
comunidade negra para quemantenha a calma e evite no-
vas demonstrações como a queocorreu na véspera no Bairro

¦ ido Brooklin, quando militan-" tes negros irados agrediram
éff brancos, asiáticos e judeus." "" "Já tivemos sofrimento su-

fieiente e já tivemos ódio bas-
tante. Que a morte de YussufHawkins seja a última nesse

. terrível ciclo de discrimina-•vvfcv-.Vi&V- ,, _
çao, afirmou o prefeito."s.,*«A revolta dos negros foi

. "causada 
pelo veredito de ino-

cente dado ao rapaz branco
i Keith Mondelo, líder de uma

gangue de brancos que matou
«o^ovem negro Yusuf Haw-

kins. 16 anos, e feriu seriamen-
te três amidos dele no dia 23
de agosto do ano passado no"'•"bairro italiano de Benso-''vunh'urst. Os quatro tinham ido; a Bensonhust ver um carro
usado que um deles pensava

;,„em adquirir quando foram in-
. Lterçeptados pelos 30 brancos

da gangue de Mondelo.
 Um dos integrantes da

gangue, Joseph Fama, autor
dos tiros que mataram Haw-
kins, foi condenado pelo crime' e deverá pegar 25 anos de pri-são. Mondelo foi considerado'b ''culpado de vários crimes me-:iiores que poderão lhe valer de°'n'C|íiatro a 14 anos de prisão mas•'•'os militantes negros liderados
pelo ativista Al Sharpton se

. .. irritaram quando o júri o de-
clarou inocente de homicídio,

.nu... Um grupo de 200 negros
saiu pelas ruas do Brooklin

-0,,íigredindo brancos, comer-
, ciantes asiáticos (depredaram

a quitanda de um coreano) e
espancaram um judeu ortodo-
xo. Foram em passeata até a

j^casa de Yusuf onde gritaram! vários slogans anti-racistas e
l ressuscitaram um slogan do
| itíòvimento racial dos anos 60
| ao' gritar "queime Benso-
I 

'fihurst, 
queime". A situação

; continuava tensa ontem.

Dubai viraj '

i o paraíso
; das compras

DUBAI — Um número
cada vez maior de europeus do

Leste tem viajado a Dubai, ca-pitai do Emirado Árabe do
mesmo nome, para adquirirbens que as economias dos
seus países não produzem. O
fltixo de compradores é tão
grande que, no ano passado,

| os comerciantes de Dubai, se-
de de um variadíssimo merca-
dçi dutyfnv de bens de consu-
mo procedentes da Ásia e do

, Ocidente, tiveram momentâ-
i nea escassez de produtos.Há muitos anos, os bazares
i de Dubai constituem a meca' . dos consumidores do vizinho

Irã, que estocam geladeiras,
rádios, aparelhos de TV e tudo
o mais que seu país não fabri-
ca. Agora é a vez dos europeus

, do Leste, que lotam o labirinto
S ® lojas e armazéns do centro

d'e Dubai.
Compradores poloneses

i começaram a invasão há um
; ano. "Muita gente na Polônia
! possui moeda forte e tem usa-
; do esse dinheiro para adquirir
I bens^ supérfluos", diz um fun-

cionário de Centro Polonês de
j Comércio em Dubai.
| Búlgaros e iugoslavos,

muitos dos quais membros de
| tripulações das linhas aéreas

<Í'ue fazem vôos regulares para"Dubai, também vasculham o
mercado em busca de preços
melhores para artigos — prin-cipalmente eletrônicos — querevendem em seus países.

Segundo informou um fun-
ílònário da empresa aérea da

| Alemanha Oriental, a Inter-
flug, os alemães orientais pra-ticamente desapareceram do
mercado, depois do acordo
com Bonn sobre a união mo-

.qetária que substituirá sua
desvalorizada moeda pelomarco alemão.

A Hungria, a economia
mais liberalizada do Leste Eu-
ropeu, mantém seus consumi-
dores fora desse mercado, ta-

,jí a n d o pesadamente as
importações. "Nossas indús-
trias fornecem os bens ou en-
tão importamos direto do Oci-
dente", diz o gestor do Centro
Comercial Húngaro em Du-
bai.

AR CONDICIONADO CÔNSUL AIR MASTER
Isolamento Termo-Acústico. Motor. Ventilador
com duas velocidades. Gabinete e Chassi .
galvanizado.
Garantia Cônsul.

7.000 BTU
A vista:

10.000 BTU
A vista:

rápido.
Garantia Cônsul.

A vista:

A marca da geíite

FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS
ELLEGANCE PLUS
Tampa de vidro cristal. Mesa Inox.
Hiperqueimador. Acendimento automático
total. Forno com 5 graduações de
temperatura.
Garantia Cônsul.

FAÇA SUAS COMPRAS PELO TELEFONE.UTILIZE TAMBÉM O TELECOMPRAS
PARA CONSULTAR O PREÇO ARÂRJÃDE QUALQUER PRODUTO ANUNCIADO

PELA CONCORRÊNCIA.

FREEZER CÔNSUL HORIZONTAL 320L
Gabinete interno com pintura contra corrosão.
Termostato regulável. Exclusivo sistema de travas
e fechadura. Cestos de estocagem práticos e
funcionais.
Garantia Cônsul.

A vista:
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Tem cultura no ar.

A Jornal do Brasil AM tem uma pro-
gramação sintonizada com tudo o que
acontece na vida cultural da cidade. Você
fica por dentro dos últimos lançamentos
em discos, filmes, peças, vídeos, livros, ex-
posições e shows.

Durante o dia, ao vivo, em entrevistas
exclusivas e no "Arte Final", diariamente às
22 h, você entra em contato direto com
quem pinta, escreve, filma, toca, representa

e produz.
E ainda tem depoimentos e produ-

ções especiais preparados pela nossa equi-
pe, com o acervo de um arquivo sonoro
com mais de 700 depoimentos exclusivos.

Tudo isso comandado por uma equi-
pe afinada que complementa o roteiro cul-
tural que você acompanha no seu Jornal
do Brasil.

Programe essa. Tem JB no ar.

RÁDIO JB
sbbm—«aa
AM940STEREO

Presidente chinês diz 
que 

Tiananmen não se repetirá

Regina Zappa

Yang: erros

BRASÍLIA — Na primeira visita de
um chefe de Estado chinês ao Brasil, o
presidente da China, Yang Shangkun,
garantiu ontem em Brasília que o eplsó-
dio do ano passado na praça Tiananmen
— onde milhares de jovens que protesta-
vam contra o governo foram reprimidos
por tropas do Exército—já passou e que
os fatores que causaram os distúrbios"foram eliminados". "Daqui para fren-
te", afirmou, "não há possibilidade de
que isso venha a acontecer de novo".

Rosto redondo, baixo e robusto em
seus 83 anos, Yang preparou suas res-
postas para a entrevista e, sempre que
preciso, recorria aos ideogramas escritos
num papel à sua frente. Com a voz pau-
sada, respondendo em chinês, ajudado
por um intérprete, o presidente afirmou
que "atualmente há estabilidade política,
econômica e social" em seu país e que os
mercados estão repletos de produtos. Foi
categórigo ao responder que estavam su-
peradas as causas que levaram ao levante
de Tiananmen: "A estabilidade do Esta-
do é irreversível".

Um dos expoentes da linha ortodoxa

chinesa, Yang foi eleito presidente, em
1988, pela Assembléia do Povo, mas lem-
brou que em junho do ano passado —
logo após o desfecho do movimento que
ficou conhecido no resto do mundo co-
mo a Primavera de Pequim — o Comitê
Central do Partido Comunista Chinês
elegeu um novo núcleo dirigente que tem
como chefe Jiang Zemin, o secretário-ge-
ral do partido.

Mas apesar de considerar o episódio
do ano passado um fato consumado, o
assunto sempre volta à tona e Yang ad-
mite que os acontecimentos de Tianan-
men ainda rondam seu pais. "Forças
liostis fora do país não deixaram de se
opor à China e trabalhar para subverter
o nosso pais", adverte, insinuando que a
abertura para o mundo exterior contami-
nou os jovens chineses.

"0 episódio do ano passado compro-
meteu o processo de saneamento econô-
mico e tem causado danos à nossa eco-
nomia. Nossa juventude, porém, no seu
conjunto, é boa. Os estudantes são o
futuro da China, são nossos filhos, nós
os amamos. O processo de modernização
da China vai cair sobre seus ombros.
Mas nos últimos anos, nossa abertura

veio acompanhada de certas iimuipcías
corruptas do Ocidente".

Sem especificar quais são essas in-
fluências, o presidente chinês afirmou
que os estudantes erraram, mas o erro
não foi só deles. "Nesse meio-tempo",
assinalou, "nós afrouxamos a educação
ideológica". Essa acusação recai princi-
palmente sobre o ex-secretário-geral do
PC, Zhao Ziyang, que na época das ma-
nifestações estudantis apoiou o movi-
mento e defendeu o diálogo com o go-verno. Segundo a versão oficial
divulgada logo após a repressão ao mo-
vimento de maio e junho do ano passa-
do, um golpe estava em andamento e os
supostos golpistas usaram os estudantes
para criar um clima de caos. Zhao, po-
rém, não é considerado um traidor, mas
um equivocado, que hoje, afastado do
poder, passa o tempo lendo c refletindo,
segundo um funcionário da embaixada
chinesa."Os que não sabiam das coisas que
realmente estavam acontecendo, não vão
ser culpados. Através da ideologia e da
educação, o pensamento deles (estudan-
tes) já tem mostrado progresso", garan-
tiu Yang, reconhecendo, no entanto, que
ainda existem fatores de desestabilização

em seu país e que a economia ainda
encontra muitas dificuldades conjuntu-
rais. Mais de uma vez, entretanto, Yang
garantiu que a política de reformas eco-
nômicas e a abertura que permite um
desenvolvimento mais rápido adotadas
pela China desde 1978, sob a orientação
de Deng Xiaoping, não serão interrom-
pidas. Os resultados são positivos, ga-
rantei "Este ano esperamos um aumento
de 5% no Produto Interno Bruto".

A pcreWroika na União Soviética é
problema dos soviéticos, diz Yang. "Não
sabemos para que lado se desenvolvem
essas modificações. Nosso ponto de par-
tida é o respeito à escolha de cada povo.
A política chinesa para outros paises é
baseada na coexistência pacifica e no
respeito à escolha de cada um".

Baseado nesse principio, o presidente
chinês realiza a primeira visita de um
chefe de Estado de seu pais à América
Latina. Antes do Brasil, ele foi ao Méxi-
co e irá depois à Argentina, Uruguai e
Chile. Mas o Brasil é o mais importante
para os chineses. O intercâmbio comer-
ciai entre os dois países alcançou no ano
passado o volume de I bilhão 20 milhões
de dólares, mais do que a terça parte do

volume total do comércio da China com
a América Latina. A China importa so-
bretudo madeira, minerais, lã, açúcar,
fertilizantes c fibras artificiais e exporta
produtos da indústra leve, derivados de
petróleo, químicos e maquinaria.

"Meu objetivo principal é conhecer
de perto os líderes desses paises e estudar
sua experiência na construção de suas-
economias", afirmou Yang, cujo gover-
no, embora numa escala muito menor,
começa a ter dores de cabeça com tinia
dívida externa de mais de 40 bilhões de
dólares.

A viagem de Yang foi considerada
por diplomatas em Pequim um verdadei-
ro exercício de relações públicas. Depois
dos acontecimentos de Tiananmen, ano
passado, o regime chinês ficou isolado.
Foi criticado pela comunidade interna-
cional pela repressão ao movimento, que
deixou centenas de mortos, e foi alvo de
sanções econômicas por parte das nações
desenvolvidas. Nesta sua peregrinarão,
Yang aproveita para explicar o caminho
chinês: "A China está empenhada na
construção de um país socialista rnoder-
no, com características chinesas".

EUA e URSS vão

firmar acordos -

de desarmamento
MOSCOU — Estados Unidos e

União Soviética chegaram a um acordo
para firmar dois históricos acordos de
redução de armas nucleares e química^
anunciou em Moscou o secretário de
Estado americano, James Baker. Numa
coletiva em Moscou momentos antes de.
embarcar de volta para Washington após
quatro dias negociando no Kremlin, Ba-
ker afirmou que a reunião de cúp.ula
marcada para dia 30 entre os presidentes
George Bush e Mikhail Gorbachev será
bastante produtiva.

Os dois líderes assinarão um "acordo
sem precedentes" que proibirá as super-
potências de fabricar armas químicas e
estipulará a destruição de 80% dos arse-
nais dessas armas dos Estados Unidos e
União Soviética. Os restantes 20% serão
destruídos apenas quando for firmado
um tratado internacional banindo esses
armamentos do planeta.

Baker também abordou a questão
dos países do Báltico ao dizer que os
Estados Unidos apoiarão a Lituânia no
desenrolar da crise com o Kremlin pela
independência. Baker se reuniu com a
primeira-ministra lituana Kazimiera
Prunskiene mas aconselhou-a a suspen-
der a declaração de independência como
pré-condição para negociações com o
Kremlin. Os Estados Unidos têm manti-
do uma posição cautelosa sobre a ques-
tão dos Bálticos — Letônia, Estônia e
Lituânia — optando por uma política
que não enfraqueça Gorbachev

grande
Perplexidade e indignação.
Assim reagiu o mundo ao
tomar conhecimento do que
ocorrera na Praça da Paz
Celestial na madrugada do
dia 4 de junho do ano passa-
do. Depois de quase dois me-
ses de protestos, milhares de
estudantes tinham sido mas-
lacrados por tanques do
Exército chinês, encerrando
o que passou para a História
como a Primavera de Pe-
quim.

Em meio ao choque pro-
vocado pelas cenas mostra-
das na televisão, passou-se a
discutir o balanço da ação
militar. De um lado a im-
prensa, diplomatas, espiões e
mesmo as chamadas "fontes
chinesas" anunciavam "mi-
lhares de mortes"— os nú-
meros indicavam entre 10 a *%2nrn
mil e 2 mil mortes. Em con- J
trapartida, o governo garantia que não
passavam de 30, cifra dias depois corrigi-
da para 300, "a maioria soldados ataca-
dos pelos contra-revolucionários".

Os tanques que silenciaram os protes-
tos dos estudantes por mais liberdade de
expressão e diálogo com o governo mos-
traram que a China estava mudando.
Após uma década de liberalização, a
maior nação socialista do mundo dava
um grande salto para trás. O que ficou
pvidente poucas horas depois do massa-
cre, quando ainda nem mesmo todos os
corpos tinham sido recolhidos.
• No complicado jogo do poder chinês,
vencera a velha e radical linha-dura, ini-
miga das reformas e da abertura, vistos
como "perigosos desvios do liberalismo
burguês". Os novos homens-fortes do
regime eram três expoentes da ortodoxia
marxista: Li Peng, o primeiro-ministro
que decretou a Lei Marcial em Pequim e
se recusou a dialogar com os estudantes,
considerado um dos mais duros entre os
duros. A seu lado, o presidente Yang

rebelião que abalou a China
Arquivo — 5/89

anos de trevas vividos durante a desas-
trada Revolução Cultural, entre 1966 c
1976. Expurgos, perseguições, delações,
julgamentos sumários e execuções públi-
cas. A imprensa oficial, que chegou a
exaltar o movimento dos estudantes, en-
carregava-se de apresentar as denúncias,
divulgando listas de líderes estudantis,
operários e intelectuais, procurados co-
mo inimigos do povo e do regime. Em
apenas 15 dias já se noticiava a prisão de
mais de 15 mil pessoas em Pequim. Para
justificar a repressão, denunciava-se um
grande plano articulado por "forças in-
ternacionais", que usaram os estudantes
para seus propósitos malditos. Como
exemplo, 27 pessoas foram executadas
em praça pública.

Ao mesmo tempo em que prendia e
executava, o governo criava novas leis,
entre elas a que restringiu as manifesta-
ções públicas, a que definia os "crimes
contra o estado e o regime" e a lei que
premiou as delações políticas. Em lugar
da "iniciativa criadora" do cidadão, pre-
gada durante a abertura econômica, vol-
tava-se ao velho centralismo marxista.
Não havia mais lugar para os que não
professassem o autêntico comunismo, co-
mo proclamaram os novos donos do po-
der, no dia 2 de outubro do ano passado,
durante as comemorações dos 40 anos da
revolução comunista. E para demonstrar
a nova praxis anunciaram a exclusão dos
quadros do PC chinês todos os cidadãos
considerados empresários e, portanto,
inimigos do povo. A caça às bruxas atin-
gia o apogeu.

Depois de fecharem universidades,
obrigarem estudantes a trabalharem no
campo 'para reeducação"(há informa-
ções de que mais de 100 mil foram reedu-
çados), perseguirem jornalistas e intelec-
tuais, os novos donos do poder
imprimiam a nova marca registrada do
governo — o combate aos "inimigos do
povo" e a "correção de rumos". Resta
saber agora, para onde caminha a China
depois da Primavera de Pequim.(R.C.)

povo
Shangkun, ligado por laços familiares a
importantes comandantes militares e
apontado como responsável pela ação
das tropas. Seu prestígio cresceu com a
crise. Fechando o triunvirato, aparecia
Jiang Zemin, ex-prefeito de Xangai, onde
se notabilizou pela repressão aos eslu-
dantes, indicado como novo secretário-
geral do PC, substituindo o liberal Zhao
Ziyang, colocado em desgraça e afastado
do poder. Deng Xiaoping, o velho líder
carismático, arquiteto das reformas e o
grande articulador das forças políticas,
aposentou-se logo depois.

Sufocado o movimento, que chegou a
mobilizar mais de um milhão de pessoas
em Pequim, o governo passou a desen-
volver intensa campanha para convencer
os chineses e o mundo de que os protes-
tos eram, na verdade, um movimento
inspirado por inimigos externos com o
objetivo de derrubar o regime e implan-
lar o capitalismo burguês.

O passo seguinte foi a repressão, vio-
lenta o suficiente para lembrar os 10

Um 
país 

I seus muitos dilemas

Governo busca
apoio no exterior

para a economia

Ronaldo Campos

Chen Yaobang, vice-ministro da
Agricultura da China, resumiu nu-
ma frase a situação da China um
ano depois da Privavera de Pequim,
ao aconselhar a população a se pre-
parar para 

"anos ae uma vida dura
e difícil". Seu pronunciamento foi
publicado no começo do ano pelo
jornal China Daily que, ao comen-
tar o atual quadro da economia do
país, previu 

"uma luta árdua", pro-
clamando a necessidade do povo"apertar os cintos".

De fato, a situação hoje parece
ainda mais precária do que há um
ano, quando os estudantes tomaram
a praça da Paz Celestial. De lá para
cá, a China vive uma aguda recessão
econômica, detonada a partir de um
violento corte no orçamento (segun-
do algumas fontes superior a 30%)
que provocou o fechamento de mi-
lhares de empresas, com queda na
produção industrial e agrícola e
grande aumento nas taxas de desem-
prego. Um outro agravante foi o
corte nos çréditos externos.

Para complicar ainda mais, há
sinais evidentes de uma perigosa de-
sordem na estrutura econômica que
depois de 10 anos de uma reforma
liberalizante, inclusive com a insti-
tuição da iniciativa privada e do
lucro, voltou à ortodoxia do plane-
jamento centralizado c da suprema-
cia do Estado e do Partido Comu-
nista. . , ,Apos um ano de 'austeridade e
combate ao caos econômico", o go-
verno apenas conseguiu uma duvi-
dosa vitória em relação à inflação
que hoje oficialmente está em torno
de 7%, depois de ter alcançado, no
ano passado, a casa dos 30%, um
recorde em termos de economia so-
cialista.

Essa aparente vitória custou pe-
sados dividendos sociais. Primeiro,
com a desvalorização de 21,2% do
yuan em relação ao dólar, adotada
em dezembro do ano passado para
diminuir o déficit da balança co-
mercial (que em novembro de 1989
chegou a USS 6,67 bilhões, contra
os USS 5,45 bilhões no mesmo pe-
ríodo do ano anterior), tornando
mais caras as importações e incenti-
vando as exportações. Em seguida
vieram as restrições ao consumo,
com o fim do regime de crédito
pessoal e a redução de 30% em
média dos salários, principalmente

na indústria, além da criação de um
bônus obrigatório, através do qual
todo trabalhador, a partir de um
determinado salário foi obrigado a
transformar-se em sócio do governo
em empresas em geral deficitárias.

A produção industrial, por seu
turno, que crescera 17,7%, em
1988, não ultrapassou no ano pas-
sado 8% e a previsão para este ano
situa-se na faixa de 6%. Esses da-
dos foram divulgados no fim do
ano passado, quando o governo fe-
chou 2,2 milhões de pequenas em-
presas coletivas e particulares. Há
informações de que o número de
desempregados na indústria já ul-
trapassa 12 milhões. Nas áreas ur-
banas, o desemprego no primeiro
trimestre deste ano teve um aumen-
to de 2,6% em relação ao ano pas-
sado.

Um dos poucos resultados posi-
tivos, assim mesmo muito tímidos,
registrou-se no comércio exterior,
com um superativ de USS 1.630
milhões, conseqüência direta da
queda do consumo interno e da des-
valorização do yuan. A produção
agrícola apresentou um crescimento
vegetativo de 2%, cálculo contesta-
do por economistas ocidentais que,
ao contrário, apontam para uma
queda em torno de 1,5%, desde que
sejam cumputadas as perdas na sa-
fra do ano passado não só devido
ao rigoroso inverno, como também
pelo fechamento de 1 milhão de
empresas rurais coletivas.

Para resolver essas questões cru-
ciais, o governo executa uma políti-
ca que tenta compatibilizar a volta
de uma economia centralizada em
setores estratégicos com a manuten-
ção da abertura econômica inaugu-
rada há 10 anos pelo líder Deng
Xiaoping, quando, em outubro de
1980 inaugurou a Reforma Econô-
mica. Com a reforma, a China tro-
cava a luta de classes pela luta da
produtividade, como justificou o
próprio Deng ao autorizar o fun-
cionamento de empresas privadas.
Assim, criou-se a demissão traba-
lhista, o salário por qualificação e
mérito, o lucro nas empresas, a li-
berdade de preços, o sistema de cré-
dito e um mercado de ações.

Hoje na China, essas mudanças
são vistas como fruto de um "peri-

goso liberalismo burguês". E para
combater essas distorções, o Parti-
do Comunista Chinês terminou sua
reunião Plenária do Comitê Central
no dia 10 de novembro do ano pas-
sado com o anúncio de um progra-
ma de austeridade de dois anos para"combater o caos e retificar ru-
mos".

Assim, tudo indica que a abertu-
ra ficará restrita ás relações econô-
micas externas. No mês passado, o
ministro do Exterior para assuntos
econômicos e comercio, Zheng
Tuobin, em longo discurso na
ONU, garantiu que as mudanças na
condução da economia "para com-
bater a situação de caos que tomou
conta de importantes setores" não
afetarão a abertura econômica."Após uma década de reformas e
abertura, o Produto Nacional Bru-
to duplicou; o volume de importa-
ções e exportações cresceu quatro
vezes e o padrão de vida do povo
melhorou substancialmente", justi-
ficou.

Sem reservas para cumprir suas
atuais prioridades, a China tenta
ajuda externa, em dois sentidos:
União Soviética e Estados Unidos.
Com os vizinhos comunistas, os
chineses resolveram esquecer rusgas.
e divergências que, ao longo de 30
anos, alimentaram a briga entre os
dois maiores países socialistas do
mundo.

A diplomacia chinesa investe em
Washington. Depois que o governo
suspendeu, no começo deste mês, a
Lei Marcial imposta ao Tibete, uma
questão que sempre sensibilizou e
irritou o governo e o Congresso
americanos, e libertou 250 presos
políticos, diplomatas chineses en-
traram em ação. O objetivo é sensi-
bilizar setores políticos americanos
que são inclusive contra a renova-
ção do acordo de 1980, que outor-
gou á China a condição de nação
favorecida no comércio com os
EUA. O presidente George Bush
tem até o dia 3 de junhjo para reno--
var o acordo que, se lor revogado,
causará prejuízos de USS 10 bilhões
à China, ou seja, quase 25% do
total das exportações chinesas de
USS 43 bilhões ao ano. Maior com-
prador mundial de trigo americano,
a China exporta roupas, sapatos,
brinquedos e aparelhos eletrônicos
para os americanos, pagando uma
taxa de apenas 9%* para colocar
seus produtos nos Estados Unidos.
Se perder a condição de nação favo-
recida essa taxa passa para 50%.

Ainda nos EUA, a diplomacia
chinesa ataca em outro front impor-
tante: o Banco Mundial, que no ano
passado, logo depois da Primavera
de Pequim, suspendeu os créditos
que ate junho alcançavam USS 2,1
bilhões. É nesse quadro de uma
economia interna desordenada que
assume proporções dramáticas a
dependência externa da China. .0

ue explicaria inclusive, a decisão
o presidente Shangkun de realizar

um giro pelo mundo.

Bloqueio — A Iugoslávia pediu
formalmente a abertura de negociações
com o governo grego a respeito dos
50.000 habitantes da república iugoslava
da Macedônia que bloquearam as fron-
teiras entre os dois países, interrompen-
do as ligações rodoviárias entre a Grécia
e o resto da Europa até o meio-dia de
ontem. A manifestação foi liderada pela
União dos Artesãos de Guevguelia, cida-
de macedônia localizada na fronteira, em
protesto contra a negativa grega de abo-
lir a exigência de passaportes, num mo-
mento em que todos os países europeus
abrem suas fronteiras. Os manifestantes
asseguram que mais de 150.000 gregos de
etnia eslava, refugiados na Iugoslávia
desde a guerra civil de 1946 na região,
estão proibidos de retornar ao pais por
causa da medida.
Apartheid — A primeira-ministra
da Inglaterra, Margaret Thatcher, en-
controu-se ontem com o presidente da
África do Sul, Frederik de Klerk (foto), e
elogiou as "medidas substanciais" ado-
tadas pelo governo sul-africano para
desmantelar a segregação racial, mas pe-
diu ao presidente para acabar "urgente-
mente" com o aparilwid. "A primeira-
ministra reafirmou ao presidente De
Klerk que ajudará seu governo a obter os
financiamentos internacionais necessá-
rios ao êxito da política pós-apartheid",
informou um comunicado governamen-
tal divulgado depois do enconlro. A In-
glaterra foi o primeiro país a quebrar o
acordo da Comunidade Econômica Eu-
ropéia e acabar com as sanções econômi-
cas impostas à África do Sul.
Atos de terror — Cera. de

10.000 albaneses procedentes de Kosovo
protestaram em frente à sede da ONU,
em Genebra, pedindo a interferência da
entidade para acabar com os conflitos na
região — submetida ao poder da repúbli-
ca iugoslava da Sérbia —, que os albane-
ses qualificam de "atos de terror". No-
venta por cento dos dois milhões de
pessoas que vivem em Kosovo são de
origem albanesa e desde a segunda Guer-
ra reclamam o direito de se tranformar
numa república autônoma.
Acidente — Dois trens, um de car-
ga e outro de passageiros, chocaram-se
num trecho sobre o Mar Negro na baia
de Gagra, União Soviética, matando pe-
lo menos 22 pessoas e ferindo outras 90.
O impacto da colisão jogou um dos va-
gões do trem de passageiros no mar.
Vários médicos partiram de Tbilisi, capi-
tal da república da Geórgia, para quatro
cidades vizinhas, onde os feridos estavam
sendo atendidos.
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Italia im
^ Araújo Nrllo

Correspondente

^S&MA — Mais do que em outros países
da Europa Ocidental, um bom engenheiro
hoje na Itália é considerado artigo da luxo.
ÚlÚ.técnico cada dia mais raro e difícil de
ser'encontrado no mercado de trabalho, a
ponto de justificar a posição assumida pela
Federação Sindical da Indústria Metalúr-
giça.italiana (Federmeccanica) favorável à
importação de engenheiros da Tcheco-Es-
layiquia, Polônia, Hungria, Grã-Breta-
nhuv Grécia, índia e até do Paquistão e da
Tailândia, países em que se encontrariam
escolas especializadas de bom nível.

-Às causas e os números da crise de
engenheiros na Itália são conhecidos. O
rejtp;r da faculdade politécnica de Turim,
Rodolfo Zich, confirma que é o resultado
da ausência de estruturas e de uma didática
adequada. "Somos capazes de explicar-

Arquivo

porta engenheiros
lhes as teorias da corrente filosófica do'pensamento débil', mas estamos impossi-
bilitados de ensinar-lhes a usar um micros-
copio eletrônico por absoluta inexistência
do aparelho nas nossas faculdades. Dessas
absurdas contradições nasce o vírus do
desinteresse pelo estudo da engenharia na
Itália" — comentou o mesmo reitor da
politécnica de Turim, escola que em outros
tempos foi das mais procuradas e concei-
tuadas da Europa.

Uma segunda explicação para a mesma
carência foi dada pelo presidente da IBM
italiana, Ennio Presutti. Ele não nega que a
qualidade dos engenheiros italianos foi
sempre boa demais para as funções e os
salários que lhes sâo atribuídos pela gran-
de maioria das empresas (médias e peque-
nas), que os usam como simples executores
de ordens e programas — pagando o mes-
mo que se paga a um operário nâo-qüalifi-

para suprir seu mercado
cado: pouco mais de um 1 milhão de liras
mensais, cerca de USS 900.

Ferido em seu orgulho de engenheiro e
professor, o reitor da politécnica de Turim
lembra que nos Estados Unidos 50% dos
engenheiros empregados são estrangeiros.
A crise não seria privilégio da Itália. Na
França, a situação não é diferente: a difi-
culdade de encontrar engenheiros diplo-
mados está levando muitas empresas a
substituí-los por datilógrafas competentes
e versáteis.

Em nenhum país, entretanto, a crise da
falta de engenheiros assumiu proporções
clamorosas como na Itália. Na Europa,
atualmente, a Itália está em último lugar,
abaixo da Grécia, como produtora de enge-
nheiros. Suas universidades estão forman-
do apenas um terço do número que serviria
e interessaria à indústria nacional. Con-
frontando os números do mais recente es-

tudo comparativo, verifica-se que, enquan-
to a Alemanha Ocidental formou, em
1987, 31.100 engenheiros, a França 14.600
e a Grã-Bretanha 9.000, a Itália formou
apenas 6.000. Número que parece até ridí-
culo diante dos 60 mil formados no mesmo
ano no Japão.

Sem papas na língua, o diretor do cen-
tio de estudos do IRI, super-holding das
indústrias públicas, diz que é preciso ter
coragem de reconhecer os problemas:"Nossa casa (a Itália) está pegando fogo e
está na hora de correr para apagá-lo. Em
primeiro lugar, reconhecendo que o que
mais faz falta é o supertécnico, aquela
figura que pode ser usada não tanto na
pesquisa e para melhorar o produto como
na gestão dos processos e dos testes de
tecnologias."

A partir desse reconhecimento, o IRI
decidiu se antecipar à solução que o minis-

tro da Pesquisa e da Universidade, Anto-
pio Ruberti, já aprovou, autorizando a
instituição da chamada laurea breve, diplo"-
ma a curto prazo, para simplificar e apres-
sar a formação de novos engenheiros. JiV
há dois anos, segundo o diretor de seu-
centro de estudos, o IRI vem "fabricando
em casa" os supertécnicos que em vão
procurou no mercado de trabalho paral
servir suas próprias empresas.

Os cursos de formação profissional que",
vêm sendo dados se completam em dois*
anos — inclusive porque as necessidades*
do IRI nâo podem depender da importa™
ção de engenheiros estrangeiros, muito me*"
nos da modestíssima produção das escolas,;
italianas. Neste momento, a grande hok
ding das empresas estatais tem ürgenfjj
necessidade de pelo menos 1.200 engenheis
ros e 4.500 peritos ou técnicos com bons-
conhecimentos de engenharia.
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Igvar Carlsson

fiuécic vive
grave crise
econômica

"Glenn Frankèl
j 

"The Washington Post

\ ESTOCOLMO — Numa
hora cm que os europeus do
Leste voltam seus olhos pa-
ra ela como modelo econô-
mico, a Suécia, com sua sin-
jjular mistura de
crescimento capitalista e as-
sistfihcia previdenciária, es-
íá enfrentando graves pro-
blemas econômicos. O
primeiro-ministro Ingvar
Carlsson conseguiu superar
uma,.recente crise política,
que;.causou a renúncia de
um-governo pela primeira
Vez tia história sueca, depois
ijueo Parlamento derrotou
seu' plano econômico de
emergência.

O plano foi modificado e
Carlson está de volta ao
cargo com um novo gabine-
|e. Ü$as os economistas di-
zem que os problemas poli-
ticos e econômicos que
produziram a crise não se
dissiparam, nem tampouco
as questões mais profundas
subjacentes.

O- problema imediato é
uni conjunto anêmico de in-
diqídores econômicos: a in-
fiação está se aproximando
do dois dígitos, a taxa de
crescimento anual está bem
abaixo da média da Europa
Ocidental, as taxas de juros
.subirampara 16%chá uma
aguda escassez de mão-de-
obra. Os números levaram
orpoderosos sindicatos sue-
cos a fazer exigências sala-
riajs num periodo de turbu-
lência trabalhista sem
precedentes, simbolizada
pela recente paralizaçào,
durante três semanas, do
sistema bancário nacional.
n&JJido isto vem aconte-

céndo numa hora em que
cm os social-democratas de
Carlsson, no governo du-
rante 52 dos últimos 58
atíos^ estão profundamente
divididos em relação ao ru-
nt» seguido pela Suécia, em
meio a uma violenta queda
çí)l'''pop»'aridade. Por en-
quanto, os tradicionalistas,
de&nsores do governo con-
ce-ntrador, ganharam a ba-
talha. Seu principal inimigo
interno, o ministro refor-
mjsía das Finanças, Kjell
Qlof-Feldt, renunciou em
fevereiro devido à frustra-
ção política e à exaustão fi-
sica. Mas ninguém nos dois
làcíòs do partido, nem na
ÕPQsição, acredita que o
conflito tenha terminado,
a ~0 modelo sueco está
chegando ao fim da linha",
alerta a direção da Federa-
ção das Indústrias Suecas."A realidade finalmente nos
atingiu. Estamos entrando
num período de adaptação, e
sob muitos aspectos será um
processo muito penoso."

O Consórcio Nacional Garavelo
foi o primeiro a abrir suas
portas para o Consórcio
de Imóveis, lançando
o Consórcio Garavelo
Habitacional,
a melhor solução
para quem quer
entrar de vez
na casa própria.
Com o Consórcio
Garavelo
Habitacional você
tem a segurança
de quem conhece
o mercado de
consórcio como
ninguém, em todos
os tipos de bens.
Além disso, oferece
inúmeras vantagens:
• você pode comprar imóveis

novos, usados ou até mesmo
construir, com verba sendo liberada
de acordo com o andamento da obra

Tabela Comparativa ¦ Consórcio Garavelo Habitacional • Outros Sistemas de Financiamento

Valores a financiar paraa aquisição de casas próprias

500.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00

10.000.000,00

Parcelas mensais em p lanos de 100 meses
Consórcio

Garavelo Habitacional
6.281.00

12.563,00
25.126,00
50.251,00
75.377,00

100.502,00
125.628,00

Outros sistemas
de financiamento

7.662,00
17.601,00
37.129,00
66.022,00
98.263,00

130.505,00
162.746,00

O Consórcio Garavelo Habitacional tem planos com os maiores valores
financiados do mercado (de Cr$ 200.000,00 a Cr$ 11.000.000,00).
E não tem resíduo no final. Acabaram as prestações, seu imóvel está
quitado. Aproveite esta oportunidade para adquirir sua casa própria.Entre você também no Consórcio Garavelo Habitacional. Solicite
informações sem compromisso. Quanto antes você entrar, mais rápido
receberá a chave da sua casa própria.

• utilizar até 30% do crédito para a
compra do terreno ou para amortizar

prestações, no caso de se adquirir
um imóvel de valor inferior ao crédito

do plano• adquirir quantos imóveis quiser
em qualquer parte do Brasil

planos de até 100 meses para pagar,
sem juros

não há limite de lance
não é necessário comprovação de renda

e apresentação de fiadores
• não tem resíduo no final• prestações menores que o aluguei

e tem ainda um seguro de vida que garante
a tranqüilidade de sua família.

AGORA, COMPARE
OS PLANOS DO CQNSÓRQQ
GARAVELO HABITACIONAL
COM OS DE OUTROS
SISTEMAS DE FINANCIAM
E COMPROVE"
É REALMENTE A MELHOR
SAÍDA PARA VOCÊ ENTR
NA CASA PRÓPRIA.

^%f* CO^I
CONSÓRCIO

SORCIO NACIONAL
MUNDIAL EM CONSÓRCIO
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antanal tá assim de gente nua. A semana do cinema nacional, sem dúvida, vai ter gente pelada por tudo
que é lado. Então não deixe por menos. Acompanhe a tendência da TV brasileira no horário das 21h30:
tire você a roupa e assista aos filmes que o SBT está passando de segunda a sexta. São grandes filmes,

sucessos internacionais, que justamente por serem internacionais não podem acompanhar esta tendência atual
da TV do Brasil. Por isso, desculpe, é você que vai precisar tirar a roupa. Porque os atores destes filmes estran-
geiros quase sempre estão muito bem vestidos.
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2 a feira - Lace
3 a feira - Celebrity - Medo da Verdade

4 a feira - Ira dos Anjos
5 a feira - Terrorismo em Washington

6 a feira - Coragem

LIDERANÇA CADA VEZ MAIS ABSOLUTA DO SEGUNDO LUGAR.
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nformática dá nova dimensão
aos conceitos arquitetônicos

SÂO PAULO — Uma pitada de so-
fisticação garantida através de um
computador poderá auxiliar decisiva-
mente no desenvolvimento de uma nova
arquitetura no país, capaz de privilegiar
b conforto ambiental e, ao mesmo tem-
po, garantir substancial economia na
quantidade de energia dispendida para
esquentar ou esfriar ambientes. O nome
do poderoso instrumento é Arquilrop,
um programa de computador que fome-
ce ao projetista simulações precisas sobre
as reações das edificações ao clima local
e apresenta as alternativas para uma
construção adaptada, incluindo dicas pa-
ra a utilização do material mais adequa-
do e até a cor e a espessura das paredes.

O software foi desenvolvido pelos ar-
quitetos Maurício Roriz e Admir Basso,'uma 

dupla de professores do Dcparta-
mento de Engenharia Civil da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar).
localizada a 240 quilômetros da capital
paulista e uma das mais importantes ins-
tituições de desenvolvimento de tecnolo-
gias de ponta no país.

Envolvidos há 15 anos com estudos
sobre conforto ambiental, Roriz e Basso
iniciaram a elaboração do programa há
quatro anos, com o objetivo singelo de
encontrar um instrumento a mais para
ajudar no aprendizado dos alunos. Com
o contínuo aperfeiçoamento do progra-

ma ao longo dos anos — empurrado, às
vezes, por necessidades práticas —, o
Arquilrop chegou à sua forma final no
ano passado.

Rico em informações detalhadas so-
bre os diferentes climas encontrados no
Brasil, o banco de dados do programa
fornece ao projetista um panorama com-
pleto de todas as variações climáticas do
local onde o edifício será erguido. "Pro-
curamos demonstrar todos os aspectos",
justifica o arquiteto Maurício Roriz, de
45 anos, há dez na UFSCar.

Na procura da perfeição, nenhum de-
talhe ficou de fora. Meticulosamente, o
Arquilrop informa ao arquiteto a tempe-
ratura média anual da cidade escolhida,
o mès mais quente e o mês mais frio do
ano, as maiores e as menores temperatu-
ras registradas, a média mensal da umi-
dade relativa do ar, os índices pluviomé-
tricôs, e chega ao requinte de dar a
velocidade dos ventos, a posição do Sol e
a temperatura registrada em cada hora
de cada dia do ano."O 

programa ainda é capaz de traçar
a carta solar para a latitude do lugar,
informando o ângulo de incidência dos
raios solares a cada hora do dia, e tam-
bem avaliar todos os impactos que o
clima pode exercer sobre a construção",
acrescenta Roriz. "Contrapondo todas
estas informações, o Arquilrop procura

calcular o total de calor que recai sobre o
edifício e encontrar as melhores saídas
para diminuir o desconforto do ocupan-
te", explica o arquiteto.

Por seu pioneirismo na área — é o
primeiro do'gênero —, o programa de-
senvolvido pelos arquitetos paulistas re-
cebeu no ano passado o segundo lugar,
categoria profissional, no Prêmio Pirelli
de Conservação de Energia Elétrica. Ro-
riz e Basso garantem que, se desde o
início do projeto do prédio houver a
preocupação adequada com todos os fa-
tores climáticos envolvidos, a necessida-
de do uso de condicionadores de ar ou
ventiladores será drasticamente reduzi-
da, podendo atingir uma economia de
eletricidade de até 40%.

Embora tenha sido gerado dentro dos
laboratórios da UFSCar, o software já
ultrapassou os limites da universidade
paulista, e está sendo usado, com suces-
so, pela construtora paulista Encol e pela
Dow Química, a maior empresa multina-
cional do setor petroquímico do Brasil.
Animados pelo sucesso do Arquilrop,
Roriz e Basso prometem para os próxi-
mos meses um software semelhante, ela-
borado para aproveitar ao máximo a
luminosidade dos dias brasileiros.

. Apesar de registrar uma temperatu
ra média anual de 23,8 graus, a cidade
do Rio de Janeiro ostenta dezenas de
edifícios construídos com materiais pe-
sados, como tijolo maciço, e revestidos
de fachadas escuras, formando uma es-
pécie de caixa preta tornada habitável
às custas de centenas de aparelhos de
ar-condicionado e ventiladores. "A re-
ceita dessa construção está sendo utili-
zada no lugar errado", sentencia o ar-
quiteto Maurício Roriz, responsável,
com seu colega Admir Basso, pelo de-
senvolvimento do Arquilrop.

Atendendo a um pedido do JOR-
NAL DO BRASIL, Roriz acionou o
Arquilrop, fez algumas simulações e le-
vantou sugestões para a construção de
um prédio devidamente adaptado ao
clima quente-úmido do Rio de Janeiro.
Fazendo uma comparação entre um
modelo de edifício muito comum na
cidade e outro concebido de acordo'com 

as simulações feitas pelo progra-
ma, o Arquilrop chegou a um prédio
onde a quantidade de carga térmica
(calor) recebida é quase três vezes infe-
rior à registrada pelo modelo tradicio-
nal, garantindo uma redução da ordem

Construções do Rio são inadequadas
de três a quatro graus na temperatura
interna do ar durante o momento mais
quente do dia, por volta das 16h.

Depois de fornecer um quadro com-
pleto sobre as características climáticas
do Rio de Janeiro, o Arquilrop infor-
mou a posição da cidade no globo ter-
restre — latitude de 22 graus e 52 minu-
tos ao sul do Equador. Com base nestas
informações e também conhecendo a
incidência dos raios solares na cidade,
Roriz entende que a fachada Sul é a
mais privilegiada, pois está quase sem-
pre â sombra. A fachada Norte recebe
sol o ano todo, mas nela os raios não
incidem de frente. "O ideal é que os
edifícios sejam alongados, como caixas
de cigarros, com suas fachadas maiores
voltadas para Sul e Norte", sugere o
arquiteto ao analisar os dados forneci-
dos pelo software. Dessa forma, fica
mais fácil reduzir o tamanho das facha-
das voltadas para Leste e Oeste, as duas
que mais recebem sol no Rio.

Para aumentar a ventilação interna,
diminuindo a sensação de calor, o Ar-
quilrop indica que 

"cada ambiente deva
possuir, sempre que possível, grandes

aberturas (até 80% da área das facha-
das)", de preferência em paredes opôs-
tas, para facilitar a saída e a entrada de
ar. "Essas aberturas devem situar-se de
maneira a permitir que o ar entre pela
parte mais baixa do ambiente, atinja os
corpos das pessoas, e saia pela parte
mais alta da parede oposta", acrescenta
o arquiteto. As janelas situadas nas la-
chadas Leste, Oeste ou Norte deverão
estar protegidas por quebra-sol para,
segundo Roriz, barrar a entrada dos
raios solares sem impedir a entrada da
luminosidade natural.

As paredes devem ser finas e leves,
evitando o uso de materiais pesados
(tijolos maciços e pedras, por exemplo),
que armazenam muito calor. No lugar
do tijolo maciço, o construtor pode uti-
lizar um tijolo com seis furos, revestido
de duas faces. Ao invés de cores escuras
nas fachadas internas e externas, muito
branco, bege ou qualquer outra tonali-
dade clara. "Quanto mais claras forem
as faces externas de fachadas e cobertu-
ras, menor será a quantidade de calor
absorvida", explica o arquiteto

I O ambiente considerado nas simu-'laçòes feitas pelo Arquilrop é uma
sala térrea, com 20 metros quadrados
e com pé direito (altura) de 2,8 me-
tros. Apenas uma parede se comunica
com o exterior, e, nesta parede, há
uma janela de 2,4 metros quadrados.As fontes internas de calor são três
pessoas e 200 watts de equipamento
¦J,!pó:s:de.£pnstrução

Vantagens do projeto alternativo
envolvendo lâmpadas, máquinas etc.
As características climáticas e a órbi-
ta solar são típicas de um dia 15 de
fevereiro. Utilizando essas mesmas
medidas, mas em uma sala construída
tradicionalmente e outra obedecendo
às recomendações do programa, o
Arquilrop mostrou o desempenho tér-
mico de cada uma, como demons-

tram os quadros abaixo. Conclui-se
que a construção recomendada pelo
programa é a mais econômica, por
reduzir a necessidade de condiciona-
dores de ar. Nas horas mais quentes
do dia, a construção tradicional rece-
be uma carga térmica quase três vezes
maior que a da construção recomen-
dada (2.945 Watts contra 1.097):

Característica»

Telha

Forro

Construção
tradicional

fibrocimento 6mm

gesso I5mm

Desempenho térmico
Construção Variáveis
recomendada

Temperatura Interna
fibrocimento 6mm <j0 ar

Cor da cobertura escura

l8olante 25mm
gesso 15mm

clara

Parede da fachada ,
(12cm espessura)

Cor externa fachada

Orientação fachada

Proteção contra sol

Período de janela
aberta .(ventilação)

tijolo maciço revesti- tijolo de 6 furos re-
do no interior r ¦¦'¦', vestido nas 2 faces
escura

Oeste

Vidro sem proteção

durante o dia :
.(entre 10he22h)

clara

Sul

Janela com brise

dia e noite
(entre Oh e 24h)

Temperatura superfl-
ciai interna fachada

Temperatura superfi-
ciai interna forro

Fluxo de calor (Watt)
Oafrai/és vidro

O pela ventilação

D pela fachada

O pela cobertura

Fluxo total de calor
(Watt):

Construção
tradicional
máxima —36,0
mínima —26.6

máxima—44,1
mínima —-24,9 .
máxima — 49,0
mínima —25,0

máxima —544
mínima—-65(') >
máxima —449
mínima—69

Construção
recomendada
máxima 32,6
mínima 25,1

-33,8
-24,6
-33,7
•24,9

máxima-
mínima-

-793
-117

máxima — 2032
mínima—447
máxima — 2945
mínima—-652:

máxima ¦
mínima-
máxima-
mínima-
máxima — 95.
mínima-—-65
máxima —449
mínima—449

máxima —148
mínima —89

máxima —143
mínima —-99
máxima —1097
mínima—•-694.•/«Ta i :"**''¦'-<"nw»«»«srsM»«HM i»™o«iií™k iwani..,-• ¦ .. mínima —-652 mlnma -694

,( ) As mínimas negativas representam a quantidade de calor perdida durante a madrugada, enquanto asmáximas negativas significam a quantidade absorvida no período mais quente do dia, às 16 horas

JUomingo Tão boa que virou duàsT

Tecnologia enfrenta enigma
Mal que ataca
Esfinge desafia
pesquisadores

IZÉ, Egito — Tentando deci-
frar o enigma de uma doença

misteriosa que está atacando a Esfin-
ge, cientistas colocaram uma estação
climática no alto da estátua, que há
4.600 anos guarda as grandes pirâmi-
des dos faraós egípcios. O Instituto de
Conservação Getty já começou a ava-
liar as informações transmitidas pela
estação, que vale USS 200 mil e é
movida a energia solar, buscando des-
cobrir meios de interromper a rápida
deterioração que está destruindo o
monumento.

A estação de monitoração, que pe-
sa 90 quilos e foi instalada nas costas
da Esfinge, sobre sacos de areia, mede
a velocidade e duração dos ventos,
umidade, radiação solar e temperatu-
ra. Os cientistas norte-americanos e
egípcios esperam descobrir a extensão
dos efeitos do sol, ventos e chuva so-
bre o monumento, de 75 metros de
comprimento. Entretanto, arqueólo-
gos como Sayed Tawfik, chefe do de-
partamento de antigüidades do Egito,
acreditam que a poluição moderna le-
vou a Esfinge a sofrer mais danos nos

últimos 50 anos do que em todos os
séculos anteriores.

Os temores pelo futuro da estátua
surgiram há dois anos, quando uma
grande pedra caiu do ombro do mo-
numento, provocando o horror de
cientistas do mundo inteiro. A OEA
tentou impedir o desmoronamento
com cimento, mas as coisas ficaram
ainda piores, porque o contato do ei-
mento com o calcário causou uma
reação que criou sais corrosivos.

Há meses a face enigmática da Es-
finge está coberta por andaimes, en-

quanto trabalhadores egípcios remo-
vem cuidadosamente blocos de
cimento da pata e do flanco direito e
cientistas franceses examinam com
ondas ultra-sônicas o interior da cabe-
ça e do pescoço, para investigar possí-
veis danos internos.

Os arqueólogos temem que a cabe-
ça possa cair, porque o pescoço ficou
enfraquecido pela erosão. Ela já per-
deu sua barba, que foi contrabandea-
da para a Gran-Bretanha 166 anos
atrás e hoje é uma das atrações do
Museu Britânico.

Cientistas adaptam
snpercondutores ao

materiais
dia-a-dia

Três anos depois de terem incendia-
do imaginações, prometendo uma fah-
tástica revolução tecnológica com os
materiais supercondutores então desço-
bertos, os pesquisadores da área tor-
naram-se mais realistas. A pesquisa paraa aplicação prática dos supercondutores
tem avançado bastante — empresas co-
mo a IBM já falam na produção comer-
ciai dos compostos para usá-los como
conexões de microcircuitos eletrônicos e
no Japão projeta-se uma estrada de ferro
com trens que flutuarão sobre os trilhos
—, mas a idéia de que a tecnologia mun-
dial vai mudar por causa deles está supe-
rada. No máximo, os novos supercondu-
tores vão beneficiar apenas algumas
áreas muito especificas da tecnologia.

Essa è o opinião do físico Roberto
Nicolski, que recentemente presidiu no
Rio a Conferência Internacional sobre
Propriedades de Transporte dos Super-
condutores, reunindo 180 cientistas, 130
dos quais estrangeiros. A conferência
mostrou que os países mais avançados
na pesquisa da supercondutividade estão
na Europa e América do Norte, embora
o Japão tenha feito importantes progres-
sos na técnica de fabricação de amostras
dos novos materiais. O problema é que
não basta produzir uma amostra de alta
qualidade, é preciso produzir esses mate-
riais industrialmente, na forma de fios e
filmes finos, antes que se possa pensar
em aplicações tecnológicas.

A supercondutividade é conhecida
há muito tempo. Metais comuns, co-

mo o cobre e o alumínio, quando res-
friados a centenas de graus abaixo de
zero, se tornam supercondutores. Eles
perdem toda a resistência a passagem
de corrente elétrica, o que permite tmas-
mitir energia sem as perdas por aqueci-
mento que ocorrem nos cabos elétricos
comuns. O alto custo dos gases liquefei-
tos como o hélio líquido, necessários pa-ra resfriar os metais até temperaturas em
torno dos 200 graus negativos tem limi-
tado as aplicações práticas.

Em 1987 foram descobertos novos
materiais que se tornavam supercon-
dutores a temperaturas mais altas, em
torno de 150, 160 graus abaixo de zero.
Esses materiais podem ser resfriados com
nitrogênio, que é muito mais barato. Al-
gurnas amostras, produzidas em labora-
tório chegaram a ser supercondutoras em
temperaturas próximas da temperatura
ambiente. Imediatamente pensou-se nu-
ma revolução tecnológica, com carros e
trens de levitação magnética e linhas de
transmissão trazendo energia de centrais
elétricas distantes sem nenhuma per-da de energia por aquecimento. O en-
tusiasmo logo acabou quando se perce-beu que os materiais eram difíceis de
produzir na forma de fios. Além disso,
eles não funcionavam com altas cor-
rentes elétricas.

Hoje, para certas aplicações, consi-
dera-se que é mais prático usar os,su-
percondutores resfriados a hélio. É o
caso dos squids, sensores de campos
magnéticos usados em aparelhagens mé-
dicas. Nessas aplicações, se a temperatu-

ra da supercondutividade é elevada parausar nitrogênio, surgem vibrações nas.
moléculas dos materiais, criando um rui-
do que interfere nas medições do apare-
lho. Além disso ainda não se conseguiu'
criar supercondutores que permaneçam'estáveis acima de I48 graus abaixo de'
zero. O sonho da supercondutividade a|
temperatura ambiente acabou.

Apesar dessas limitações, os físicos
conseguiram descobrir como transmi-,
tir altas correntes elétricas em super-
condutores à base de bismuto, resfria-
dos a 163 graus negativos. Nesses'
materiais o campo magnético através-
sa o material, formando vórtices que'
lembram fios de espaguete. A corrente
flui por entre esses tubos de energia,
magnética. Se uma corrente muito eleva-!
da passa no material, ela força esses-
vórtices magnéticos a se moverem, aque-
cendo o material e destruindo a super-
condutividade. Os fisicos aprenderam a
ancorar os vórtices introduzindo defeitos
na estrutura cristalina do material super-'
condutor. Esses defeitos são átomos nos'
quais os vórtices magnéticos esbarram e,
ficam presos. Isso permite passar grandes
correntes entre eles. O passo seguinte'
depois de produzir esses cristais com,
defeitos, era unir vários cristais de modo
a produzir fios e filmes. Isso acaba de ser.
feito pelos cientistas do National Institu-'
te of Standards Technology, no Colora-
do, EUA, através de uma técnica de
tratamento térmico dos cristais super-!
condutores.
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W ÔNIBUS BRASILEIRO.
A SOLETUR lhe oferece

a chance de conhecer o grande destino
turístico da década de 90: A Austrália e Nova Zelândia. As mais belas paisagens

do mondo estão ao "Continente dos sonhos". Neste roteiro da SOLETUR, você pode
ir de olhos fechados. E assim que chegar, abra os olhos e comprove que o sonho é possível.

Você vai sonhar 25 dias de olhos abertos: 17 dias na Austrália • Café da manhã e mela
pensão • 8 dias, opcionais, na Nova Zelândia • Guia Brasileira Inglês, você sã fala se quiser.
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O ROTEIRO DOS SONHOS:
Vôo transpolar exclusivo da Acrolíneas
Argentinas. Na parte terrestre a SOLETUR
transporta você nos confortáveis ônibus de luxo,
com seus Guias e Motoristas exclusivos.

SAÍDAS: Julho (dia 1), Setembro (dia 2) e Outubro (dia 7)

^soletur' ' Em tltrí<unn a numnm 1 .

! Centro- R da Quilanda. 20/Slj. Tel..221-4499
 Ipanema- R. Vise. de Plrajá. 351/Lo)a 105 Tel 521-1188

Emtunsmoanumerol CopB. R Santa Clara. 70/SI). Tels. 255-1895

AUSTRÁLIA: Melboume • Canbena • Sydney • Old Sydney
Town • Netvcastle • Hunter Valley • Armidale • Gold
Coast • Sun Coast • Brisbsne • Great Banier Reef, etc.
NOVA ZELÂNDIA: Chrlstchurch • QueenstownMllford Sounds • Mount Cook • Rotorua • AucklandIlhas do Sul e do Norte, etc.

Voando por . -3ÊL.
AEROUNEASARGEA/TiNAS

Tljuca • Praça Saens Pena, 45/Lj. 10L Tel. 264-4893
Niterói • R. Cel. Moreira César. 229/1 012 - Tel.710-7401

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
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Fiocraz chega aos 90 anos sem dinheiro e intranqüila
José Renato — 13/11/&7

Quando o ministro da Saúde, Alceni
Guerra, chegar sexta-feira ao castelo de
Manguinhos e reunir forças e fôlego para
assoprar as 90 velinhas do bolo de aniversá-
rio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
estará conhecendo de perto não apenas a
solidez científica dos projetos de pesquisa da
aniversariante, ingrediente que tem conferi-
do prestígio internacional à instituição.
Também verá com os próprios olhos o clima
instável criado pelo fato de a Fiocruz estar
acéfala, sem presidente há mais de dois
meses. E pior: se o ministro esquecer o
presente e não nomear ninguém para o
cargo durante a semana, a Fiocruz pode
amargar a comemoração de seu 90° aniver-
sário sem ter um presidente."Um 

presidente significa estabilidade e
tranqüilidade para pesquisar", ressalta o
presidente interino da Fiocruz, Luiz Fer-
nando Ferreira da Silva. "O novo presidente
deve vir da própria instituição e ter prestígio
acadêmico, sem estar ligado a partido politi-
co", adverte ele, ao alertar que 

"a 
pesquisa

não pode estar sujeita a atritos político-par-
tidários".

Biotério — Essa situação de indefini-
ção, que atrasa a entrada de recursos c
impede o desenvolvimento de novos proje-
tos, será percebida pelo ministro quando,
durante a festa de aniversário, inaugurar o
novo biotério da Fiocruz — viveiro destina-
do à criação controlada de animais de labo-
ratório. Por falta de recursos, o biotério será
inaugurado sem seus hóspedes: os animais,
indispensáveis aos testes de controle de qua-
lidade de vacinas e medicamentos e à pes-
quisa na área de imunologia e de novos kits
para o diagnóstico de doenças.

Sem dinheiro para importar as matrizes
de qualificação genética, livres de determi-
nados germes e vírus, a Fiocruz aproveitou-
se do prestígio de seus pesquisadores e pediu
doações. Apesar de ter solicitado 160 ratos e
90 camundongos, receberá no final de junho

somente a metade, através de uma doação
do Instituto Central de Criação de Animais
de Laboratório de I lannover, na Alemanha.
Além desses, a Fiocruz ainda está negocian-
do com o Instituto Francês de Febre Aftosa
a doação de 30 coelhos fêmeas e seis ma-
chos.

A partir dessas matrizes, os técnicos pre-
tendem criar, sob rígido controle genético e
ambiental, 300 mil animais de laboratório
durante o primeiro ano de funcionamento
do biotério, que tem 4.200 metros quadra-
dos e capacidade máxima de 600 mil ani-
mais, entre camundongos, ratos, coelhos e
cobaias, totalmente isolados do meio exter-
no — livres de germes e de estresse. As
instalações, cuja construção começou em
1982 e já atravessou quatro administrações
da Fiocruz, custaram cerca de US$ 5 mi-
Ihõcs.

Precisão — A Fiocruz precisou viver
90 anos para ter um biotério capaz de criar
cobaias em condições de atender às expe-
riências de laboratório. "Agora, os resulta-
dos das pesquisas serão mais precisos", as-
segura o cientista Akira Homma, um dos
idealizadores do biotério. Segundo ele, os
animais obtidos até agora pelos pesquisado-
res, criados sem tanto controle num biotério
rudimentar, "provocavam desvios de resul-
tados científicos". A falta de animais sadios
prejudicou, por exemplo, os testes iniciais de
controle de qualidade da vacina cubana
contra a meningite do tipo B.

Na solenidade que marcará o aniversá-
rio da Fiocruz, Alceni Guerra — cm sua
primeira visita à Fiocruz sem ser de surpresa

também inaugurará as instalações do
Centro de Estudos da Saúde do Trabalha-
dor e Ecologia Humana, que na verdade já
funciona há alguns meses. Receberá de pre-
sente o livro Manguinhos: fio Sonho à Vida

A Ciência na Belle Éppquç, de Jaime
Benchimol, que será lançado na ocasião.

fe*5; ' :'¦¦ •"'j/S ¦¦ ã - ¦ ¦-

A beleza do castelo de Manguinhos, sede da Fiocruz, é uma atração a mais

Uma história de conflitos políticos
Vários conflitos políticos marcaram es-

ses 90 anos da Fiocruz. Crises internas
existem desde 1934, quando morreu o en-
tão presidente, o cientista Carlos Chagas, e
o presidente da República, Getúlio Var-
gas, não aceitava nomear o pesquisador
Figueiredo Vasconcelos, indicado pelos
funcionários.

Em 1937, em pleno Estado Novo, Ge-
túlio Vargas proibiu a acumulação de ren-
dimentos e muitos cientistas deixaram a
isntituição. O governo também negou aos
cientistas o recebimento de um percentual
da venda dos produtos desenvolvidos por

eles na Fiocruz e vários abandonaram a
instituição com o produto — e a tecnolo-
gia — debaixo do braço.

Com o golpe militar de 1964, predomi-
nava a idéia de que a pesquisa deveria ficar
em primeiro plano na Fiocruz, deixando-
se para outras instituições a tarefa de aten-
der a demandas mais imediatas, como o
combate a endemias, por exemplo.

As divergências políticas atingiram o
clímax em 1970, quando 10 importantes
cientistas foram cassados pelo AI-5 e exi-
lados e vários outros transferidos de suas
funções. Em 1975, o governo militar no-

meou o administrador de empresas Viní-
cius Fonseca para a presidência da Fiocruz
— o primeiro não-cienlista a ocupar esse
cargo. A partir de 1984, a política de
integração tomou conta da instituição.

Considerada foco político de esquerda
dentro do governo, a Ficruz sofreu investi-
das também na Nova República. Já no
governo Collor, o ministro Alceni Guerra
levantou suspeitas sobre contratação irre-
guiar de 1.500 funcionários e até hoje não
nomeou o novo presidente da Fiocruz de-
vido a problemas políticos e ao interesse
do PTB e do PFL cariocas pelo cargo.
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Pesquisas e
realizações
A Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) c hoje a
maior instituição de pesqui-
sa sobre saúde na America
Latina, seguindo a estraté-
gia de integração entre-pes-
quisa e produção, imagina-
da por cientistas como o
próprio Oswaldo Cruze
Carlos Chagas, homens que
uniram a investigação à
produção de remédios.

Assumindo em 1902. a
direção do então Instituto
Soroterápico — criado em
1900 para fabricar vacinas e
soros contra a peste bubòni-
ca —, o cientista Oswaldo
Cruz começou a transfor-
mar a entidade na grande
escola de medicina experi-
mental do pais, um esboço
do importante centro que é
hoje.

Quando acumulou a di-
reção da instituição com a
chefia da Diretoria Nacio-
nal de Saúde Pública, Os-
waldo Cruz transformou
Manguinhos na base para
as históricas campanhas
contra a peste bubônica, a
febre amarela e a varíola,
que matavam milhares de
pessoas no litoral do Brasil.
O sucesso das campanhas

que ao serem propostas
foram intensamente comba-
tidas — inaugura a projeção
internacional da entidade.

Em 1910 começaram na
Amazônia as incursões ru-
mo ao interior do país, com
a viagem de Oswaldo Cruz e
Belisáno Penna para pro-
mover o saneamento da re-
giâo da ferrovia Madeira-
Mamoré — onde a malária
matava centenas de traba-
lhadores. Seguiram-se então
diversas outras expedições
científicas pelo interior bra-
sileiro, para saneamento e
estudos científicos diversos

uma espécie de redesco-
brimento do país, agora
com a ótica científica.

Descobertas — Numa
dessas expedições, Carlos
Chagas descobriu, em 1909,
em Lassance, Minas Gerais,
a doença que leva seu nome.
Impulsionadas pelos avan-
ços surgidos das descober-
tas de Chagas, intensificam-
se os estudos sobre as cau-
sas, vetores,
desenvolvimento e combate
dessa e de outras doenças,
como malária, leishmanio-
se, varíola, esquistossomosc
e peste, entre outras, o que
caracterizaria Manguinhos
como um importante centro

para a busca da auto-sufi-
ciência científica do país.

Hoje, a Fiocruz produz
vacinas e soros contra di-
versas doenças, como febre
amarela (80% da produção
mundial), sarampo, cólera,
meningite A e C, febre tifói-
de (cobre toda a demanda
nacional), além de kits para
diagnóstico de doenças co-
mo a Aids e a hepatite B.

Lutando contra a escas- ,
sez de recursos para igualar-
se tecnologicamente aos
mais modernos centros de
estudos do mundo, a funda-
ção, entre outras realiza-
ções, mantém atualmente li-
nhas de pesquisa básica e
aplicada sobre a Aids, den-
gue (recentemente, pesqui-
sadores isolaram o vírus 2
da dengue), a esquistosso-
mose, raiva, hepatite, entre
outras enfermidades. Estu-
dos buscam a síntese quími-
ca de vários medicamentos.
Programas de vigilância sa-
nitária acompanham a cir-
culação de vírus selvagens
pelo pais. Alimentos, vaci-
nas e medicamentos tèm sua
qualidade controlada pela
fundação, que mantém cur-
sos regulares de saúde pú-
blica.
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Pesquisa testa droga
contra pressão alta
para tratar diabético

COLUMBIA, EUA — Alguns remédios usados para
controlar a hipertensão podem evitar ou curar uma das
ameaças mais graves para a saúde dos diabéticos: a doença
renal. A pesquisa é de um professor da Universidade de
Missouri.

Nos EUA, mais de 20 milhões de pessoas usam medica-
mentos para controlar a hipertensão, uma disfunção queestá estreitamente ligada à aparição de doença renal graveem diabéticos. Agora, o nefrologista John Bauer, da
Escola de Medicina de Missouri, está pesquisando o efeito
dessas drogas em diabéticos que não sofrem de pressãoalta. Durante dois anos, elas serão aplicadas em pessoas queadquiriram diabetes cm idade adulta e que já apre-
sentam os primeiros sintomas de enfermidade nos rins.

Um terço dos norte-americanos com capacidade renal
reduzida são diabéticos, o que representa uma despesa de
US$ 1 milhão por ano, para o governo dos EUA, em

. diálises c transplantes cm mais de 10 mil diabéticos.
A pesquisa da Universidade de Missouri compara dois

fármacos que não só controlam a hipertensão sangüínea
sistêmica, detectada pelo médico no consultório, como a
hipertensão, nos vasos capilares, dos glomérulos do rim,
que são as estruturas que separam a urina do sangue.

Os pesquisadores acreditam que o desenvolvimento da
doença renal nos diabéticos pode ser detido através do
controle da hipertensão, tanto sistêmica como glomerular, e
do metabolismo da glucose e proteína consumidas através
dos alimentos. A presença de pequenas quantidades de
albumina — um tipo de proteína — na urina, aumenta o
risco de enfermidade renal para o diabético.

Vigilante do coração
acusa McDonalds de
envenenar a América

Carole Sugarman
The Washington Post

Anúncios de página inteira publicados em mais de vinte
jornais americanos acusando a cadeia de lanchonetes¦ McDonald's — a maior do mundo — de estar "envene-
nando a América" ao vender hambúrgueres com "gordura
demais", deram início a uma discussão pública.A rede McDonald's respondeu às acusações afirmando
seu compromisso com as recomendações de nutricionis-
tas e colocou á venda em suas lojas americanas, em caráter
experimental, sanduíches de frango grelhado, entrada c
salada de macarrào, palitos de cenoura, aipo e batatas fritos
em óleo vegetal. Logo depois, começou em todas as filiais
dos EUA a venda de iogurtes, milk-slwkes e sorvetes com'
baixo teor de gordura.

Os anúncios continuavam a campanha liderada por Phil• Sokolof, milionário e presidente da Associação Nacionaldos Vigilantes do Coração — que já publicou duas séries de
anúncios acusando diversos fabricantes de comida. As duas
partes estão discutindo em torno de pequenas diferenças de
quantidade de gordura.
Sokolof, por exemplo, disse que os hambúrgueres do
McDonald's contem 21,5% de gordura. O McDonald's
diz que eles contêm entre 17 e 19,5 %. O anúncio acusa a
dupla Big Mac (dois hambúrgeres em um pão duplo) & ba-
tatas fritas de conter 25 gramas de gordura saturada. A
empresa se defende dizendo que esse peso varia de 15 a
19 gramas, dependendo do tamanho da embalagem de
batatas.

As autoridades de saúde recomendam como ideal uma
dieta diária com cerca de 2.000 calorias (pode ser um
pouco menos para mulheres e um pouco mais para homens)
incluindo 30% ou menos de calorias de gordura, sendo
que esse percentual não deve incluir mais do que 10% de
gordura saturada.

As calorias de gordura são a quantidade de gordura por
grama multiplicada por 9 (9 é o número de calorias
contidas cm cada grama de gordura). Desse modo, um Big
Mac com 32,4 gramas de gordura contém 291,6 calorias
de gordura.

Portanto, quem come um Big Mac — sem contar a
Coca-Cola — é bom que saiba que esse lanche corresponde
quase à metadç das calorias de gordura diárias recomenda-
das pelos nutricionistas para a manutenção da boa for-
ma do corpo — por dentro e por fora.
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Pedestal e parede em madeira de lei, cerejeira e mogno.
Máquina alemã marca URGOS lama mundial. Toca três melo-
dias, som de piano, bate hora, marcador de lua, pêndulo de lira,
fabricamos relógios personalizados para brindes.

FAZEMOS CONSERTOS EM GERAL
^KPIántãoíhòiè.íié_&íiàsv:1ffh.'
Ind. de Relógios Decorativos e Brindes

Rua Siqueira Campos, 43 SI. 1107
.iüHsT". © 235-5244
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ãfò phesfV3J/ Convdrtw f^Wro Eletnca do &io Franosco

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÍO FRANCISCO - CHESF
Diretoria de Construção — DC

Superintendência de Suprimento — SSU
Departamento de Administração de Material — DAM

COLETA DE PROPOSTAS: CP — DAM 006/90

VENDA DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA EXCEPCIONAL
(VIGA GÔNDOLA)

A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF, com
sede na Cidade do Recite, Estado do Pornambuco. na Rua Dr. Elphego Jorge
do Souza. 333 — Bongl, propõe-se a vender em licitação pública, através de
Coleta de Proposlas, regida pelo REGULAMENTO DE HABILITAÇÃO. LICITA-
ÇAO E CONTRATAÇÃO — RHLC, da Eletrobrás. os equipamentos abaixo
relacionados:
LOTE ÚNICO!

01 Par de Vigas Gondola para Transporte de Carga Excepcional (Capacidade:150 ton.) com: 01 Par de Dlstribuidoros de Carga e 01 Par do Relas
Giratórias c^ravossa do Sustentação das Vigas — (Usadas).
Construção: Aço COR-TEN — Fabricação: BISELLI.

PREÇO MlHIMO DO LOTE: CrS 10.811.256,60 (Dez milhões, oltocentos e onzo
mil, duzentos o cinqüenta e seis cruzeiros e
sessenta centavos).

INFORMAÇÕES GERAIS —

a) — Os equipamentos encontram-se armazenados no:
Parque de Material do Abreu e Lima (Almoxaritado CHESF).
Br. 101 (Norte) — Km. 21 — Abrou o Lima/PE.

b) — As propostas deverão ser entreguos até: 01 de JUNHO de 1990
c) — EDITAL COMPLETO, CARTA-PROPOSTA e INFORMAÇÕES COM-
PLEMENTARES:

Recife/PE.: Departamento do Administração de Material — DAM
Br. 232/ Km. 07 — Bongi
(081) 251-5154 (Direto) 251-1011 Ramais: 2744/2745

Salvador/BA.: Divisão Regional de Suprimento de Salvador— DRSS
Av. Viana Filho (Estrada Pau do Lima) — Plluaçu
(071)371-1422/231-8348

São Paulo/SP: Divisão de Suprimento de São Paulo — DCSP
Rua Margarino Torres. 467 — Vila Maria
(011)292-3499

Rio de Janeiro/RJ: Divisão de Suprimento do Rio de Janeiro— DCRJ
Av. Rio Branco, 81 (9° e 10° and.) — Centro
(021) 2634714/ 203-2447

4Escovódromo' estimula cuidado com os dentes
Uma grande pia para a escovação coletiva

dos dentes, batizada de escovbdromo, foi a
solução encontrada pelo dentista Paulo Sérgio
Copie, da Associação dos Servidores da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para ensinar e
motivar crianças c adultos a escovar os dentes
corretamente. .Após três semanas de testes
com 140 funcionários, o dentista verificou
uma redução de 40% da placa bacteriana,
responsável pelo surgimento das cáries, gengi-
vites e mau hálito.

Com uma cuba, seis torneiras, seis espe-
lhos e duas mangueiras, o equipamento é
simples e barato. "Pode ser facilmente coloca-
do em locais públicos, como escolas, favelas,
praças e até empresas, com o objetivo de
estimular as pessoas, principalmente as de
baixa renda, a escovar os dentes", ressalta
Paulo Sérgio Copie. Em 40 minutos, o dentis-
ta pode orientar 68 pessoas — rendimento que
num consultório só é possível com 60 horas de
consulta, a um preço médio de Cz$ 1,5 mil a
hora.

A técnica consiste em fazer as pessoas
escovarem os dentes com uma pa_ta que con-
tém um corante — a elitrosina — capaz de
evidenciar a placa bacteriana no dente. Após
a escovação e o bochecho, os pontos dos
dentes ainda sujos ficam marcados de verme-
lho. Nesse caso, o indivíduo volta a escovar
até que não apareçam mais manchas verme-
lhas. "Isso é o que chamamos de odontologia
prospectiva: enquanto escovam os dentes co-

Chrjstlna Bocayuva

A escovação coletiva pretende reduzir placas bacteríanas

letivamente, as pessoas olham no espelho se
realmente estão tirando as placas bactéria-
nas", explica o dentista.

Segundo cie, "essa é a melhor maneira de
diminuir a triste estatística do Brasil, pais que
possui hoje 1 bilhão de dentes cariados". Em
sua opinião, isso acontece porque, com a sen-
saçâo de frescor dos cremes dentais, as pes-

soas se satisfazem em parar de escovar os
dentes um minuto e meio, em média, depois
de começar a escovação e só removem 20% da
placa bacteriana, no máximo.

O escovódromo está em teste na clínica
integrada da Faculdade de Odontolodia da
Universidade Federal Fluminense (UFF). "As
pessoas ficam realmente mais motivadas a

escovar, bem os dentes", assegura o dentista
Luiz Quintanilha, da UFF. Foi o caso do
estudante de Niterói Adriano Gustavo Wct-'
terling, 14 anos, que chegou à clínica odonto-
lógica da UFF com uma concentração de
placa bacteriana quase três vezes maior que o
máximo estipulado pela Organização Mun-
dial de Saúde. Depois da orientação do den-
tista e da escovação coletiva, o índice de
placas foi praticamente nulo.

Antes de sentar na cadeira do dentista,
todos são obrigados a passar pelo escoVòdro-
mo. A auxiliar de enfermagem Margarida Re-
ginaldo Silva, 25 anos, precisou escovar os
dentes na pia coletiva, pela primeira vez, antes
de colocar uma coroa dentária. "Estou acos-
tumada a escovar em casa. Aqui, diante dos
outros, a gente fica com medo de sujar a pia e
passar vergonha", comenta. Outra paciente,-
Francisca dos Santos, 68 anos, há 30 trata
seus dentes na clínica da UFF e já está
acostumada com o escovódromo. "Todas as
quartas-feiras venho fazer tratamento e acho
essa experiência de escovar dentes'com os
outros muito interessante. Melhor do que
num banheiro, que sempre está sujo", diz.

Os resultados obtidos com a escovação
coletiva na UFF serão enviados à American
Dental Association, para lançar a idéia tam-
bém nos Estados Unidos. A Petrobrás e a
indústria siderúrgica Mannesmann também se
interessaram em testar o equipamento.
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M0NTEREY
Com O MONTEREY, você eco-nomlza e nào deixa o requinte
de lado.
3 pás de madeira c/3 tulipas.
Um luxo.

4J96,
STA7.99Í í

MULTCHEF ARNO
A panela elétrica da ARNO.
É mais do que um forno:
assa, grelha, frita, cozinha
e aquece os mais variados
pratos.

2X
AVISTA

.190,
_ 5.990; '

mmj
CADEIRA ANATÔMICA SL
Relaxe.
Vendo televisão, lendo ou "fa-
zendo nada' com desegn ana-
tómico perfeito, esta beilssl-
ma cadeira _ ortopédlca e ainda
nào ocupa espaço lé dobrável).
Nas cores: preto, azul, verme-
lho e verde.
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CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO
Acabou o mistério do café I
gostoso.
A cafeteira Elétrica da Arno faz
um cafezinho pra você que fica
sempre quentlnho e saboroso.
16 cafés

A VISTA 3

AVISTA 2.990. f;$g<.| ~
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RACKSYSTECRack p/TV e vídeo com porta-fl- ifwlí.!tas e rodlnhas para fácil deslo- mM p Icamento. fsÉPl.! I!
Regula de w à 20'. «Owlf '
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SAN REMO
3 pás de madeira c/lustre.
Refresca, renova o ar, decora eIlumina o ambiente. Consome
10 vezes menos energia queum ar condicionado.

1490,STA 4.490, '

ÚLTIMA .
SEMANA

VEI.BATIM SHG
A última palavra da tecnologia
em fitas de vídeo. A melhor do
mercado.

SÓ AVISTA

VIBRO MASSACEADOR ARNO
Massagem estimulante e con-fortável dacabeçaaospés.Com
quatro acessórios específicos:
massageador muscular, facial,capilar e multicondlclonador.

ARINO

CORTADOR DE GRAMA ARNOCorta todos os tipos de gra-ma e plantas de caule macio.-alça de altura regulável;Leve: _,7kg;prático;
Ideal p/pequenos e médios
jardins;fio de corte recarregável;garantia de 1 ano.

2X !_.8iii : _¦ XBjf

A VISTA 2.19

2.90
ISTAK.9Õ,

2X
AVISTA

MINIF0RNO ARNO
Modernize seus lanches e re-
felcòes rápidas.frita, grelha, assa e gratlna;seletor de temperatura

com indicação para cada
operação;assadeira de alumínio, paraassar, descongelar alimen-
tos.

2X „Avista
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POLI BAG
Tire o peso das costas.
POtl BAG carrega sua mochilaou pequenas bagagens. Rodas
super-resistentes; apoio paradescanso; várias cores. Temexclusiva alça telescóplca.

PROTE-ELETRO
Protela seus aparelhos das des-cargas elétricas, picos de volta-
gem e distúrbios na rede.
Recomendado para geladeiras,freezers, TVs, vídeos, PCs, jogoseletrônicos e outros aparelhos
sensíveis.

ÚLTIMOS
DIAS

só Avista 990,
MULTI-KIT

Combine as peças que precisar e arrume seu espaço.
PRATELEIRA (unidade)
Gr. 390, Pq. 290,
P0RTAS-FITAS (unidade)
Cr. 490, Pq. 390,
MULTICESTO (unidade)
Cr. 690, Pq. 590,
TRILHO (par)
Cr. 390, Pq. 290,
MÂO FRANCESA (par)
Artlculúvel ou simples 89,

Esta é uma das opções que
você pode criar.

'^ "*^íí •£>«¦"*¦" ¦

MAXROLL
Seu braço direito na cozinha.
Porta-rolos de 3 suportes: pelí-cuia de pvc, papel-alumínio etoalha de papel.

SÓ A VISTA

Só A VISTA SSSf

NOVELLI
Residencial ou comercial, aimelhoropcão para refrescar0%», .
are afastar os mosquitos, eco- ^§f:t
nomizando energia.

VR905VCSABARÂ
Suporte p/TV e vídeo que con-
qulstou a cidade.
Cira e Inclina.

COPACABANA - Rua Barata Ribeiro, 307 • LJ. - TelS.: 237-2946 - 255-6583 - 255-meier - Rua Manoela Barbosa, 1 - si. 108 - Tel.: 594-4938TIJUCAO • Rua Conde de Bonfim, 106 - si. 202 a 204 - Tel • 284-4167tijuca - Rua Conde de Bonfim, 615 - Lj. m - Tels..- 288-9786 - 288-9011NITERÓI SHOPPING - Rua da Conceição, 188 ¦ Lj. 142 - Tel • 719-6977BRASÍLIA ¦ SCLN Quadra 209 ¦ BIOCO D - Lj. 13 - Tel • 272-1608
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ÚLTIMOS
DIAS

CARTUCHOS P/
DeaO-Angle
Aztec Adventure
Clioitbusters
RType
Chcolifter
After Burner
Super Cross
Jogos üe Verão
Super Futebol
Creat voley
World Cranfl Pri<
Pro Wrestling
Super lênis

A PARTIR PE

MASTER SYSTEM
Dynamite Dux
G-ngsterTown
Creat Basket
Marsman Shootíng Trap Síiooting
Sh ooting c
Black Kc-it
Fantasyzone:tueM3!e
f anta _v zone H
Astro warrtor
Zaxxon JD
SpaceHarrlerJD
Mlsille oefense 50
Alei KW

1.990,
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Mprroirirt rtfns í?a ri irmos ameaça
Renata Moraét

Estudos sobre a contaminação do
rrieio ambiente por mercúrio feitos nos
últimos seis anos por pesquisadores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) indicam que, em cinco a 10
anos, milhões de habitantes das proxi-
midades de rios de garimpo no Brasil
(odo — cerca de 2 milhões só na região
amazônica, onde se concentra a maioria
dos garimpos —- estarão potencialmente
expostas a sérios problemas de saúde,
òarà os quais não há tratamento, em
conseqüência da contaminação da água
pelo mercúrio usado nos garimpos du-
(ante a última década, quando ocorreu
ò boom do uso de mercúrio para extra-
£ão de ouro no Brasil.

Segundo Wolfgang Pfeiffer, chefe do
Laboratório de Radioisótopos do Insti-
(utò de Biofísica da UFRJ, que conduz
a pesquisa com ajuda de cientistas da
Universidade Federal Fluminense e da
Universidade de Rondônia, essa proje-
ção foi feita a partir de estimativas da
quantidade de mercúrio — cerca de 200
toneladas anuais em todo o país, 2,5% a
11 % do total lançado no mundo todo

^— já lançada na natureza nos últimos
anos.
: Para deter a contaminação que con-
tinua ocorrendo, seria preciso mudar o
inétodo de trabalho de cerca de 1 mi-
jhào 600 mil homens que trabalham nos
garimpos da Amazônia. Eles adicionam
o mercúrio ao cascalho retirado dos
Hos, para que o metal — o único que
permanece líquido à temperatura am-
biente — se ligue ao ouro ali contido.
Depois da amalgamação, os garimpei-
J-os põem fogo no amálgama. Surge o
puro e evapora-se o mercúrio. Esse pro-
cesso de mineração é conhecido desde o
império Romano. No Brasil, foi intro-
tíuzido na época colonial. Mas as quan-
iidades usadas atualmente não têm pre-
cedentes na história.

Vapor letal — O mercúrio dos ga-
Wmpos — em grande parte contraban-
deado — é o mesmo usado nos termo-
metros e nas obturações dentárias (nas
quais é amalgamado com prata). Segun-
tio Pfeiffer, a contaminação humana
importante não ocorre no contato da
substância em sua forma metálica com
a pele ou mesmo com o interior do
organismo, a não ser quando, em forma

de vapor, é aspirado diretamente —
caso dos garimpeiros. O problema para
o resto da população começa quando o
vapor de mercúrio metal sobe para a
atmosfera.

Em forma de vapor, ele fica suspenso
na atmosfera, onde adere a outras parti-
cuias em suspensão. As chuvas trazem
tudo de volta para o solo, Bactérias
presentes na natureza se encarregam de
transformar a substância em sua forma
mais maléfica: o metil mercúrio, solúvel
em água e 100 vezes mais tóxico do que
o mercúrio metal. A respiração dos pei-
xes — animais mais resistentes do que
pessoas aos efeitos da substância —,

que filtram constantemente a água em
suas brânquias, fixa o metil mercúrio
nas suas partes gordurosas, que se con-
centram no filé. Este serve de alimento
para o homem. É aqui que se completa
o ciclo da principal forma de contami-
nação. Segundo Pfeiffer, o mercúrio é
potencializado a cada etapa do ciclo, ou
seja, torna-se mais concentrado a cada
organismo em que entra.

Cabelos contaminados — Para
acompanhar a trajetória do mercúrio na
natureza, a equipe analisou a concen-
tração de mercúrio no ar, na água, em
peixes, nos sedimentos do fundo de rios
e em cabelos de habitantes de regiões de
garimpo da Amazônia e do Estado do
Rio de Janeiro. Medições feitas no rio
Madeira, por exemplo, revelaram con-
centrações até 200 vezes maiores do que
a média de rios não contaminados. A
estimativa de Pfeiffer é de que a conta-
minação da água pode se propagar a
distâncias de até 800 quilômetros do
ponto de origem.

As queimadas aumentam a velocida-
de de retorno da substância à natureza,
informa Pfeiffer. Essa conclusão foi ob-
tida pelo único estudo sobre a velocida-
de de reação do mercúrio em relação â
atmosfera nos trópicos, feito pela equi-
pe. Os estudos semelhantes já feitos são
relativos a regiões temperadas, onde a
substância permanece em suspensão por
meses.

Nos trópicos, sabe-se agora, a sus-
pensão do mercúrio dura horas, no má-
ximo dias, até o retorno ao chão. Isto se
deve à umidade, à temperatura e ao
volume de partículas em suspensão.
Portanto, no período da seca amazôni-
ca — entre junho e agosto, quando são

saúde aos leiros
Gnlúlio Vinanovi
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Roraima
Ba* Vista
Cabelos de índios
lanomêmls (200 amostras)
0,5 a 8,0 mlcrogramas por
grama

i,......;; ,,,

Pará
BaMm
R/0 Tapajós
Cabe/os de índios
munducurus (SO amostras)
10,0 a 31,0 microgramas
por grama

Rondônia 1 -^ _S i
Porto Valho '^Y ^~~~"^v |

Rio Madeiro ^v/"'
Cabelos da população :'/ j

f ribeirinha (50 amostras) : >* A i
0,22 a 40 microgramas por Jzí-
grama *%—<-\ ^~S 

"^Fl

Água (50 amostras! ; .1 / ^~1 i^/t-** '
O.iSa 11 microgramas por S''>VY \ S*-'
mililitro '<¦--! ^^J^

| Sedimentos (200 t-\ f

Carajá*
Marabá
Rio Tocantins
Cabelos (30 amostras)
0,05 a 5 microgramas por
grama
Água (22 amostras)
0,04 a 0,74 microgramas
por mililitro
Sedimentos (22 amostras)
0,09 a 3,1 microgramas
por grama
Peixes (40 amostras)
0.01 a 2,2 microgramas
por grama

Rondônia
Porto Valho
Rio Madeira
Cabelos da população
ribeirinha (50 amostras)
0,22 a 40 microgramas por
grama
Água (50 amostras!
0.15 a 11 microgramas por
mililitro
Sedimentos (200
amostras)
0.06 a 157 microgramas
por grama
Peixes (150 amostras)
0,07 a 2,1 microgramas
por grama
Ar (25 amostras)
0,02 a 292 microgramas
por metro cúbico

Estado do Rio da
Jnnelro
Rio Paraíba do Sul
Rio Paraibana
Água (50 amostras)
0,02 a 0,25 microgramas
por mililitro
Sedimentos (50 amostras)
0,05 a 0,9 micrograma por
grama
Peixes (50 amostras)
0,2 a 0,6 micrograma por
grama

Rio d» Janeiro (capital)
Cabelos da população em
geral (100 amostras)
0.7 a 6.4 microgramas por
grama

O í*ra«tw!>sl»««ro»>»dfAorfcinoi-m«W»de,
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feitas as queimadas — a concentração
de mercúrio que retorna à terra aumen-
Ia em proporção à quantidade de parti-
cuias cm suspensão.

Na natureza, o peixe é o primeiro
indicador de contaminação. No ho-
rhem, os primeiros indicadores são o
sangue e o cabelo. No rio Madeira, em
Rondônia, foram detectados, em diver-
sas espécies de peixes, inclusive algumas
mais apreciadas como alimento, como o
dourado e o pintado, concentrações de
mercúrio cinco a seis vezes maiores do
que as máximas recomendadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde (0,5 mi-

crograma de mercúrio por grama de
filé).

Em pessoas, segundo a OMS, o nível
máximo de mercúrio permissível é de 50
microgramas da substância por grama
de cabelo (acima disso ocorre a conta-
minação aguda). Medições recentes fei-
tas pela equipe em cabelos de índios
munducurus, no sul da Amazônia e ao
norte do Mato Grosso do Norte, revela-
ram concentrações de até 26,7 micro-
gramas por grama, quando em amos-
trás de cabelos coletadas na cidade do
Rio de Janeiro as concentrações não
passam de 6,4 microgramas.

Educação convencional subestima superdotados
JL Sonla d'Almeida

| "A minha professora nunca viu isso.
Ela não sabe que eu sou inteligente", foi
Jo que a psicóloga Rosa Prista Duarte
ouviu de um aluno superdotado da rede
municipal do Rio, que lhe mostrou sua
produção de histórias em quadrinhos,
com desenhos que ela considerou per-
feitos, contendo "expressões fantásti-
pás"; O aluno era um dos 129 identifica-
dos por ela como superdotados, na 2a
série do l° grau de 30 escolas municipais
da Ilha do Governador, Rio, durante a
pesquisa de três anos para a tese de
mestrado Superdotados — Psicomotrici-'dade e Conscientização.

No trabalho, que concluiu no fim do
ano passado pela Universidade Gama
•Filho, Rosa Maria confirmou que a
superdotação independe de classe so-
ciai. condições financeiras e característi-
cas de vida. E que não é feito um traba-
lho adequado nas escolas, para
descobrir a potencialidade dessas crian-
ças — geralmente tidas como problema-
jucás, dispersivas e fechadas — e inte-
grá-las socialmente.
' É preciso, segundo ela, um trabalho
que prime pela criatividade dando às
crianças oportunidade de se expressar
verbalmente e por meio de jogos e tra-
balhos manuais. Foi dessa maneira que
pjyitor dos expressivos quadrinhos, re-
provado duas vezes na escola e conside-
tado desatento por viver desenhando na
sala de aula, se revelou. Sua mãe, uma
lavadeira, disse à psicóloga que não en-
tendia porque o filho era mau aluno se
falava coisas "que só os adultos enten-
diam".
! O mau atendimento aos superdota-
dos, na verdade, faz parte de um mau
htendimento geral na escola. "As crian-
ças se tornam inadaptadas porque te-
mos escolas inadaptadas para atender
¦às diferenças. Na prática, a expectativa
e de que todos sejam iguaizinhos", ana-
lisa Rosa Maria.
: | Questionário — O processo da psi-
cóloga para reconhecer os superdotados
í-rr definidos como aqueles que têm de-
jsempenho acima da média das crianças
da mesma faixa de idade, no campo
intelectual, criativo, psicomotor ou so-
ciai — começou com as respectivas pro-
«féssoras que responderam a um questio-
Ttario, apontando os alunos que mais se'destacavam 

por terem, segundo avalia-
,ção delas, bom ou mau desempenho,
'apresentarem sinais de liderança e ri-
jqueza de vocabulário, entre outras ca-
;racteristicas.

A partir dessas respostas, foram sele-
[cionadas 357 crianças, de um total de
'4.000, submetidas ao teste de Raven,
¦uma seqüência de formas geométricas'com 

desenhos no interior que obedecem
<a uma lógica e desafiam a criança a

descobrir qual deve ser a forma seguinte
apropriada para completá-la. Pelos re-
sultados do teste, 129 crianças foram
identificadas como superdotadas. "Elas

mostraram uma facilidade para a per-
cepção de cor, formato e posição que
não é comum às pessoas de sua idade",
conta Rosa. Elas tiveram também o seu
quociente de inteligência (QI) avaliado e
registraram índices acima de 75, quando
o normal nesta escala é estar entre 50 e
70.

O passo seguinte foi trabalhar com
os selecionados. Rosa lembra que ape-
sar da desenvoltura que apresentam em
determinadas áreas, é preciso levar em
conta, ao lidar com superdotados, que
eles são crianças. "A idade emocional
deles é como a de qualquer criança",
ressalta. As crianças selecionadas passa-
ram por encontros semanais durante
seis meses, o mesmo acontecendo para-
lelamente com seus pais. Nesses encon-
tros, enquanto os pais foram orientados
para dar mais atenção aos filhos, estes
foram submetidos a teste de avaliação
psicomotora, criaram objetos com suca-
ta, desenharam e conversaram sobre di-
versos temas.

Integração — Ao final do trabalho,
quando prepararam uma peça de tea-
tro, Rosa constatou que as crianças do
grupo experimental melhoraram seu re-
lacionamento com a família e com os
colegas. Os que se isolavam em ativida-
des individuais passaram a aceitar brin-
cadeiras propostas pelos demais. "Um

dos meninos, muito fechado, acabou
conseguindo encontrar seu lugar no
grupo quando, na de teatro, escolheu
ser o diretor. Desta maneira, continua-
va reservado, sem deixar de se inte-
grar", conta.

João Carlos Cruz Silva, segundo-sar-
gento da Marinha, pai do menino Cris-
tiano, hoje com 13 anos, sequer conhe-
cia a expressão superdotado, até que seu
filho participasse da pesquisa de Rosa
Maria e fosse identificado como um
deles. João só sabia que o filho de vez
em quando 

"fazia 
perguntas curiosas"

que, no entanto, não mereciam atenção
do pai. 

"Depois do trabalho, passei a
conversar com ele de igual para igual, a
dar atenção, quando puxava um papo
comigo", conta João Carlos.

Bom aluno, sem se destacar em de-
terminadas matérias, ligeiramente tími-
do, poucos amigos, mas integrado à
turma, o menino é um bom exemplo de
que o superdotado nem sempre é o
estereótipo do gênio, e pode não apre-
sentar à primeira vista conhecimentos
nitidamente superiores aos dos colegas.
Apaixonado por fazer programas em
computador, ele admite: "Tenho um
amigo que sabe muito mais do que eu".

Cristiano, amante do computador, ganhou mais atenção dos pais

No Rio, uma tentativa tímida
Descobrir superdotados — que re- um questionário preparado pela Se-

presentam entre 3% e 5% da popula-
ção brasileira — nas escolas não é
tarefa fácil. Na Secretaria Municipal
de Educação do Rio, há um progra-
ma, a Sala de Recursos, para atender
a superdotados, mas somente 50 em
toda a rede freqüentam essas turmas
especiais, que oferecem atividades
práticas, como passeios e trabalhos
manuais, paralelamente às aulas regu-
lares.

Há espaço para atender a muito
mais crianças. Só as quatro Salas de
Recursos para superdotados que fun-
cionam hoje (há outras para portado-
res de deficiência auditiva, mental ou
visual), em quatro escolas da Zona
Norte do Rio, estão com metade de
sua capacidade ociosa. Além disso,
qualquer escola pode criar uma nova
sala, se tiver espaço físico, requisitan-
do à secretaria um professor para
atender os alunos.

O problema é que quem ericami-
nha a criança para essas salas espe-
ciais é o professor, que nem sempre
está preparado para fazer uma avalia-
ção adequada de seus alunos. Eles são
capazes de identificar facilmente um
deficiente auditivo, visual ou mental,
mas a dificuldade aumenta na hora de
identificar os superdotados. Existe

cretaria para ajudar os professores
nesta avaliação, mas raramente isso
lhes chega às mãos.

"São mais de 800 escolas munici-
pais. É muito difícil fazer com que
todas estejam cientes de que dispomos
deste atendimento e que todos os pro-
fessores saibam como utilizá-lo", ana-
lisa a psicóloga Célia Costa Lima,
coordenadora do Programa de Aten-
dimento ao Aluno com Característi-
cas de Superdotação, que recicla men-
salmente os professores que lecionam
nas Salas de Recursos.

A necessidade de um atendimento
pedagógico paralelo para os superdo-
tados gera polêmica. Testes de inteli-
gência e habilidades à parte, a psicó-
loga gaúcha Cecília Osowski, autora
de tese de doutorado Os chamados
superdotados: a produção de uma cate-
goria social na sociedade capitalista,
defendida no ano passado na Uni ver-
sidade Federal do Rio Grande do Sul,
considera o termo superdotado "alta-

mente discriminatório" e não reco-
menda que essas crianças sejam pin-
çadas de seus grupos, muito menos
para receberem qualquer tipo de aten-
dimento especial. "Precisamos de
educação especial para todos os brasi-
leiros", diz.

Contaminação invade
cérebro e pode matar

As estimativas de mortalidade por contaminação de mer-
cúrio são imprecisas. Os primeiros sintomas da contaminação
— diminuição da capacidade auditiva e visual, febre e tremo-'-'
res — são muito semelhantes aos da malária, doença endêmk,
ca na região amazônica. Os médicos os confundem — não só
por falta de treinamento, mas por ser difícil mesmo distinguir
as duas coisas, segundo o pesquisador Wolfgang Pfeiffer, do
Instituto de Biofísica da UFRJ. Muitas vezes, os médicos
tratam o paciente como portador de malária, quando o caso éi
mercúrio. ií

O.contato direto circunstancial com o mercúrio metálico',
(aquelas bolinhas prateadas dos termômetros) não causa
danos. Mesmo sendo ingerido, ele è eliminado normalmente-
do organismo pelas fezes. Mas quando o vapor do mercúrio
metálico é aspirado diretamente — o que acontece diariamen-
te com os garimpeiros —, penetra na corrente sangüínea'
através dos pulmões e vai para os rins e o sistema nervoso;-

Para quem não é garimpeiro, o perigo é a ingestão do
metil mercúrio (resultante da evaporação do mercúrio metálí-
co), o que pode acontecer quando se come a carne do peixe
contaminado. Assim ingerido, ele sequer passa pelos rins,,
instalando-se diretamente no sistema nervoso central. A subs^
tãncia não sai mais do organismo e não se conhece nenhuma
forma de provocar sua eliminação. A intoxicação provoca,
vômitos freqüentes, degeneração generalizada de todas as
mucosas e tecidos de revestimento internos, disfunções moto-;
ras, paralisia e eventualmente a morte. Em mulheres grávidas,
o mercúrio atravessa a placenta, atingindo o feto, que nasce
com retardamento mental e deformações físicas. *

Vaporização — Mas não só os povos ribeirinhos que
estão expostos ao mercúrio. Quando o ouro chega às cidades"
próximas dos garimpos para comercialização, costuma sofrer
outra queima, para refino. Com essa queima, repete-se o ciclo
da vaporização, reação com partículas em suspensão e retor-
no ao solo com a chuva. Segundo Pfeiffer, em alguns quartei-
rões dessas cidades a presença do mercúrio no ar — ainda
vapor de mercúrio metálico — é facilmente mensurável e até
visível, como cm Porto Velho, capital de Rondônia, onde as
medições revelaram concentrações de até 300 microgramas dç-
mercúrio por metro cúbico (o normal é 0,02 microgramas por'
meíro cúbico). ,'=£

Uma draga de garimpo tira do rio entre 300 gramas e 1,0'* quilos por dia. Para cada quilo de ouro extraído, perdem;sc
na natureza 1,3 quilo de mercúrio — cerca de 60% vai paraò
ar, pela queima —, a forma pior de contaminação —, e o,
resto acaba caindo na água ou no solo. Calcula-se que, só no
ano passado, os garimpos da Amazônia produziram 150,
toneladas de ouro.

Um decreto do então presidente José Sarney proibiu o uso
do mercúrio nos garimpos, mas não foi regulamentado. O uso
das retortas — equipamentos que processam a amalgamação
e a separação do ouro e do mercúrio em sistema fechado;
reaproveitando 96% do mercúrio e evitando a emissão para'0
meio ambiente — é obrigatório. Mas o custo da adoção desse-
equipamento é altíssimo a curto prazo. Além disso, os garim-'
peiros resistem a esse equipamento, pois a visão do ouro
surgindo da queima faz parte da/e/w do ouro.

Segundo Pfeiffer, o sindicato dos garimpeiros demonstra
consciência dos problemas trazidos pelo mercúrio, esforçah-
do-se para disseminar as informações necessárias para a
redução da contaminação através de audiovisuais e filmes
feitos especialmente para analfabetos —já que a maioria dos
garimpeiros não sabe ler —, de informes na TV e rádio e de
reuniões. iR.M)

Uerj cria curso para
professor municipal
ampliar seu horizonte

Para melhorar a qualidade do ensino das escolas públicas
no conturbado inicio da vida escolar, marcado pela repetên-
cia, será criado, a partir do ano que vem, na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o primeiro curso de gradua-
ção para professores que dão auias da Ia à 4a série do Io graut
O curso será aberto exclusivamente a professores da rede
municipal e faz parte de uma série de projetos a serem
realizados num convênio firmado entre a Uerj c a Secretarie}
Municipal de Educação do Rio de Janeiro.

Já estão acertados também o curso de extensão para
professor alfabetizador, que começa em junho, e outro de
capacitação à distância de agentes comunitários, que dão
aulas mas ainda não completaram sua formação escolar.

Atualmente, a formação de professores de nível superior
se dá pelo curso de pedagogia e pelos de licenciatura, capaci-
tando pessoal para lecionar da 5a à 8a série do Io grau e no 2°
grau. O professor do chamado Io segmento do Io grau (antigo
primário) forma-se apenas na escola normal de 2° grau e faz}
se quiser, um curso superior qualquer, muitas vezes para':
reunir mais títulos e aumentar o salário. :"$

"Melhorar o ensino da escola pública passa por salários;
boas condições de trabalho e também pelo aperfeiçoamento
do professor. É por essa via que vamos tentar mudar i
situação", diz a diretora do Departamento Geral de Ensino
da Secretaria de Educação, Maria de Lourdes Henriques. -

Com duração de quatro anos, a nova graduação para
professores de Io grau não pretende ser apenas o curso,
normal mais aprofundado. Um grupo de trabalho, com re-,
presentantes da secretaria e da universidade, preparou um-
questionário com dez perguntas sobre as principais falhas do
ensino e as principais carências do corpo docente, que será
respondido por professores da rede municipal e servirá de
base para a elaboração do currículo. "O curso vai aprofundar
questões da área de educação, discutindo da política educa,-,
cional aos conteúdos e metodologias", diz a diretora da
Faculdade de Educação da Uerj, Regina Weissmann. Profes*
sores da rede particular não terão acesso a essa formação."Queremos valorizar e melhorar a escola pública", diz Regi-
na.

¦ '"¦>i

Vantagens — O curso não será obrigatório, mas espç-
ra-se muita procura. "Qualquer extensão que oferecemos tem
sempre mais candidatos do que vagas. Dessa vez, com uma
graduação, não será diferente. Os professores querem se
aperfeiçoar", afirma Maria de Lourdes Henriques. "A divul-
gaçâo ainda nem foi feita e já há gente procurando a faculda*
de para pedir informações", conta Regina Weissmann. Desç-
jo de se aperfeiçoar à parte, os professores terão um outro
estímulo para fazer a graduação: o diploma influirá no plano
de cargos e salários do magistério. Com essa graduação, o
professor passa do nível 1 para o nível 3, o que representa um
aumento de salário de cerca de 18%.

Ainda no convênio entre secretaria e universidade, começa
em junho e vai até dezembro um curso de extensão para
professores alfabetizadores, com aulas duas vezes por sema-
na. Esse curso não pretende cobrir falhas da escola normal,
mas atualizar o professor. "Existem correntes teóricas que
discutem a alfabetização numa concepção psicolingüística
quando hoje vemos florescer a concepção sociolingüística,
onde o contexto social influi no desempenho da criança. São
questões como essa que queremos discutir", exemplifica Regi-
na Weissmann.

Já estão programados também, no mesmo convênio, a
formação à distância de agentes comunitários que, mesmo
sem formação escolar completa, dão aulas em suas comuni-
dades, e cursos de pós-graduação para professores que lecio-
nam as várias disciplinas da 5* à 8a série. A formação à
distância será oferecida em conjunto com o grupo Roda Viva.
formado por professores e integrantes de associações de
moradores, que lida com projetos comunitários. Entre os
cursos de pós-graduação será oferecido com prioridade o de
Português, com início provável em 1991. "Tudo passa pela
linguagem", justifica a professora Maria de Lourdes Henri-
quês, da secretaria. "O aluno, na maioria das vezes, não
entende História ou Matemática porque não sabe ler."



JORNAL DO BRASIL Cidade domingo, 20/5/90 d Io caderno a 23:

Vestibulandos acusados de
'colar* brigam na Justiça

vAcusados de terem colado em provas do
vestibular da Fundação Cesgranrio de 1987,
40 universitários receberam nota zero e bri-
gam até hoje na Justiça pela revisão das pro-
vas. Embora os vestibulandos prejudicados
que alcançaram pontos suficientes tenham
conseguido liminar para ingressarem na Uni-
versidade, eles não têm garantia de que pode-
rão se formar, no final do curso. Isto porque a
Justiça, nesses três anos, não julgou o mérito
da questão e os alunos são obrigados a viver a
incerteza se conseguirão o certificado de con-
clusão de curso superior.

' 
A maior parte dos estudantes fez vestibu- ¦

lar para Medicina, Veterinária e Odontolo-
giá:"Eu já estudava Medicina na Universida-
de de Vassouras, mas queria vir para minha
cidade. Vou me formar no fim do ano cm
Vassouras e nada foi resolvido sobre o Rio.
Ganhei liminar para cursar a Gama Filho (em
Bonsucesso, subúrbio do Rio), mas não pode-
ria arriscar. Só sei que não colei em prova
riénhuma", lembra Ana Cláudia Cauceglia
Melazzi, 22 anos. Ela contou que não foi
repreendida em nenhuma prova que fez para a
Cesgranrio, mas surpreendeu-se com uma no-

ta zero no dia do resultado. No processo, a
Cesgranrio argumentou que a cola foi detecta-
da através de um "método infalível dos
computadores".

Ana Cláudia faz estágio no Hospital da
Força Aérea do Galeão, o mesmo onde ficou
internado o menino Celestino José Rodrigues
Neto, aluno do Colégio Militar. Ele se suici-
dou na última terça-feira, porque se sentiu
humilhado com a punição de seis dias de
suspensão —- anunciado publicamente na
frente de sua mãe — por ter tentado colar em
uma prova da Geografia. "Eu o vi na UTI
porque fui atender uma paciente que também
estava lá", diz a universitária. Ana Cláudia
disse que, como já vai se formar, quer esque-
ecr o problema que teve com o Cesgranrio,
mas na época ficou muito revoltada.

O advogado dos estudantes, Paulo Gol-
drajeh, indaga na ação judicial — que está na
12a e 30a varas cíveis — como os compu-
tadores descobriram a cola, "se alguns dos
estudantes acusados prestaram exames a de-
zenas de quilômetros de distância, um do
outro".

Zôo elege bicho do mês e
criança na

As crianças que foram ontem ao Jardim
Zoológico do Rio de Janeiro tiveram a
chance de conhecer detalhes da vida e dos
hábitos do tamanduá-bandeira, animal
ameaçado de extinção e símbolo da Funda-
ção Rio-Zôo. Foi o primeiro dia do projeto
Bicho do Mês. Daqui para frente, todos os
sábados, das I0h30 às ÍSMO, as crianças
poderão fazer visitas orientadas a um deter-
minado animal e receber informações sobre
sua alimentação, o lugar de onde vieram e a
maneira como vivem.

Guias do Zoológico acompanham as
crianças e distribuem folhetos com as infor-
inações básicas sobre o bicho do mês. Para
as, menores, que ainda não sabem ler, é feita
uma leitura em voz alta. Depois, as crianças
escolhem uma ficha com uma pergunta so-
bre o animal. Se responderem certo, podem
ganhar um picolé e, no caso do tamanduá,
também um adesivo da Fundação Rio-Zôo
còm um desenho do bicho.
," Ontem, as crianças ficaram sabendo que
a tamanduá-bandeira está ameaçado de ex-

tinção "por causa da destruição das flores-
tas, sua casa, seu habitai". Aprenderam,
como Manoel Ceppas Araújo, de quatro
anos, que eles não têm dentes, gostam de
comer cupins, mas no Zoológico se alimen-
tam de ovos, leite batido, iogurte e carne
moída. A irmã de Manoel, Patrícia, de cinco
anos, gostou de ver o tamanduá tomando
sol, de barriga para cima, "que nem a Boli-
nha", sua cachorrinha.

A criançada, depois de ouvir tanta coisa
sobre o bicho do mês, já o tratava com certa
intimidade, chamando-o pelo nome de batis-
mo: Ulisses. Ele estava em um cercado na
companhia de emas e cotias. Há outro ta-
manduá-bandeira no Zoológico carioca,
mas eles não podem ficar juntos porque
brigam. Os dois são machos e a Fundação
quer ficar apenas com Ulisses e trocar o
outro por uma fêmea.

Em junho, o bicho do mês será o jacaré.
No final do ano, a criança que levar os
folhetos de todos os bichos do projeto ga-
nhará um presente da Fundação.

Fernanda Mayrink
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Fundação Escola de Serviço Público RJ
OrgJo vinculado a Secretaria do Estado de Administração

I ||FESP

A Comissão Permanente de Licitação da
FESP RJ torna público que fará realizar, na
Av. Carlos Peixoto n° 54, Botafogo, no dia
04 de junho de 1990, às 14 horas, Licitação
por Tomada de Preços para prestação de
serviços de produção de vídeotape. As firmas
interessadas poderão adquirir o Edital e a
Proposta-Detalhe, no mesmo local, sala 404,
mediante a apresentação do Certificado de
Inscrição no Registro Central de Fornecedo-
res (RCF) da Superintendência de Material
da Secretaria de Estado de Administração e
pagamento da taxa de expediente de Cr$
200,00 (duzentos cruzeiros).
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nos cigora contes í
Quem lida com recursos

com um recurso es mais.

Prefeitura terá palácio neoclássico
Empresa perde em
Petrópolis imóvel
em área tombada

PETRÓPOLIS 
vai ter, finalmente, uma sede

para sua Prefeitura. Mas essa melhoria po-
de custar o fechamento de uma das mais fortes
empresas de construção ferroviária do país, insta-
lada no Estado do Rio desde 1959: a Santa
Matilde, que tem seus escritórios naquela cidade
serrana e o parque industrial em Três Rios, a 123
quilômetros da capital fluminense. "Eu não
agüento mais esta facada. Fecho a fábrica e o
governo que faça o que bem entender dela e de
seus empregados", ameaça o presidente da em-
presa, Humberto Pimentel Duarte da Fonseca, 62
anos.

O prefeito de Petrópolis, Paulo Gratacós
(PSB), que assinou o decreto de desapropriação
da sede da Santa Matilde, diz lamentar que tenha
de ocupar um espaço cujos proprietários chega-
ram a "uma situação insustentável perante o
juízo de falências e concordatas". Mas ele acha
que o fechamento da sede pode até ser a salvação
da empresa. "Eu não posso conceber uma insti-
tuição dessas com o corpo em um lado e a cabeça
no outro. O dia em que a Santa Matilde tiver sua
cabeça e o corpo juntos, eu acredito que ela terá
condições de sobreviver e recuperar sua antiga
força", afirma Gratacós.

Humberto Pimentel, no entanto, rebate com
firmeza o prefeito. Não tendo como evitar a
execução da decisão do juiz Jessé Torres, da 4a
Vara Cível da Comarca de Petrópolis — que na
semana passada deu 20 dias de prazo para que a
Santa Matilde desocupe o palacete da Avenida
Koeler, 260, onde tem sua sede e 60 funcionários
—, o presidente da Santa Matilde, agora, diz que
vai fazer "tudo" ò que estiver ao seu alcance para
conseguir a anulação do decreto 195, publicado
em 26 de abril no Diário Oficial de Petrópolis e
pelo qual Gratacós considera o imóvel de "utili-
dade pública para fins de desapropriação".

"O 
que esse prefeito está querendo fazer co-

nosco é um absurdo. Se ele está a fim de instalar
um centro executivo do município, não teria ou-
tro imóvel mais indicado que o meu? E não terá
coisas mais importantes e imediatas a fazer de
interesse da população?", indaga Humberto Pi-
mentel. Entre outros imóveis, e "bem mais em
conta" além de situados no centro de Petrópolis,
ele cita o Solar das Neves, o Matadouro, o
terreno do Hotel Majestic e o Grande Hotel, com
sete andares e fechado há dez anos. "O que
Gratacós está querendo é aparecer, ele é um
homem muito vaidoso", afirma Pimentel.

Carlos Mesquita
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O palacete começou a ser construído em 1872 pelo Visconde de Silva

A desapropriação do palacete e área adjacente
com um total de 9.800 metros quadrados custou
aos cofres de Petrópolis CrS 37.156.272,32 —já
depositados em juízo —, mas o presidente da
Santa Matilde adiantou que vai querer o "preço

justo", algo em torno de CrS 250 milhões, "ainda

que sejam precisos alguns anos de luta na Justi-
ça". Só na restauração, feita há quatro anos e
seguindo as exigências da Sphan (extinta Secreta-
ria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal), ele diz que gastou o equivalente a USS 800
mil (CrS 40,8 milhões no câmbio flutuante).

Tanto o palacete, em estilo neo-clássico, como
a avenida em que foi construído são tombados
pelo Conselho de Preservação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Petrópolis. Sem dúvida,
essa é uma avenida que merece um carinho espe-
ciai. Não só pelo seu charme natural — duas
aléias de magnólias e hortênsias às margens do
Rio Piabanha que a rasga de ponta a ponta —
como pela nobreza das residências que a ladeiam.
Entre outras, o Palácio do Rio Negro, onde os
presidentes da República tinham sua residência
de verão e que fica no lado oposto à sede da
Santa Matilde.

"O 
prefeito foi cassado pelo regime militar.

Agora, está feliz da vida. Daqui da varanda ele
pode vingar-se olhando lá embaixo os militares",
ironiza Pimentel, apontando para os soldados
que guardam o palácio.

Na mansão viveram
famílias ilustres

O prédio que abriga desde 1985 a sede da,
empresa Santa Matilde e até hoje conserva seu
aspecto aristocrático começou a ser construído"'
em 1872 pelo Visconde de Silva e Barão do
Catete. Tudo de acordo com a linhagem de seus,;,
moradores e o nível de ensino que durante anos..
ali foi ministrado. Dentro de seus muros viveram,
o 3° presidente da República, Campos Sales
(1898-1902), e famílias ilustres como as de Cândi-
do Gaffrer e Eduardo Guinle.

Depois dos anos 50 e algumas reformas, o"
imóvel virou estabelecimento de ensino, primeiro ¦
com o nome de Colégio São José e depois Ateneu.
Recebia crianças e adolescentes não só de Petró-
polis como de outras cidades de todo o país. E,"
além do internato, onde eram recebidos só meni- ¦
nos, tinha o externato, aberto também a meni-"
nas.

Para a vice-presidente da Santa Matilde, An- 
'

na Luiza Pimentel Duarte da Fonseca, o pensa-.-
mento de que aquele palacete vai ser ocupado
pela Prefeitura de Petrópolis provoca uma reação
quase de revolta quando entra na capela que lá
existe também: "Fizemos deste lugar um verda-
deiro santuário, mas não me espanta nada que''
daqui a pouco façam dele um botequim. Não é'
triste?".
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Está tudo pronta O time. Os amigos. A torcida. É assim que
o Ponto Frio entra em campa Sempre com a maior gana

para ganhar. Você sabe que pode contar com a gente.
Os preços mais baixos da cidade, as melhores marcas e

modelos e aquele atendimento campeãa Verde-amarela Cerveja
. É bonzão demais. O Ponto Frio está pronto para torcer com você.

Sua loja de eletrodomésticos, moveis c
material de construção especializada em você.

REFRIGERADOR
CONTINENTAL 2001

RDC-300.
290 litros. 0 refrigerador com a

tecnologia e a decoração mais
sofisticada do mercado. Amplo

congelador, o maior da categoria. Porta
reversível. Painel de comando exclusive
que permite a operação liga/descongela

sem a abertura da porta. Prateleiras
ajustáveis e deslizantes. Isolamento em

poliuretano com maior economia de
energia. Garantia de 1 ano.

580-6742 i
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A marca da evo/uçao.
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JORNAL DO BRASIL

á. vida dura de quem vira camelô pelas ruas do Rio
(Continuação da 1" página

C;£u e o Negão, meu sócio, não podíamos ter escolhido
lugar'pior para inaugurar nossa "grande promoção" em
Madureira. Como estava lotada a calçada, do outro lado da
Estrada do Portela, pusemos nossa caixa de papelão ali
ítíésmo, no chão, e em cima dela os 48 .cintos emprestados
pelo Machado. Ali não é calçada. Ê uma faixa de um metro
djOàrgura ao longo da rua, delimitada por uma fileira de

ge'(o;baiano. Por ela passava o tempo uma fila de pedestres
pauá lá, tropeçando nos blocos de concreto, outra para cá,
espremida na vitrine da Lojas do Barulho. No meio, nós,
estorvando. E em vez de nos linchar, o povo sorria, simpáti-
cd. Como a gentil senhora gorda com a filha menina-moça:
/J— Você não tem cara de camelô — disse, me encarando.
J'"— E como é que é cara de camelô?

^ Sei lá. É diferente da sua — explicou, estendendo o
dínneiro e o cinto preto que a menina escolhera, para embru-
lhar, Dei-lhe o pacote que parecia estar vivo (o cinto insistia
em se desenrolar e abrir o embrulho), peguei a nota de CrS
100-e ia metendo no bolso quando ouvi a ordem do sócio: "E

na mão; tira tudo do bolso e segura na mão, para todo
mundo ver dinheiro e pensar que estamos vendendo muito".
j- Um negro bairando os 80 anos murchava a barriga
modesta em suado esforço para afivelar um cinto branco.
Conseguiu:'"'— Fico com este.
0ypr Mas não cabe no senhor. Leva um preto, ou de couro
cru, .maior.
d ""- Na minha idade não se engorda mais — rebateu
amável, com o sorriso humilde. A fivela vagabunda não
resjs.tiria muito. Ele não devia gastar dinheiro com uma
éSga daquela. Quando vi a nota de Cr$ 200 em sua mão,
apanhei-a e voltei, de troco, duas de CrS 100. Ele olhou para
blas e depois para mim, intrigado. Entendeu meus sinais.
Verificou se meu sócio não tinha percebido, embolsou seu
¦troco, sorriu, disse que eu não parecia camelô e se foi, feliz,
pom a barriga estrangulada.
1 Meio dia e meia. Já tínhamos vendido uma dúzia daquelas
liras vagabundas de "couro legítimo, da Micele da Bahia",
'como dizia Negão. O advogado bonachão desistiu do cinto
branco de cincunferência insuficiente e ficou de ver amanhã'nossa 

nova remessa. Deu fome. Fiz o sinal combinado com
Zeca Fonseca, fotógrafo do jornal que nos vigiava do escrito-
rio de contabilidade de um segundo andar, cm frente: Joguei
cintos, papéis e sacola na caixa, que pedimos para uma colega
guardar em sua barraca, e fomos procurar um boteco que
servisse prato feito.
i Encontramos casualmente com o Zeca. Apresentado co-

jno 
"um amigo", convidou-nos para almoçar e meu sócio não

¦perdeu tempo: "Já 
que o bacana está pagando, vamos come-

morar com cerveja, num restaurante com garçom", sugeriu.
£ no Café e Bar Avatar, o mais modesto da Travessa
ÍAlmerinda Freitas, o almoço dos três custou CrS 1.200:
exatamente o faturamento da manhã, 12 cintos de CrS 100,
(pelos quais eu já devia CrS 600 ao Machado, o dono. As
',13h20 

estamos, de novo, Negão e eu atrapalhando o povo:
í"Olhai!...'" A moça de óculos veio falar comigo:
i — Domingo é dia das mães. Você não quer ficar com uns
'.diplomas de mãe para experimentar?
| — Quanto cada?
| — 20. E pode vender por 100. No calçadão é 70.
• Antes que eu respondesse, saiu apressada. Vi os dois. Nem
com placa na testa seriam tão fiscais: camisa estampada fora
das calças, ginga malandra, correntinha, pulseira e anéis
dewados.

— Vocês pediram licença para ficar ai? Vão caindo fora
— disse o magro, sob o olhar do outro, de bigode grisalho e

pqhézinho maroto.
õiíiT- Cair fora é o cacete — reagiu o Negão que, se não tem
minha altura (lm%), tem duas larguras.
¦rmí£ Manera ai, pô — intervim. E, para os fiscais:
í? £_ Vamos acertar isso numa boa.
;r~'->- Não tem acerto. Depois do jeito que teu colega falou,

nào tem acerto. Pode juntar essa porcaria e cair fora.
:" Apreciei a exatidão da crítica à nossa mercadoria, mas

não saí. O Negão disse que ia ao banheiro no bar e saiu rua
acima. Os fiscais sumiram para os lados do calçadão. A
Séíiliora que examinava os cintos desde quando eu negociava

ifiglomas de mãe optou enfim por um branco,
bs r- Leva não, dona — eu disse. — Isso aí não vale nada.
ix-JBla não ouviu, por causa do barulho da rua, e precisei
repetir, mais alto. Saiu me chamando de mal educado. Lá em
ílffla, vi o Zeca fotógrafo empoleirado em seu posto de
observação. Cida, da barraca de confecções, atravessava a

uia,,Chegou solidária:
Não precisa sair daí não. É ano eleitoral e eles não têm

ordem para apreender mercadoria. Não vão fazer nada con-
tia .você.
jí J- De quanto é o acerto, aqui? — perguntei.
oú,^_ AqUi eu não sei. Ninguém arma aqui. Na minha
calçada é CrS 100 por dia. No calçadão, CrS 400, porque tem
.p'1?.ivl da cabine também.
-íd -r E por que não teve acerto comigo?

Eles não chegam em novato. É fria. Nem deixam
novato ver cobrança. Pode ser da federal, não é? Fique aí, que
não vão voltar.
^pe fato. Até I7h30 não voltaram. E a mesma explicação
¦gara seu sumiço eu ouviria no dia seguinte, na calçada da loja
'4ê classificados do JORNAL DO BRASIL da Avenida Co-
ififeôabana. Machado me emprestara mais cintos. O mendigo
«qruê negocia com caixotes na Praça Monte Castelo me deu um

1 
^ójaço de papelão, ideal na função de tablado, sobre os
£#Vizinhos dobráveis que o Beto das panelas me emprestou. E

, üali «estava eu de novo na calçada, entre as ruas Figueiredo
Sslâgalhães e Siqueira Campos. Um fiscal passou mas não se
íftlcTjmodou comigo. Nem com a gorda simpática da banca de
•üjàídes, marmitas e outros plásticos, na minha frente. Nem

£Ôm a loura dos telefones usados e outros badulaques. Nem
£om Mário, o moço tímido que passou me oferecendo, a CrS
»S0,-as sacolas de pano feitas em casa e que poderíamos
"vender 

por CrS 400". Nem com o espalhafatoso comprador

Jjjje|ouro a "setecentos 
por grama" que prometeu 

"uma

.ceryejinha" a dois policiais militares.
» Para decepção do fotógrafo plantado atrás do vidro
«scuro da loja de classificados, guardas nem fiscal voltaram.
•Pior: vendi apenas um cinto, e só depois de responder "yà"

go enorme americano de bermudas que dizia "leaiher?"

enquanto dobrava e torcia a dura tira de sola. O resto da
freguesia no máximo olhava. Com ar de nojo.
í» — O fiscal não vem pegar o dele? — perguntei à loura da
ígsquerda.

%* — Com novato por perto, não.
E sem novato por perto?
É 100 por dia de cada barraca.

—- Se não pagar ele leva a mercadoria?'<— Não. O rapa foi extinto. Eles nào podem levar.
Mas se nào tem rapa, por que todo mundo paga?

É bom evitar enguiço, nào é? Nunca se sabe.
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Mesmo atrapaí a passagem no meio , é difícil o pedestre resistir às mercadorias vendidas pelos 
'ambulantes

Nem a Prefeitura sabe quantos licenciou
O sol desanimado de uma tarde de outono

com cara de inverno, como a de ontem, pode
não ter levado muito freguês à praia. Mas os
camelôs estavam lá. Só numa faixa de 50 por
30 metros de praia e calçadão da Avenida
Atlântica, em frente ao Othon Palace Hotel,
cm Copacabana, dava para contar quatro
quiosques instalados no asfalto, cinco barra-
cas de lona amarrada em estacas espetadas na
areia e, na calçada, nada menos do que 27
mostruários de chapéus, biquínis, petecas, bo-
nés, bolsas, cintos e até um de socador de
alho. Fora a carrocinha de Kibon.

As calçadas e areias de Copacabanam ti-
nham, há menos de dez anos, 19 ambulantes
registrados e umas poucas dúzias de vendedo-
res praieiros. Hoje, só os registrados passam
de 400 — nem a prefeitura sabe ao certo,
porque 

"muitos tem uma concessão ou um
DCA (Documento de Comércio Ambulante)
falsificado". Ela imagina que os clandestinos
sejam 80 mil. Em outras fontes, esse número
pode chegar a 120 mil ou 160 mil. Associações
comerciais de bairros calculam que 25% do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
(ICM) se percam sob as barracas de lona,
madeira, fibra de vidro — e em breve, quem
sabe, de alvenaria.

As bancas escoam, de fato, o artesanato e
a produção caseira do desempregado, do tra-
balhador não-especializado e marginalizado
pela seletividade da metrópole. Mas também
repassam o produto da corrupção, como con-
trabandos apreendidos, e de roubos de cami-
nhòes de carga — dez por dia só no eixo
Rio-São Paulo, pelas contas do deputado es-

tadual e ex-secretário municipal da Fazenda,
Eduardo Chuai, do PDT. Também em barra-
cas se vende boa parte do produto das 70 mil
empresas que crescem na mais completa infor-
malidade, sem registrar empregados ou pagar
impostos, mas respondendo por metade da
economia estadual, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Análises Sócio-Econômicas, o Ibase.

Nem sempre foi assim. O camelô, clandes-
tino de talento e arte, e o ambulante licencia-
do (artesão, inválido, velho ou ex-preso a
quem a prefeitura permitia vender coisinhas
sem pagar imposto), começaram a perder a
calçada em 1981, numa daquelas crises brasi-
leiras que atingem em cheio a economia (e a
pobreza) do Rio. O governador Chagas Frei-
tas mandou o prefeito (então nomeado e obe-
diente) suspender a fiscalização municipal e
autorizar o ambulante, o tiracolo e a carroci-
nha a se fixarem em quiosques e trailers.
Nascia o novo dono da calçada — o ambu-
lante-que-não-ambula — mas mantinham-se
vivos os desempregados, pelo menos até a
eleição de Miro Teixeira no ano seguinte.

Como manobra eleitoral, nào deu certo.
Leonel Brizola foi o eleito para governador. E
antes que mandasse o seu prefeito, Jamil Had-
dad, reatiçar o rapa em cima da economia
informal, já então dominada pelas barracas
cada vez mais sortidas, veio a crise de 1983. E
ao licenciar pontos para a venda dos chavei-
ros Tojal, o prefeito deu, em 1983, um novo
impulso à economia paralela, com a figura do
empresário da licença, do locador de ponto
em comodato a vendedores, comissionados de

seus produtos. Uma privilegiada espécie de
franchise nativo.

Em março de 1984, o Decreto 4477 proibiu
— na Zona Sul, na Vila Isabel, na Tijuca e no
Centro — o comércio "ambulante", aí incluí-
dos os que não ambulavam, já em maioria.
Ninguém ligou. Hoje, um João Barreto Perei-
ra da Costa tem quase 500 trailers espalhados
pela orla, 151 apenas entre os 450 que infes-
tam os 16 quilômetros de praia da Barra da
Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes. Domina
40% dos pontos de venda de Coca Cola na
cidade e é seu quarto maior cliente no Estado.
(Em 1989, ele declarou ao JORNAL DO
BRASIL ter ajudado com dinheiro na eleição
do atual prefeito Marcelo Alencar).

Segundo o deputado Chuai, uma outra
empresa do ramo, a Angu do Gomes, já teria
até um poderoso lobby na Câmara: Jorge
Pereira, do Pasart. De fato. À lei 1222 —com
a qual o vereador Augusto Paz, do PMDB,
garantiu 20 anos às licenças a deficientes,
sexagenários, artesãos e ex-presidiários — Pe-
reira apresentou em março último uma emen-
da considerando "direito adquirido" as licen-
ças de quem tem mais de cinco anos de
trailers. Como as licenças do Angu do Go-
mes.

E assim foram se formando os líderes da-
quele comércio. Dos grandes como esses e o
Miro das Frutas — dono de caminhões que
pegam frutas no Ceasa toda manhã e distri-
buem pelas bancas espalhadas pelo Rio intei-
ro —, até pequenos contrabandistas que pa-
gam as passagens a quem queira visitar o-
Paraguai, só para usar a cota de importação

dos convidados com os isqueirinhos, as lam>
ternas eos brinquedos que enfeitam as barra-!
cas do Centro. De donos de seis, oito barracas1
tocadas por sócios ou empregados comissio)
nados, a donos de clientela tão confiante na'
eternidade do ponto que aceita garantia dô|
um ano, paga em cheque e deixa o relógio ncj
conserto para pegar amanhã, ou na semana
que vem. J

Cansado de brigar com a concorrência
embarracada que nào paga imposto, parte dd
comércio tradicional, que paga, aderiu: em
1985, a Secretaria da Fazenda apurou qu<(
quatro em cada cinco barracas trabalhavanj
com artigos cedidos em consignação por co7
inerciantes ou pequenas indústrias. Volta ç
meia a prefeitura descobre um lojista como a
Abaran Depósito de Meias (Rua Maria Freij
tas 110, 205) fornecendo meias em consigna-
ção. Ou mesmo depósitos como os das ruas
do Ouvidor 17, da Carioca 55, Sete de Setem-j
bro 172, Gonçalves Dias 82, General Roca
564 e do Beco dos Barbeiros (Praça XV 56)
estourados de vez em quando. ,

Cooptando até inimigos naturais, a barra-j
ca propera. Com esta nova onda de desemprei
go em pleno ano novamente eleitoral, nào va(
haver calçada para tanto barraqueiro. E com
esta nova mentalidade de gastar depressa anj
tes que o Banco Central tome emprestado;-
ainda vai faltar barraca para tanto freguês;
"Quem tem um dinheirinho não guarda mais]
Gasta", garante um camelô. Pode ser. Gaiato;
escaldado tem medo de liquidez congelada.'
(JRA) f
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í Amanhã, no caderno Cidade,
a reportagem e as fotos

de uma rotina de extorsão
nas calçadas cariocas

Zeca Fonseca Um verdadeiro
O 'Negão' Dhendula
aprendeu depressa
a dominar a platéia

Estalando cintos ou esticando correntinhas, Negão i><Wí>

Seu 
nome. o Negão nào conta: "camelô

não usa". O sobrenome é Dhendula,
"com agá". Dhendula, ao contrário dos mi-
lhares de ambulantes que, em vez de ambu-
lar, estacionam na barraca, è um camelô, um
fazedor de agá. Joga a correntinha dourada
na cumbuca de ácido clorídrico e nào pára
de falar para a platéia atenta à fervura ver-
de: "se nem ácido muriático preteja esse
metal da Michelle de Manaus, nào é seu suor
que vai pretejar. Só se você for o lobisomem
ou a mulher-besta-fera-da-Paraíba". Isso é
agá: juntar gente, soltar falação e vender, a
CrS 200, "essa 

jóia que a Micheli exporta
por 500 dólares".

A Mitchel muda de nome e endereço a
toda hora e ninguém nota. Negão tira outra
peça de uma fogueirinha e desafia: "você

puxa dai que eu puxo daqui. Será que nós
dois não vamos arrebentar uma corrente tão
fininha?" Não vão — e o incauto disfarça e
esconde no bolso a mão com o mindinho
sangrando. Negão distribui "uma para o
cavalheiro ali. outra para você, brotinho.^e
uma aqui para o bacana tentar arrebentar".
Ninguém consegue — a pirita, o popular
ouro dos trouxas, é puro sulfeto de ferro,
duríssimo. A maioria desembolsa os CrS
200.

Desempregado há quatro anos de uma
corretora naufragada no Plano Cruzado, es-
se mulato laludo venderia no máximo dez
correntinhas por dia. se fosse comportado
como quem cuida das cem mil barracas que
dão tons e ares de mercado persa ou feira
livre à Central do Brasil ou a São João do
Meriti, à Cinelândia ou à Praça Saens Pena,
aos largos da Carioca ou do Machado. "Ca-

lado não vende", diz. "Freguês, é que nem
peixe. Morre pela boca — do vendedor". No
calçadão de Madureira. em Copacabana ou
em Bangu, sempre em dupla com um Barbo-
sa ainda mais competente do que ele no agá,
vende até 20 correntinhas numa hora.

"Se fosse para esperar sentado, eu ficava
em casa esperando resposta das corretoras
para onde mandei currículo em 1986. E
Thais e Thiago — com agá, como o pai, por
favor — não estariam hoje, com 4 e 6 anos.
estudando bale ou ganhando medalha de
prata no judô do Vasco. Nem tinham escola
particular", diz Dhendula, orgulhoso. E aí
está a difeicnça-entre o camelô e um ambu-
lante como Rivaldo, sergipano de 39 anos,
desembarcado há 21 no Rio, onde foi de
servente de pedreiro a motorista de kombi
antes de, desempregado, assumir no ano
passado o comando da barraquinha do eu-
nhado Sebastião, na Praça Saens Pena.

Rivaldo vende rabichos, tampinhas para
óleo, brincos, arcos. Nada que passe dos CrS
100. Em dia sem chuva fatura CrS 2 000 e
lucra "uns 30%". Tem. portanto, num dia
bom. um lucro bruto de CrS 600. Gasta CrS
250 com comida e condução e sobram CrS
300 para repartir com o cunhado, que não
precisa corromper fiscais por ser inválido e
ter o DCA, Documento de Comércio Am-
bulante. Dhendula ganha, líquido, mais do
que Rivaldo vende num dia. E isso sem
DAC, sem tralhas nem barraca para deixar
no estacionamento de CrS 1 500 mensais, ou
no guarda-volumes da Central do Brasil, ou
em algum terreno baldio, ou enterrada na
areia da praia. Sem nada além da velha
pasta 007 cor de abóbora.

Camelô nào se confunde com um ambu-
lante — como o cunhado de Rivaldo — e
muito menos com um Rivaldo, piloto de
barraca, sem nenhum direito trabalhista, co-
mo a grande maioria dos empregados das 70
mil empresas que sobrevivem no Rio na
mais completa informalidade. Camelô se or-
gulha do agá, da arte de juntar gente no
show de prosa solta, de cantadores, mágicos,
ledores de pensamento, cobras e lagartos.
Suas engenhocas costumam ser expostas na
mesinha que num átimo vira vaiise e esconde
tudo, entre o grito de olha o rapa! e a
chegada do dito-cujo fiscal. Pura e grossa
simpatia: à platéia se faz de otária e compra
com gosto seus santos remédios para todos
males — dos pés à cabeça, do calo à careca -

para recompensar o talento e perpetuar o
show dessa espécie em extinção. Jj
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A 
ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, acha que se está fazendo alguma

confusão na análise das medidas de combate á
inflação. Fala-se muito na restrição do crédito
ao consumidor, que seria de menor peso, e
pouco no que a ministra considera essencial,
que são as medidas destinadas a tirar dinheiro
dos banco's, isto é, limitar a tão mencionada
liquidez.

No caso, a ministra refere-se sobretudo à
determinação para que os bancos acertem suas
contas em cruzados e cruzeiros com o Banco
Central. Essa história é a seguinte: no último
dia 19 de março, quando os bancos abriram
depois de lançado o Plano Collor, todos os
clientes tiveram suas aplicações divididas em
cruzados novos, a serem retidos junto ao Banco
Central, e cruzeiros, livres. Cada banco tinha,
portanto, que fazer essa divisão e mandar as
informações e os cruzados para o Banco Cen-
trai.

Só que, dado o tamanho do pacote, o
sistema bancário foi lançado numa confusão
inédita, não raro alimentada por portarias do
próprio Banco Central. Nessas condições, ne-
nhum banco poderia acertar as contas e fazer o
balanço em cruzados/cruzeiros.

Assim, enquanto se acertavam os compu-
tadores e se entendia o pacote, o sistema banca-
rio operou no escuro. E se fizeram várias con-
versões de cruzados para cruzeiros.

Considerada a confusão superada, o Banco
Central determinou que a 11 de maio passado
todos os bancos informassem exatamente sua
posição (e a de seus clientes) em cruzados e
cruzeiros. E que passassem a recolher os cruza-
dos.

Ocorreu, como se esperava, que muitos
bancos nào tinham os cruzados necessários. E
nesse caso, têm que entregar cruzeiros ao Banco
Central.

Além disso, quanto mais conversões um
banco fez, de mais cruzeiros ele precisa, sim-
plesmente porque passou adiante os cruzados
velhos.

Tudo somado, os bancos estão tendo que
captar cruzeiros e entregá-los ao Banco Cen-
trai, que vai sentar em cima deles, cruzeiros, é
claro. São torneirinhas que se fecham — isto é,
dinheiro que fica imobilizado no Banco Cen-
trai. Que vai na lógica do Plano: quanto menos
dinheiro na praça, menos inllaçâo.

É o recado da ministra.

Depósito grandeO Banco do Brasil já acertou suas contas com o
Banco Central. E teve de depositar grande quantida-
de de cruzeiros.

Atrasados
Não mais que seis bancos ainda nào entregaram

ao Banco Central as informações sobre suas posições
em cruzados e cruzeiros, relativas ao dia 19 de mar-
ço. Estão sofrendo multas diárias pelo atraso.

índigo
Para quem ainda não entende por que muito

empresário teme a abertura da economia: os mexica-
nos já mandaram avisar que estão muito interessados
em exportar índigo para o Brasil por USS 2,50. Os
produtores nacionais vendem o índigo por USS 6 o
metro.

Boi magro
Criadores paraguaios de gado estão informando

a confinadores brasileiros, interessados em importar
bois em pé do país vizinho, que os animais terão de
ficar em longa quarentena antes de entrarem no
Brasil. A medida, segundo os paraguaios, vai evitar a
importação de animais com problemas sanitários.
Mas, para o presidente da Associação Brasileira dos
Confinadores, Sylvio Lazzarini, a exigência, se man-
tida, vai inviabilizar a compra de gado do Paraguai,
estimulada com a decisão do governo de isentar de
impostos este tipo de operação:

— Já vamos importar boi magro. Se a quarente-
na for muito longa, quem garante que os animais não
vão chegar ao Brasil só pele e osso? — pergunta
Lazzarini.

Cortes
Após um mês da implantação de um programa

de contenção de custos, o Banerj comemora: reduziu
suas despesas em 30%, sem dispensar funcionários.
Os ganhos foram obtidos através do adiamento de
despesas (como a suspensão de férias até setembro e
coisas simples, como apagar as luzes mais cedo — o
que rendeu uma economia de CrS 600 mil no prédio
da sede em abril). O corte mais curioso, no entanto,
veio da descoberta de que eram utilizados 25 tipos de
papel, diferentes em tamanho e gramatura. A partir
de agora, o Banerj só utilizará 4 tipos.

Precisava?
No início deste mês, a Associação Brasileira das

Indústrias de Máquinas, Abimaq, batalhou emprésti-
mos no Banco do Brasil, para capital de giro das
empresas do setor, inclusive para pagamento de sala-
rios. O empréstimo não saiu e as empresas consegui-
ram pagar a folha. Mas a Associação continua bata-
lhando o empréstimo.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

ista abriga peões que perderam emprega
Ricardo Kotscho

FRANCO DA ROCHA, SP— De longe,
a paisagem lembra um paradisíaco hotel fa-
zeridá, São 376 alqueires, mais de nove mi-
lhões de metros quadrados de áreas verdes,
lavouras e construções antigas, a 850 metros
de altitude, junto ao Pico do Jaraguá, na saída
de São Paulo para Campinas. A apenas 40
quilômetros da capital paulista, esconde-se,
no entanto, um dos maiores dramas humanos
do Brasil Novo: ali, na Fazenda São Roque,
entre indigentes e deficientes mentais, peões
de obra que perderam seus empregos na cons-,
trução civil esperam a hora de embarcar de
volta para suas cidades de origem, no Nordes-
te. '

Criado há dez anos para receber os exce-
dentes dos albergues mantidos na capital pela
Secretaria de Estado da Promoção Social, o
Núcleo Pioneiro Sócio-Terápico Arquiteto
Januário José Ezemplari abrigava até março
uma população em torno de 200 a 220 homens
considerados "dependentes institucionais".
Eram, em sua maioria, antigos internos da
Fazenda São Roque, uma ex-colônia do com-
plexo psiquiátrico do Juqueri, em Franco da
Rocha, e indigentes recolhidos nas ruas da
cidade pelos órgãos de assistência social nas
épocas mais frias do ano.

No final de abril, já havia 288 albergados,
e, na última quarta-feira, foi batido o recorde
da instituição: 375 hóspedes registrados no

Núcleo Pioneiro da Fazenda São Roque. Des-
tes, cerca de 70% são nordestinos sem recur-
sos. Metade deles aguarda apenas uma passa-
gem para retornar ao Nordeste, mas a
Secretaria está sem verbas desde março para
fornecer passes aos retirantes que começaram
a fazer o caminho inverso dos paus-de-arara
após a implantação do Plano Collor.

Perda total — Ao serem demitidos em
massa na construção civil, os peões de obra
não perdem apenas seus salários. Como eles
moram nos canteiros de obras, perdem tam-
bém cama e comida. O dinheiro do Fundo de
Garantia demora para sair e eles acabam
ficando literalmente na rua, enquanto não
conseguem voltar às suas cidades. Em Sào
Paulo, os albergues ficaram rapidamente su-
perlotados e o jeito foi apelar à Fazenda São
Roque.

O problema é que os alojamentos da fa-
zenda tinham leitos para apenas 320 pessoas."A 

população aumentou de repente e ainda
nem entrou a clientela do inverno", constata,
preocupado, o diretor do Núcleo Pioneiro,
Mathias Granado José, um zootecnista de 35
anos, que rapidamente encomendou à marce-
naria da fazenda a fabricação de mais 100
camas. Por enquanto, mais de 50 albergados
estão dormindo em colchões espalhados pelo
chão.

Mathias conseguiu despachar para o Nor-
deste apenas sete dos seus novos hóspedes e
teme que a situação se agrave no inverno.

Quase todos chegam à fazenda somente com a
roupa do corpo, sem agasalhos e com chinelos
de dedo. Lafaiete de Oliveira, 28 anos, soltei-
ro, pernambucano de Petrolina, apressa o
passo quando vê uma rodinha se formando no
alojamento. Pensa que chegou sua vez de
receber a passagem. A rodinha aumenta rapi-
damente, todos chegam com a mesma espe-
rança e as mesmas histórias para contar.

Há dois anos em Sào Paulo, Lafaiete tra-
balhava como ajudante geral na construção
de um edifício no Morumbi, um dos bairros
da elite paulistana. Como não tinha registro,
foi um dos primeiros incluídos na lista de 450
demitidos na obra logo nos primeiros dias do
Plano Collor. Lafaiete já tinha vindo 11 vezes
a Sào Paulo, mas agora garante que foi a
última.

"Não 
quero mais nem notícias de Sào

Paulo. Eu nunca me senti tão humilhado na
vida. Acabo meus dias em Petrolina, trabalho
na roça da tia, mas aqui não volto mais", vai
desabafando. Na fazenda, ele está trabalhar*-
do na enxada, como fazia em Petrolina. Nada
recebe, além de cama e comida. O Núcleo
Pioneiro fazia um pagamento simbólico aos
albergados, algo em torno de CrS 50 por mês,
só para que eles "tivessem algum contato com
dinheiro".

Assembléia — "Com o aumento da
população, tivemos que suspender até isso",
conta o diretor Mathias Granado José, que
reuniu os albergados numa assembléia para

explicar a situação e obteve a concordância
deles. Para espantar o frio, a maioria, como
Lafaiete, só pode contar com um jaleco fome-
cido pela instituição e um chapéu de palha;
que devem ser devolvidos à saída.- i„,w,

Dono de uma calça e uma camiseta, ,seni,
nenhuma lembrança do salário de CrS 4,500.
que recebia por mês, Lafaiete anda falando,
sozinho."Nào sei como vou fazer para comer
no caminho, são mais de 30 horas devia-^
gem..." A seu lado, Raimundo José Felix de*
Lima, 44 anos, separado da mulher e da filha','
que ficaram no Recife, não quer saber de-ir
embora de Sào Paulo. Quer emprego.

Raimundo chegou a Sâo Paulo no dia 21
de abril, disposto a qualquer trabalho. "Não
bolindo com o que é dos outros, aceito até
serviço de balconista de padaria", garante,
pensando que na rodinha alguém tem empre-
go a oferecer.

Como nào havia passagem nem emprego;
a rodinha rapidamente se desfez: é hora do'
jantar e todos correm para a fila. Com" a
superlotação do núcleo, é importante conse-
guir um bom lugar na fila para garantir o
cardápio completo: arroz, feijão, farofa, de
carne com ovos cozidos e salada. Parte da
comida é produzida pelos albergados na pçp-j
pria fazenda, que tem um pouco de tudo, até
criação de escargots — iguaria que não tem
feito muito sucesso entre a peãozada e é só o
que resta da lembrança de hotel fazenda de-
pois que se atravessa o enorme portal com a
inscrição "Aqui renasce o homem".

Construção civil
emprega 1 milhão
de pessoas em SP

José Antônio Rodrigues

SÃO 
PAULO — A maioria deles vem

do Norte, do Nordeste ou do interior
do estado. E também a maioria compõe a
parte pobre da mão-de-obra industrial, a
desqualilicada, sem nenhum treino e quase
sem nenhum preparo para o trabalho roti-
neiro e hierarquizado que a construção
civil exige. Só cm São Paulo, o setor da
construção civil emprega 1,035 milhão de
trabalhadores e em todo o Brasil, segundo
dados do Sindicato das Empresas de Com-
pra. Venda e Locações de Imóveis (Sccovi)
há um total de 4,2 milhões de pessoas
empregadas nas obras.

Agora, com a crise que a economia
atravessa, essa maioria paga o preço da
aventura de ter deixado seu torrão natal: é
nela que as empresas vão cortar os custos,
enxugar despesas, reduzir sua folha de pa-
gamento. Desde março, o Seco vi estima
que 120 mil trabalhadores perderam seus
empregos. E. desses 120 mil, pelo menos

80% são de empregados desqualificados,
serventes de pedreiro e ajudantes.

Cícero Yagi, um economista de 35 anos
e que assessora o Secovi há cinco, nunca
viu uma situação tão dramática, de incerte-
zas. "É mais dramática porque todos espe-
ram melhorias e há uma medida durante o
dia e outra à noite, sem nehuma previsão,
um rumo seguro que nos oriente a todos".
Se o cenário provoca essa reação emocio-
nal em Yagi, a frieza dos números não o
espanta: "A construção civil é a porta de
entrada do trabalhador para o mercado
formal, não há nenhuma dúvida quanto a
isso", sentencia, ao relatar os dados.

Salários — Cada servente de pedreiro
ganha, além da moradia temporária na
obra — cada prédio leva de dois a três anos
para ser construído — café da manhã re-
forçado e cerca de dois salários mínimos
por mês. Em média, o salário da constru-
ção civil está assim distribuído: serventes,
CrS 6.000; pedreiros e carpinteiros, CrS
8.100; azulejistas e pintores, CrS 9.700; en-
canadores, CrS 11.700; e os eletricistas,
privilegiados, CrS 12.000. Essa mão-de-o-
bra está distribuída pelos três segmentos do
setor: obras públicas, 51 %; indústria imo-
biliária, 38%; e montagem industrial, 11%.
Muitas empresas, conta Yagi, também for-

necem refeições e transporte, quando não
dispõem de alojamentos.

Os salários magros e as condições pre-
cárias de trabalho compõem um universo
de USS 25 bilhões, cerca de 7% do PIB
nacional, dos quais São Paulo absorve per-
to de 40%. As demissões — cerca de 50%
da mão-de-obra é desqualificada — são
vistas com preocupação pelas empresas.
Acontece, explica Yagi, que na recessão do
começo dos anos 80 o setor foi severamente
punido. Depois de treinar mão-de-obra,
demitiu, e quando houve o Plano Cruzado,
pagou caro, já que os salários subiram
mais que o dobro da inflação. O grande
risco, diz o economista, é que trabalhado-
res, até os qualificados, quando demitidos,
procuram novas ocupações, tornando-se,
não raro, metalúrgicos dc empresas multi-
nacionais, nas quais a rotatividade é me-
nor.

O mercado e os percalços da economia
impedem um planejamento menor. Se hou-
vesse estabilidade, explica o economista, as
empresas poderiam treinar seus trabalha-
dores, mantê-los. Mas não há. Muitas em-
presas tentam fazer programação de ativi-
dades, misturando construções de prédios,
casas populares, obras públicas e conse-
guem, assim, manter seus trabalhadors por
mais tempo. Mas nem assim conseguem

evitar uma rotatividade média de seis me-
ses.

Retorno — É esse quadro que levou as
empresas de ônibus a aumentar em 30% o'
número de viagens para o Nordeste, sal-"
tando de 35 viagens/dia para 45 viagens/
dia. "Sem emprego, eles — os trabalhado-"
res — estão voltando à sua origem ", cons-
tata Yagi. No mesmo fôlego, ele lembra
que o café reforçado foi uma conquista"'
obtida depois que se verificou, há cerca de ¦
quatro anos, que a maioria dos acidentes' ¦
de trabalho ocorria por volta das 10 horas
e tinha um motivo que ficou claro em...
pesquisa: fome.

A única esperança é que as obras que o,
setor público promete incrementar absorva
os excedentes dessa mão-de-obra, mas é
difícil que isso ocorra. Há hoje, em São
Paulo, cerca de 15 mil imóveis para seremn
negociados. Enquanto o mercado não exi-m
gir, não haverá novas plantas, que levam-
até quatro anos para sair da cabeça do
empresário até o início da construção. O
pior é que os CrS 33 bilhões prometidos'
pelo governo referem-se a obras já contra--^
tadas, iniciadas. Não é dinheiro novo.
"Desse 

(dinheiro novo) ainda não vimos
tostão", reclama Yagi.

Empresas voltam a contratar
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Fernando Wrobel

Ronaldo Lapa

Ainda não se po-
de falar em retoma-
da da produção.
Mas, pouco a pouco,
a indústria da cons-
trução civil — uma
das mais atingidas
pelas medidas de
austeridade econô-
mica do novo gover-
no — dá sinais de
atividade, com readi-
missão de pessoal,
pelo menos no Rio de Janeiro. Vários empreen-
dimentos da Barra da Tijuca já retomaram, em
ritmo lento, os trabalhos. E o número de homo-
logações de demitidos no Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil também começa a
cair. Os 300 registros que ocorriam diariamente
no final de março estão reduzidos, atualmente,
a menos de 30 por dia.

Para os quase 70 mil trabalhadores do setor,
dispensados no Estado do Rio depois da divul-
gação do Plano Collor, esse movimento signifi-
ca a recuperação de parte dos empregos perdi-
dos. Na avaliação dos empresários, no entanto,
o fenômeno esconde uma outra realidade. Con-
tratar agora para terminar as obras e demitir
mais tarde quando todas as unidades estiverem
concluídas.

Enxugamento — Até meados de abril
as empresas cortaram 30% do pessoal, segundo
cálculos da Associação dos Dirigentes de Em-
presas do Mercado Imobiliário (Ademi). Prati-
camente todas as construções ficaram paradas.
Uma forte pressão dos empresários, fez com
que o governo liberasse CrS 32 bilhões para que
as obras já iniciadas fossem concluídas. Foi o
oxigênio que faltava. Em ritmo lento, as cons-
trutoras voltaram a admitir. O presidente em
exercício da Ademi, Fernando Wrobel, observa
que isso nâo significa a retomada da produção."Mesmo 

porque se o dinheiro nâo voltar a
circular na economia ninguém irá comprar nos-
sos apartamentos, as construtoras evitarão ini-
ciar novos empreendimentos e todo esse pessoal
será dispensado mais uma vez."

O empresário lembra ainda que para se
entender o que está ocorrendo agora com a
construção civil no Rio de Janeiro é preciso
voltar no tempo antes das eleições presidenciais."Na campanha eleitoral, o setor absorveu
todas as mensagens que apontavam para a
economia de mercado e se preparou para isso
arregimentando quadros e se posicionando
para a largada. Mas nada disso aconteceu.
Sem outra alternativa, as empresas tiveram
que cortar toda a gordura acumulada", con-
fessa. Wrobel garante ainda que a tendência é
contratar pessoal por pouco tempo, já que as
obras iniciadas terão que ser concluídas de"uma forma ou de outra".

José Leôncio e Adalberto Brandão

Pedreiros vivem
com a esperança
da readmissão

6 <XP stou no Rio desde 1953 e nunca
JCa fiquei muito tempo desempregado.

A coisa 'tá braba, mas já estou arruman-
do outro emprego". A manifestação de espe-
rança é do servente de pedreiro José Inácio
Leôncio, 54 anos, demitido da Álvares de
Moreira Engenharia, há um mês, ao comple-
tar dois anos de serviço.

Leôncio trabalhava na construção de um
prédio em Jacarepaguá, próximo do barraco
onde vive com a esposa e dois filhos no Morro

São José. Com o Plano Collor, a empresa
decidiu suspender o serviço e Leôncio ficou
sem emprego. A estratégia do pedreiro é
bastante simples. Sempre escolhe seus empre-
gos em obras próximas do morro onde mora
para não pagar passagens de ônibus. "Tam-
bém não me preocupo com as contas de luz ou
aluguel, porque isso não existe ra favela",
admite. O maior problema de Leôncio é a'ali-
mentação. Dos CrS 1.200 que ganha pôr
semana CrS 800 vão direto para a barri-
ga da esposa e dos filhos, como ele próprio
fala. ,„.„.

Pior sorte colheu o pedreiro Adalberto
Brandão, 43 anos, também dispensado do, seu
emprego logo depois do anúncio das medidas
de austeridade econômica. "Este ano eu só dei
azar. Planejava uma coisa e acontecia exa-
tamanete o que eu não esperava", confessa..

No raciocínio de Adalberto, pelo me-
nos o seu salário (CrS 1.800 por semana)
teria que ser aumentado. "Sempre acheique
aquela conversa de descamisados era pra'vá-
ler.""Voltei 

para o trabalho e logo péffé-
bi que tudo estava diferente", explica Bran-
dão. "A empresa avisou que ia cortar e logo
soubemos que 500 estavam na rua. Agora não
sei o que fazer. Moro em Nova Iguaçu, tçflho
mulher e um filho pequeno e já gastei metade
do dinheiro da demissão com a comida deste
mês. E o pior: ainda devo o aluguel da ca-
sa."(R.L.)

NÂ DIYIPLAC V0CE DIVIDE
SEUS CRUZEIROS

OS PÉS NO CHÃOCOM
PAVIFLEX E DIVISÓRIAS A PREÇO DE FABRICA

Estrada do Timbó, 135. Higienópolis

JMpioc TEL 290-1559
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SUA EMPRESA NAO PODE
PERDER UMA LINHA.

Quanto mais você precisar dele mais ele vai crescer para
atender você.

KS MAGNUM da NEC permite ampliação de 4 a 8 linhas
para até 14 linhas e 48 ramais sem mexer na rede ou
na central.Tem assistência técnica garantida e muitas
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Cristina Calmon

Imposto de Renda
Contribuintes têm até 31 de maio para entregar declaração à Receita

Soraya de Alencar

BRASÍLIA — Termina no próximo
dia 31 o prazo para a entrega da declara-
ção do Imposto de Renda para os 2,5
milhões de pessoas que este ano ainda
tem que prestar contas com o Leão, dos
quais 1,5 milhão de contribuintes com
IR a pagar. Estes são os que em 1989
tiveram duas ou mais fontes de renda
r)iim mesmo mês e terão que apresentar
a-chamada Declaração de Ajuste, de cor
azul. , „ . . , . n11 Este formulário foi enviado pela Re-
celta Federal para a casa do contribuinte
e-quem não recebeu deve procurá-lo na
rede bancária ou nas repartições da Re-
Cèita. Nestes locais também pode ser
encontrada a declaração simplificada (de
cor verde), que será utilizada por um
milhão de contribuintes enão foi envia-
da pelos correios. Esta é destinada so-
mente para as pessoas que no ano passa-
do tiveram uma só fonte de renda
(salário ou aluguel, por exemplo) e que o
total recebido durante o ano tenha ultra-
passado o valor de CrS 50 mil.

As pessoas que não se enquadrarem
nestas situações não têm que apresentar
nada ao Leão, mesmo que durante todo
o ano tenham descontado o imposto na

fonte sobre o salário. Pela nova sistema-
tica, a Receita vai considerar que estes
contribuintes já estão quites com o Fis-
co. E por isso eles não precisarão se
preocupar com a declaração porque o
imposto que tinham a pagar em 1989 já
foi recolhido ao longo do ano através da
retenção mensal sobre o salário. Para
ficar munida contra qualquer cobrança
posterior do Leão, a pessoa deve guar-
dar apenas o comprovante de rendimen-
tos que recebeu da fonte pagadora para
justificar que ganhou menos de Cr$ 50
mil no ano passado.

Parcelamento — 0 pagamento do
IR pode ser feito em cota única ou em
até seis parcelas mensais e consecutivas.
Nenhuma destas, no entanto, pode ser
inferior a 35 BTNs (CrS 1.460,69), calcu-
lando-se a BTN ao valor de CrS 41,7340.
Quem apurar um débito de até 70 BTNs
(CrS 2.921,38), está obrigado a pagar a
cota única. A conversão das parcelas —

que vencerão no último dia útil de cada
mês de maio a outubro — será feita pelo
BTN mensal. Convertido o imposto de-
vido por este valor, o pagamento deverá
ser feito pelo BTN fiscal.

Este ano a declaração do Imposto de
Renda pode ser entregue em três locais

diferentes: nos bancos, na Receita ou nos
correios. O pagamento do imposto, no
entanto, só pode ser feito nos bancos ou
na Receita. Quem for entregar o formu-
lário verde deverá preencher duas was.
Uma irá para a Receita e a outra ficará
com o contribuinte como recibo.

No formulário azul foi mantido o
mesmo recibo que vigorou para todos os
declarantes até o ano passado. 0 recibo
foi enviado para o contribuinte junto
com o formulário e nele a pessoa tam-
bém declara o imposto devido, uma for-
ma utilizada pelo Fisco para o lança-
mento do imposto. Ou seja, a Receita
cadastra o débito a partir do momento
em que o próprio contribuinte o declara.
Se o valor está certo ou não será verifica-
do durante o processamento.

Ao contrário dos contribuintes ver-
des, que não precisarão carimbar o com-
provante da entrega, os azuis estão obri-
gados a carimbar o recibo quando
entregarem a declaração. Tanto o com-
provante quanto o recibo devem ser
guardados pelos contribuintes pelo pe-
riodo mínimo de cinco anos fiscais, ou
seja, até 31 de dezembro de 1995, prazo
em que as dívidas caducam e não podem
mais ser cobradas pelo Fisco.
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Formulário verde
Os contribuintes que só tiveram uma fonte de

renda em 1989 e rendimentos que superaram NCzS
50 mil, vão respirar aliviados quando descobrirem
que só precisarão preencher a declaração de infor-
mações. O contribuinte fictício Paulo Fernandes
Leme, por exemplo, gastou menos de uma hora
para fazer a declaração. No item I, de identifica-
ção, colocou nome, endereço. Estado, fonte paga-
dora (no caso Fumas Centrais Elétricas).

No item 2, relativo à declaração de bens, ele

« CARiMOO DE RECEPÇÃO
(CARIMBAR A !• VIA COMO RSCIBO)

lançou o apartamento que possui, adquirido em'
1976 e o valor de aquisição; um automóvel VW.
Gol, de 1985; uma caderneta de poupança do
Banco do Brasil, aberta no ano passado no valor de
NCzS 150 mil; e o saldo em 31 de dezembro de
conta-corrente no Banco do Brasil, de NCzS 10 mil.-
No item 3, nada foi discriminado, já que não teve
dívidas e ônus reais. Como c solteiro, nada infor-
mou no item 4. No resumo anual (5), lançou o ,
rendimento bruto, imposto recolhido na fonte, retb.'
dimentos isentos e variação patrimonial.

L,l —.

cálculo do IR deste ano não tem
mistério para quem não têm que
preencher os anexos da declaração
azul. A diferença em relação ao ano

passado é que as contas devem ser feitas mês a
mês, o que requer um tanto de paciência. O
primeiro procedimento deve ser o de juntar
todos os comprovantes e recibos de renda obti-
dos no ano passado. Quem possuía vínculo
empregatício faz os cálculos com base no com-
provante de rendimento entregue pela fonte pa-
gadora e que discrimina a renda de 1989 mès a

Depois e somar a renda bruta obtida no mes.
Do resultado o contribuinte faz as deduções —
despesas médicas que ultrapassaram a 5% da
renda bruta , o valor total de pensão judicial e
ainda o abatimento com dependentes (variou
todo mês) limitado ao máximo de cinco. 0 valor
encontrado vai corresponder a parte do rendi-
ífiento que é levada para a tabela de fonte. Nela.
a"pessoa verifica a faixa de renda em que
ó rendimento se encaixa. Do lado das faixas há
as alíquotas, de 10% e de 25%. Para apurar o
imposto, se multiplica o valor da renda tributa-
vel-pelo percentual e do resultado diminui a
parcela a deduzir, que também consta da tabe-
'.'Cálculo — Exemplo: se em dezembro

de-1989 um contribuinte com três dependentes
teve renda bruta de NCzS 40 mil, por exemplo, e
não teve despesas médicas nem pagou pensão, o
imposto apurado será de NCzS 8.042,15. O
calculo é o seguinte: dos NCzS 40 mil ele
diminui NCzS 642 pelos três dependentes (NCzS
21Apor cada) e acha a renda tributável de NCzS
39.358. Esta renda está na faixa da alíquota de

25%. Então ele multiplica a renda pelo percen-
tual e o resultado vai ser NCzS 9.839,50, do qual
ele ainda tira a parcela a deduzir, que é de NCzS
1.797,35. A diferença corresponderá ao imposto
de NCzS 8.042,15.

Agora o contribuinte pega o comprovante
de rendimentos e os recibos de dezembro para
ver quanto as fontes pagadoras já retiveram de
imposto. Se uma fonte tiver retido NCzS 2 mil,
por exemplo, e a outra NCzS 700, ele dimi-
nui estes dois valores do imposto apurado c
acha NCzS 5.342,15. Este total corresponderá a
diferença de imposto que ficou devendo em
dezembro e que deve ser convertida pelo BTN
de dezembro e somada as diferenças dos ou-
tros meses para achar o imposto devido.

Multa
O contribuinte com imposto a pagar ou não e

que atrasar a entrega da declaração (até 31 de
maio) será multado pelo Leão. A multa cumulati-
va será de 1 % sobre o valor do imposto devido. O
cálculo é feito assim: a pessoa soma o que foi
retido na fonte mês a mès e divide pelo valor do
BTN de maio. O resultado deve ser multiplicado
.pelo número de meses em atraso. Para con-
verter a multa em cruzeiros, este segundo resulta-
do deve ser multiplicado pelo valor do BTN fiscal
do dia em que a declaração for entregue.

Já quem atrasar o pagamento das parcelas do
imposto terá que pagar juros de mora de 1% ao
mês e uma multa sobre o valor da cota atualizada
pelo BTN fiscal. Se o pagamento for feito ate o
último dia útil do mês seguinte ao do vencimento
a multa será de 10%, e se ultrapassar este período
será de 20%.

D Poupança
O contribuinte que não tinha nenhum vínculo

empregatício em 1989, mas possuía diversas ca-
dernetas cujos juros ultrapassaram, em algum
mês, o limite de isenção da tabela de fonte, que
era de 420 BTNs, está obrigado a apresentar a
declaração de ajuste. A exigência é porque na
retenção do imposto na fonte, feita pelas institui-
ções onde estavam as poupanças, foi recolhido
imposto menor.

Quem tinha duas cadernetas e em cada os
juros não superaram o limite de isenção estará
devendo ao Leão, se a soma dos dois rendimentos
foi superior ao total de 420 BTNs, que tem que
ser calculado de acordo com o valor do bônus em
cada mês do rendimento apurado em 1989. Esse
contribuinte tem que apresentar a declaração
azul, fazendo o acerto do mês ou dos meses em
que o limite foi ultrapassado.

D Aluguéis
Aluguéis são uma pedra no sapato daqueles

que declaram Imposto de Renda. Quem teve
rendimentos apenas de aluguéis só poderá fazer
suas declarações no formulário verde se tais ren-
dimentos tiverem sido recebidos de pessoas físicas
e, ao mesmo tempo, o contribuinte tenha pago o
Carne Leão mensalmente.

A pessoa que recebeu aluguéis de pessoas
jurídicas terá tantas fontes quanto for o número
de aluguéis. Se um contribuinte alugou dez_ salas
comerciais a dez lojas diferentes, ele terá dez
fontes de renda, o que significa a obrigação de
fazer a declaração de ajuste.

Assim, o contribuinte terá que calcular o im-

posto mès a mès e depois somar os valores que
ficou devendo em cada um dos meses. A soma
dos restos corresponderá ao imposto anual que
ele começa a pagar a partir deste mès. O ajuste
também será exigido daqueles que tinham vínculo
empregatício e rendimentos de aluguel.

D Imóveis
As pessoas que no ano passado venderam

bens e compraram outros devem declarar todos.
Quem tinha um apartamento e vendeu o imóvel
para comprar uma casa, por exemplo, relaciona o
apartamento na declaração de bens colocando o
valor que declarou por ele em 1988 e na coluna de
1989 expressa o valor zero. Para o Leão isso
explicará que ele se desfez do imóvel. A mesma
coisa, de forma inversa, deve ser feita para a
casa. .... ,

Quando for fazer a discriminação, se deve
especificar as datas de venda e de aquisição e
ainda declarar o nome e o CPF da pessoa a quem
o apartamento foi vendido. O mesmo procedi-
mento deve ser utilizado para a declaração dos
demais bens.

D Aposentados
Os aposentados que recebiam somente um

contracheque em 1989 farão a Declaração de
Informações, que é o modelo simplificado. Já as
pessoas que recebiam de duas fontes, mesmo que
as ambas sejam de aposentadorias, terão que
fazer a Declaração de Ajuste. Caso o aposentado
não tenha recebido o formulário em casa, ele deve
procurá-lo nas repartiçõesda Receita ou na rede
bancária.

A situação mais difícil é a do aposentado oú
pensionista da Previdência Social com mais de 65
anos e que ainda tinha outra fonte. Isso porque
eles tinham direito a um limite de isenção extra
no cálculo do imposto da fonte do Estado. Com
as duas fontes fazendo cálculos diferentes, os
aposentados tiveram três limites de isenção, o que
provocou uma grande redução da carga tributa-;
ria. Para fazer o acerto, o aposentado deve somar
o total do rendimento do mès e diminuir os dois
limites para levar a diferença para a tabela. Vale.
lembrar que os aposentados da Previdência So-
ciai terão que fazer os cálculos do imposto com
base em contracheques.

D Casais
A Constituição de 1988 acabou com a figura

do cabeça de casal e a partir deste ano marido e
mulher não poderão mais fazer declaração con-
junta. Somente nos casos em que um dos parcej-
ros não tiver obtido rendimento com vínculo
empregatício é que poderão declarar juntos os
rendimentos comuns. A pessoa sem vínculo cons-
tara como dependente da declarante.

Esta situação pode ser extremamente desvan-
tajosa para o casal porque se eles fizerem duas
declarações e dividirem os rendimentos comuns-,
além de dois limites de isenção, terão uma tribu-
tação mais baixa sobre o mesmo ganho.

Uma boa opção pode ser a de que, mesmo que
um dos dois nâo tenha vínculo empregatício mas
o casal tenha rendimentos comuns — como de
aluguéis — os dois apresentem declarações dífe-
rentes. Ao contrário dos rendimentos comuns, os
bens compartilhados terão obrigatoriamente que
constar todos de uma só declaração.

Os dez mandamentos para preencher a declaração
Luís Henrique Frazão *

Junte todos os comprovantes dos rendimen-
tos recebidos durante o ano. Se você é do tipo
desligado para estas coisas, faça um esforço de
memória para recordar como e de onde você
ganhou dinheiro durante o ano de 1989. Pode
parecer que não, mas é mais simples do que se
costuma apregoar. Salários, poupanças, aplica-
ções financeiras, lucros nas vendas de bens e
ativos são os tipos mais encontrados. Em alguns
casos talvez seja preciso cobrar da fonte paga-
dora o comprovante, apesar de o prazo para sua
distribuição já ter se esgotado.

Separe todos os documentos pela natureza
do rendimento (por exemplo: poupança, sala-
rios, aluguéis, prestação de serviços). Depois,
procure identificar onde cada um deles deve
aparecer na declaração. Para tal, entenda que
existem, basicamente, três espécies de rendimen-
tos, que são:

Rendimentos isentos (ou não su-
jeitos à tributação) — Como o nome já
diz, são aqueles sobre os quais não hi cobrança
de Imposto de Renda. Por exemplo, a correção
monetária paga pela poupança, o lucro obtido
na venda de bens de valor inferior a 10.000

BTNs no mês da venda, lucro obtido na venda
de ações no mercado à vista da bolsa de valores,
etc.

Rendimentos sujeitos à tributa-
ção exclusiva na fonte — São aqueles
que sofrem, quando do pagamento, retenção de
Imposto de Renda pela fonte pagadora. Estes
rendimentos têm aí quitados a conta com o
governo, tais como os rendimentos do over-
night, conta remunerada ou aplicações de renda
fixa, os dividendos e lucros distribuídos pelas
empresas, as férias, o 13° salário, etc.

Rendimentos sujeitos à tributa-
ção progressiva ou conjunta — Épra-
ticamente tudo o mais. São os salários, os alu-
guéis, os honorários pela prestação de serviços,
os juros pagos por cadernetas de poupança
quando num mesmo mês excederem (quando
somados) a 60 BTNs no mês, etc.

Os rendimentos sujeitos à tributação exclu-
siva na fonte e os isentos devem ser indicados
nos campos próprios da declaração anual. Tan-
to no formulário mais simples (a Declaração de
Informações) quanto no mais detalhado (a De-
claração de Ajuste), você encontrará uma seção
especifica para eles.

Agora que restaram apenas os rendimentos

sujeitos à tributação progressiva, você deve dis-
tribui-los pelos meses (de janeiro a dezembro)
em que eles lhe foram efetivamente pagos. Por
exemplo, se o seu salário é pago no início do
mês seguinte, é neste mês que ele deverá ser
considerado para Uns do Imposto de Renda.

Lembre-se que, entre os rendimentos sujei-
tos à ta bela progressiva, alguns estão sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório (batizado de
Camê Leão). Este é o caso dos aluguéis e da
remuneração do trabalhador autônomo, por
exemplo. O não-recolhimento do Carne Leão
dentro do prazo obrigatório (até o último dia
útil) da primeira quinzena do mês subseqüente)
acarretará a cobrança de multa e juros de mora
sobre o valor corrigido monetariamente. Verifi-
que se você deixou de fazer algum pagamento
ao longo do ano.

Como você mesmo pôde verificar, metade
do caminho foi percorrido e não foi precisofazer tantos cálculos assim. Pois os cálculos se
iniciam agora, para determinar se ainda há
algum imposto a ser pago sobre os rendimentos
sujeitos à tributação progressiva. Contudo, só
terão esta tarefa os que tiverem que preencher a
Declaração de Ajustes.

Os cálculos devem ser feitos separadamente

para cada mês, de forma a determinar a diferem
ça de imposto, ou o ajuste do mês. Este é o
chamado Mensalão, que alguns optaram por
pagar ao longo do próprio ano. Use o Roteiro
de apuração mensal, na página 17 do Manual
de Instruções. A Receita buscou, com esterotei-
ro (que não precisa ser entregue junto com a
declaração), simplificar ao máximo o trabalho
dos contribuintes, e realmente produziu um
bom guia.

Atente para o fato de que certos rendimen-
tos devem terp cálculo do imposto em separado
dos demais. É o caso dos juros da poupança e
dos obtidos nos chamados mercados de renda
variável (mercado de opções, de futuros e de
mercadorias em bolsas de valores ou assemelha-
das e determinadas operações com ouro).

Somando-se o imposto devido sobre os três
grupos (poupança, renda variável e demais ren-
dimentos tributáveis), em cada um dos 12 me-
ses, acharemos o saldo a pagar na declaração, o
qual poderá ser pago em cota única ou em até
seis parcelas mensais.

A medida que você for preenchendo o Ro-
teiro de apuração mensal, poderá ter quepreen-
cher também um ou mais dos seguintes formu-
lários: Resumo de apuração de ganhos — renda

variável (para os rendimentos que menciona-
mos anteriormente). Demonstrativo de apura-
ção dos ganhos de capital (para quem vendeu
bens de valor superior a 10.000 BTNs no mês) e
Anexo da atividade rural.

Com uma cópia da declaração do ano pas-
sado do lado (é muito importante ter sempre
uma cópia da declaração entregue a cada ano),
preencha a Declaração de bens e dívidas, in-
cluindo os bens adquiridos no ano, zerando o
valor daqueles não mais possuídos e ajustando
os valores que se alteraram, como saldos de
contas bancárias e de poupança. Mas lembre-se:
para os bens que não se alteraram, não atualize
o valor por correção monetária ou a preços de
mercado. Isto pode levar você a ser chamado
pela malha fina.

Por fim, não se esqueça de preencher, na
seção de pagamentos efetuados a terceiros, to-
dos os valores pagos a profissionais liberais e
autônomos e aqueles que propiciaram qualquer
tipo de dedução nos cálculos de imposto, como:
pensão alimentícia, contribuição e doações a
instituições lilantrópicas, entre outros.

' Luis Henrique frazão é gerente da Arthur
Andersen Consultoria Fiscal e Financeira
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Declaração de
ajuste exige
muita atenção

No preenchimento do formulário da Declara-
ção de Ajuste, o, contribuinte vai encontrar o
total de 16 itens. É preciso muita atenção porque
a simples troca de uma linha pode levar a decla-
ração para a malha fina. O roteiro para o preen-
chimento correto de cada item é o seguinte:
Rendimentos sujeitos à tabela pro-
ipessiva: neste item, que está na página 1 do
formulário, o contribuinte deve relacionar os ren-
dimentos brutos obtidos no ano passado, ou seja,
tudo que ganhou e de qualquer fonte. No quadro,
além do valor da renda recebida, o contribuinte
deve relacionar todas as fontes pagadoras com os
respectivos CGCs (quando for pes,soa jurídica) e
CPFs (quando for pessoa física). É preciso pres-
tar atenção ainda para os códigos específicos dos
rendimentos que estão relacionados e, no preen-
chimento do quadro, o contribuinte deve fazer a
relação da renda obedecendo a ordem crescente
dos códigos: o rendimento do trabalho assalaria-
do, que tem o código 1, deve vir antes da renda
oblida por serviços prestados a pessoa físicas,
código 2.
Rendimentos isentos e não tributa-
veis: o valor do FGTS, assim como os rendi-
mentos recebidos a título de diárias e ajudas de
custo ou ainda a correção monetária de investi-
mentos, está entre os 16 tipos de rendimentos
isentos e não tributáveis. Neste quadro, o único
trabalho que o contribuinte vai ter é discriminar
os rendimentos e os valores que recebeu em 1989.
É preciso lembrar que estas rendas não entram no
cálculo do imposto.
Rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva de fonte: quem ganhou na Loto
ou na Sena no ano passado deve relacionar o
valor que recebeu no item 3. Também devem
constar neste quadro o 13° salário e os lucros ou
dividendos distribuídos por pessoas jurídicas. Al-
guns rendimentos, como o de férias, por exemplo,
podem constar deste item ou do de número 1.
Incentivos fiscais: no quadro do item 4 o
contribuinte deve relacionar os beneficiários de
incentivos fiscais. Quem fez uma doação a um
orfanato, por exemplo, deve especificar o valor
dando o nome e o CGC da entidade que recebeu
além da data da aplicação. Estes incentivos de-
vem ter comprovantes porque as entidades bene-
ficiadas deverão declarar quanto receberam.
Dependentes: este ano o limite máximo de
dependentes é de cinco e devem ser relacionados
os dependentes em 31 de dezembro de 1989.
Podem ser incluídos, por exemplo, os filhos nas-
cidos até esta data. Para incluir o dependente, a
condição é a de que ele não tenha rendimentos
tributáveis ou, se os tiver, que esteja isento. No
caso do casal ter mais de cinco filhos, por exem-
pio, e fazer duas declarações, os dependentes
podem ser divididos. É preciso declarar o nome
completo do dependente, a relação de dependèn-
cia e ainda a data do nascimento.
Declaração de bens: neste item o contri-
buinte deve relacionar todos os seus bens e tam-
bém os de seus dependentes. Bens de pequeno
valor, como eletrodomésticos ou vestuário, por
exemplo, não precisam ser declarados. O contra-
rio deve ocorrer com imóveis, obras de arte, jóias
e cadernetas de poupança. Os valores são de
custo ou de aquisição devendo ser, portanto, os
mesmos do ano passado. Os bens dos quais o
contribuinte se desfez devem ser declarados com
valor em 1988 e sem valor em 1989, ocorrendo o
contrário com os bens que ele adquiriu.
Dívidas e ônus reais: qualquer dívida do
contribuinte, inclusive as particulares, podem ser
declaradas desde que sejam comprováveis através
de'um documento como promissórias, por exem-
pio. Não podem ser incluídas, no entanto, as
dívidas junto ao Sistema Financeiro da Habita-
ção ou de consórcios. Se a pessoa tiver comprado
uma geladeira e deva prestações, ela inclui a
geladeira na declaração de bens e relaciona no
item 7 o valor ainda devido e a qual financeira
está devendo. O preenchimento deste item é mui-
to importante porque através dele o Leão verá
que, se o contribuinte teve variação patrimonial,
ela é justificada.
Informações do cônjuge: o cônjuge que
declarar os bens comuns deve indicar a variação
patrimonial do outro. Neste item, além do CPF,
o declarante deve fornecer as informações sobre
os rendimentos obtidos pelo cônjuge.
.Variação patrimonial: a variação patri-
monial é a soma do valor do patrimônio cm 1989
e<das dívidas de 1988 menos o total do patrimô-
nio em 1988, as dívidas em 1989 e a variação
patrimonial do cônjuge do contribuinte.
Declaração do espólio: no caso de haver
espólio, a pessoa apenas indica o nome completo
e o'número do CPF do inventariante.
Relação dos pagamentos efetuados:
este item é extremamente importante desde que
nele o contribuinte declare todos os pagamentos
que fez a terceiros durante o ano. De acordo com
as regras do Leão, estes pagamentos devem ser
declarados mesmo que não constituam dedução,
como a pensão judicial, por exemplo.
Identificação do declarante: este outro
jtem também é importante, principalmente no
que se refere ao número do CPF, pois um só
.algarismo trocado na identificação cadastral le-
vara a declaração para a malha fina.
Consolidação do imposto: se o contri-
buinte teve cuidado no preenchimento do formu-
;lário até agora, neste item ele deve ser redobrado,
•uma vez que se refere a todos os cálculos do
limposto. Na coluna A (Imposto a Recolher), a
pessoa deve declarar o que se chamou de Mensa-
lão, ou seja, a diferença que ele ficou devendo no
:mès. Se ele pagou o Mensalão, indica na coluna B
io total quitado e na coluna C menciona saldo
.zero. No caso dele não ter pago, indica zero na B
e o valor devido na C. Depois de dividir este total
pelo indice de conversão, ele vai achar o saldo do
imposto em BTN. No final, soma os valores de
cada mês cm BTN c encontra o total do imposto.
Ajuste anual: agora o contribuinte vai final-'mente encontrar o valor que tem a pagar. Depois
de achar o imposto referente ao ajuste, ele vai'somar o imposto da atividade rural (se tiver) e
fazer as deduções a que tem direito como a dos

.incentivos fiscais, por exemplo. Encontrado o
saldo a pagar, ele o divide em até seis parcelas.
Resumo anual: no resumo anual a pessoa
:tem apenas que relacionar os valores que já de-
clarou anteriormente como os rendimentos sujei-
tos à tabela progressiva.'Documentos: no item 16 o contribuinte indi-
ca, nos respectivos quadros, quais os documentos
anexados à declaração,
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Formulário Azul
O contribuinte fictício Paulo Fernandez

Leme, do exemplo acima, pagou o Mensa-
lão somente nos seis primeiros meses do
ano passado (ver item 13 relativo a conso-
lidação do imposto) e agora ele tem que
pagar de imposto o que ficou devendo no
segundo semestre. Para demonstrar a sua
situação para o Leão, no entanto, ele tem
que preencher o formulário com a situação
de todos os meses. Em janeiro do ano
passado, por exemplo, ele obteve, das
cinco fontes, a renda bruta de NCzS
5.600 e recolheu na fonte apenas NCzS
389,00 quando o imposto devido era de
NCzS 1.106,00. Por isso que ele leve que
pagar um Mensalão de NCzS 717,00.

Para chegar a este valor o contribuinte
fez o seguinte: primeiro somou a sua renda
bruta, na parte 1 (rendimentos sujeitos à
tabela progressiva) e achou os NCzS

5.600,00. Deste total Paulo Fernadez Leme
deduziu os dois dependentes — NCzS
55,36 (2 x 27,68) — e mais NCzS 120,00 de
despesa médica (ele pagou de médico, item
ll.o valor de NCZS 400,00 mas só pôde
descontar NCzS 120,00 que é o valor que
ultrapassa os 5% da renda bruta que cor-
responderiam a NCzS 280,00). Depois da
duas deduções, então, ele achou a renda
tributável (valor da renda a ser levado
para a tabela) que era de NCzS 5.424,64.
Para calcular o imposto eleja pode dispen-
sar os centavos que não devem constar no
preenchimento do formulário e considerar
NCzS 5.424,00.

Como calcular — Achado este total
ele vai para a tabela de janeiro e cal-
cuia o imposto. Este rendimento está na
terceira faixa da tabela que é tributada

© RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
¦ Ralacione iodos os pagamentos efetuados a terceiros (pessoas i.si-
cas ou jurídicas) tais como: pensão Judicial, alugueis, pagamentos a
hospiibii • i profissionais liberais (médicos, dentisias, psicólogos, ad-
vogados, engenheiros, arquitetos, corretores etc).

Indique-os mesmo que essas despesas nfto constituam deduções. A
fatia desia informação sujella-o à mulia de 20% do valor nfto declarado.

Cite o nome completo, CPF ou CGC das pessoas ou empresas a
quem voeft foz pagamentos, indicando o código do acorda com a tabela
ao lado.

No caso de despesas com aluguéis, informe sempre o nome e CPF
ou CGC do tocador, mesmo que o aluguel tenha sido pago através de
procurador ou de imobiliária (verifique o nome do locador no contrato).

No caso de pensão judicial, informe sempre o nome e CPF da pes-
soa beneficiaria da pensão, mesmo que o valor tenha sido descontado
por seu empregador.

Declare os valores efetivamente pagos
Se o número de linhas tor insulioenle. continue em folha A parte.
Nfto é necessário juntar os comprovanies á declaração Conserve-os

¦té 3i.i2.ee.
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com 25%. Então ele multiplica a renda
pela alíquota e do resultado diminui a
parcela a deduzir (consta da tabela) para
achar o imposto devido. A operação, en-
tão, é a seguinte: NCzS 5.424,00 x 25% =
1.356,00-249,12 = NCzS 1.106,88. Mais
uma vez ele desconsidera os centavos e
encontra o imposto de NCzS 1.106,00.
Agora ele vai verificar em seus contra-che-
quês e recibos o que já foi retido na fonte e
a soma de tudo totaliza os NCzS 389,00. O
Mensalão, então vai corresponder ao im-
posto devido menos a retenção de fonte.
Portanto, vai ser NCzS 1.106,00 - NCzS
389,00 = NCzS 717,00.

Ele pagou a diferença de janeiro mas
a partir de agosto ele ficou devendo o
Mensalão e agora deve fazer o seguin-
te: depois de passar por todas estas contas
a cada mês e achar a diferença, ele vai para

U CARiueODERÍCÍPÇAO

o formulário e acha o índice de conversão
(item 13 de consolidação do imposto) para
corrigir monetariamente o imposto. O ín,j
dice de agosto é 2,0842. Como ele ficou
devendo NCzS 70,00 de imposto ele agora
divide este valor pelo índice e acha o im-
posto em BTN (70,00 4- 2.0842 = 33,58).
Depois de fazer as contas até dezembro o
contribuinte soma os saldos em BTN. No
exemplo ele é de NCS 330.64 e deste
resultado deduz as doações e os incem
tivos (para achar o valor corrigido ele
divide o total da doação pelo BTN.dQ
mês em que ela foi feita). Com incenti-
vos e doações o nosso contribuinte dis-
pendeu 49,59. Então o imposto que ele
ainda deve é de 281,05 que dividido poi
6 (número máximo de quotas) vai dar
46,84 BTN por mès.(Soraya de Alencar)."'

Quem declara no Azui
A Declaração de Ajuste, a de cor azul,

é para o contribuinte que se enquadre em
quaisquer das seguintes situações:

Recebeu rendimentos tributáveis de
mais de uma fonte pagadora em um mes-
mo mês, ainda que, isoladamente, cada
rendimento estivesse abaixo do limite de
Isenção mensal mas cumulativamente ul-
trapassasse esse limite;

Apurou ganho de capital na alienação
de bens e direitos;

szEsmtmsm]

Apurou .ganho liquido mensal em ope-
rações realizadas nos mercados de renda
variável;

Recebeu juros de mais de uma cader-
neta de poupança, inclusive a do tipo pe-
cúlio, cuja soma, em um mesmo mês,
ultrapassou o limite de isenção mensal;

Recebeu juros de mais de uma letra
hipotecária cuja soma, em um mesmo
mês, ultrapassou o limite de isenção men-
sal;

Teve a posse ou propriedade de: a)
imóveis rurais cujas áreas ultrapassaram,
no conjunto, 1000 hectares; b) imóveis
rurais que produziram receita bruta total
superior a NCz$ 100 mil.

Mudança acabou
com a maioria
das deduções
Uma 

boa lembrança para o contribuinte
este ano é que a reforma do Imposto de

Renda acabou com a maior parte das dedu-
ções e abatimentos que vigoraram até 1988.
Foram mantidos apenas o abatimento com
dependentes, a dedução do total pago de pen-
são judicial e ainda as despesas médico-hospi-
talares que ultrapassaram 5% da renda bruta
mensal. Todos eles devem ser considerados
mês a mês para a apuração do imposto e
deduzidos da renda tributável.

As despesas médicas que o contribwnte
não conseguir abater em um mês podem ser
levadas para o outro corrigidas monetária-
mente. Para facilitar este cálculo, o contribuiu-
te deve converter os gastos ocorridos no mês
pelo valor do BTN. Se em novembro do ano
passado uma pessoa teve uma renda bruta de
NCzS 20 mil, por exemplo, e uma despesa de
NCzS 5 mil, ela vai ter direito de abater NCzS
4 mil. valor que corresponde à parte que ultra-
passa os 5% da renda bruta, que seria de
NCzS I mil. O abatimento deve ser reduzido
da renda tributável.

Remanejamento — No caso do con-
tribuinte ter registrado uma despesa maior que
a renda bruta, ele vai levando a despesa à
frente até que consiga fazer todo o abatimen-
to. Uma pessoa que também em novembro
teve uma renda bruta de NCzS 20 mil e gastos
médico-hospi talares de NCzS 30 mil, ficará
isenta da retenção do Imposto de Renda em
novembro e ainda vai levar para dezembro
uma diferença de NCzS 17.881,00para abater.

Este contribuinte tem direito de abater
NCzS 29 mil, que é a diferença entre a despesa
e os S% da renda bruta que não podem ser
abatidos. Antes, ele vai para a tabela e tira da
renda bruta o limite de isenção a que tem
direito. A conta, então, seria NCzS 20 mil-
NCzS 2.119,00 que resultaria em NCzS
17.881,00. Como ele tem direito de abater
NCzS 29 mil, em novembro não tem imposto
algum.

A diferença entre os NCzS 29 mil e os
NCzS 17.881,00 já abatidos (ou seja, NCzS
12.119,00) ele leva para descontar em dezem-
bro. Para ter o valor corrigido, divide pelo
BTN de novembro, que era de NCzS 5,0434, e
multiplica pelo de dezembro (NCzS 7,1324). A
diferença atualizada será de NCzS 17.138,72.
Caso o contribuinte tenha novas despesas mé-
dicas dedutíveis, ele soma os valores e calcula
tudo como fez no mês anterior.ÇSoraya de
Alencar)

Os postos da Heceita
Bangu

Rua 12 de Fevereiro, 409
Campo Grande

Rua Campo Grande, 856-A
Laranjeiras

Rua das laranjeiras, 28-A
Cantro

Av. Presidente Antônio Carlos,
375/térrep
Ipanema

Rua Barão da Torre, 296/térreo, ...
4o e 5° andares

Madureira
Praça Armando Cruz, 66

Melar
Rua Dias da Cruz, 421

Ramos/Penha
Rua Monsenhor Nunes da Rocha,

136713° andar
Ttyuca

Rua General Roca, 598

PiantAo telefônico — 146
Plantão pessoal

Avon!dn Presidente Antônio Cario».
375/tórreo
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Jaime Andrade Mendonça

A arte de gerir vendas
em 100 supermercados

T Glldo
. . erccira maior rede de

<¦;¦ JL supermercados do País,
;'í) grupo Paes Mendonça não

alterou em nada seus' planos
de expansão, em função do' Plano Collor. Além de man-

S ler todos os seus 22 mil fun-
acionários, a rede está inaugu-

rando novas lojas na Bahia e
dando seqüência aos projetos

;,,dc implantação de lojas tam-
'-'bém na Argentina e de inves-

i timentos no setor hoteleiro.

Na vigência no novo pia-
lio, as 100 lojas da rede na
Bahia, cm São Paulo e no Rio registraram

*im faturamento médio mensal de USS 136
milhões. Um dos principais responsáveis pe-
Ia invejável solidez do grupo é um jovem
administrador de empresas, Jaime Andrade
Mendonça que, aos 38 anos, responde pela
diretoria comercial da rede.

Ser filho de Mamede Paes Mendonça e,
conseqüentemente, herdeiro da rede, ao invés
de favorecê-lo na ascensão interna no grupo
exigiu dele um esforço ainda maior: "Meu 

pai
sempre foi muito exigente e, com a família,
essa exigência é dobrada, relata Mendonça.

Aos 17 anos ele começou a trabalhar
como auxiliar do pai, sem qualquer vínculo
empregatício com a empresa. "Era meu pai
quem pagava meu salário", conta o executi-
;vo, acrescentando que somente cinco anos
depois, quando mostrou estar apto para
exercer as funções, é que teve seu primeiro
contrato firmado coma empresa.

Sua experiência em cargos de direção

Lima —

<¦'

3/5/90 . ,
Mil começou com a gerencia dos

| supermercados que a rede
I mantinha em Sergipe, vendi-

| dos em 1986. Ao grupo Bom
§ Preço — de propriedade de

ffpsfe-; parentes de Mamede Paes
v l Mendonça --, quando o gru-

• lll po baiano decidiu investir no
fc||p| Sul do Pais. Jaime Mendonça
tSfll retornou a Salvador e assu-

miu então a direção comer-
ciai do grupo.

Cumprindo uma rotina de
11 horas de trabalho, de se-
gunda a sábado, dividida en-

tre o atendimento aos fornecedores e as visi-
tas às lojas da rede, Jaime Mendonça nào
considera uma tarefa difícil dirigir a área
comercial de um grande grupo econômico,
como o Paes Mendonça, mas enumera as
condições que considera básicas para um
eficiente desempenho da função: "Crença no
trabalho, dedicação e uma boa equipe".

No seu caso específico ele conta ainda
com uni fator-extra: o exemplo do presidente
do grupo, Mamede Paes Mendonça que, aos
75 anos, trabalha 15 horas por dia e acom-
panha pessoalmente todos os setores da cm-
presa, decidindo cada um dos seus passos."Ele é o grande comandante do grupo",
reconhece modestamente Jaime Mendonça
que, com o pai, aprendeu a disciplina e
dedicação ao trabalho. Em seu gabinete, em
meio a quadros e sofás elegantes, há, em
exposição permanente sobre uma estante,
sacos de feijão, garrafas de bebidas, latas de
doce. e outros produtos alimentícios vendi-
dos pela rede.

Marcos Carvalho
Em busca de melhores
vendas para o varejo

Marcos Lacerda

m uma ma-
nhà de ju-

nho de 1989, du-
rante unia estadia
cm Los Angeles,
um jovem brasi-
leiro de 24 anos,
trabalhando (no
Brasil) em unia
empresa que ge-
renciava três
shopping centers,
tomou uma deei-
são no mínimo
audaciosa: ir à
sede do líder do
mercado norlc-a-
ínerícano de irei-
riiimcnto de ven-
das em varejo, disposto a
aplicar aqui essa experiência."O 

que lenho de fazer para le-
var seu sistema?", perguntoudiretamente ao presidente do
Friedman Group, Harry Fried-
man. "Aos três shoppings não
dá para chegar, mas ao Brasil
inteiro sim", retrucou o busi-
nessinan.

Menos de uni ano depois a
iniciativa de Marcos Carvalho
lhe valeu a presidência do Gru-
po Friedman no Brasil, ocupa-
da na semana que passou, em
meio a contatos com algumas
das principais lojas de denarta-
mentos do país, interessadas na
receita de como vender mais c
melhor. "O comércio ainda não
está desaquecido, mas existe ai-
gum medo", diz ele, que já mar-
cou para o inicio de junho, no
Rio, o seminário de estréia no
mercado.

Depois de quase três anos
trabalhando na mesa de open
do Banco Garantia, Marcos

Divulgação
Carvalho teve
seu primeiro
contato com o
ramo de comer-
cio varejista ao
trabalhar na An-
car, que admi-
nistrava o Con-
junto Nacional
Brasília, o Shop-
ping Center Re-
cife e o Shopping
Iguatemi, de

M Porto Alegre.
Pela mesma An-
car passou quase
o ano passado
inteiro fazendo
um estágio na

General Growth, a terceira
maior administradora de
shoppings (70 ao todo) dos Es-
tados Unidos, quando assistiu
a uma exposição de Harry
Friedman e decidiu aplicar as
novas técnicas no Brasil.

"Estou até meio surpreso
com o que aconteceu", confes-
sa, depois da agitação dos pri-
meiros dias de trabalho. Os
planos incluem a realização de
seminários fechados, para em-
presas, e a edição de um jornal
próprio. Nos EUA, a Fried-
inan treina vendedores de ra-
mos que vão desde os calçados
até telefones, como a GTE.
Mas se não fosse por nada,
bastaria citar um segmento es-
peeial do concorrido mercado
norte-americano. "Temos co-
mo clientes seis mil lojas espa-
lhadas em unidades do Exerci-
to e da Marinha dos Estados
Unidos", revela Carvalho.
(Sérgio Costa)
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Publicitário
universidade

Aos 
28 anos, o publicitá-

rio Marcos Lacerda
tem um sonho: transformar
a Universidade do Vale dos
Sinos (Unisinos) na melhor
opção de ensino superior do
Sul do país, desbancando a
Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul
(PUC RS), que hoje ocupa
essa posição. Para aboca-
nhar uma fatia a mais no
rendoso mercado dos cursos
particulares de terceiro grau,
melhorando o padrão de ex-
celêhcia das especialidades que oferece, La-
cerda traçou um roteiro de atuação merca-
dológica para todos os cursos das áreas
comercial e econômica. "Queremos trazer
para dentro do campus as preferências dos
nossos consumidores", exulta o publicitá-
rio, sem esconder que a Unisinos pretende
entrar no ranking das melhores universida-
des do país pela porta do mercado.

Nesse desafio, iniciado há dois anos,
Lacerda apostou todas as suas fichas.
Abandonou até o posto de designer na
renomada MPM, agencia onde chegou
consagrado como vencedor do concurso
Adão Juvenal de Souza. De saída, consta-
tou que a universidade nào sabia relacio-
nar-se com o seu público, depois de ler um
estudo onde verificou um dado singelo:
mesmo com posiçào geográfica privilegia-
da, encravada na região industrial do Vale
dos Sinos e vizinha ao primeiro pólo calça-
dista do país, os empresários nào encontra-
vam amparo em suas demandas dentro da

quer levar
ao mercado
Mauro Mattos

Unisinos.
Por um ano, amadure-

ceu vários projetos e esco-
lheu o curso de Comcrio
Exterior para dar início à
nova performance da uni-
versidade. Em breve, por
conta das articulações, pro-
fessores e alunos poderão; ir
à Alemanha ou a Portugal
buscando especialização.
Sempre seguindo a linha de
administração empresarial,
conseguiu da universidade o
compromisso de patrocinar

o segundo seminário de comércio exterior,
exclusivo para calçadistas, em julho. As
portas também vão se abrir para várias
universidades nacionais que poderão in-
tercambiar cursos de extensão, seguindo
os desejos de professores e alunos.

As campanhas nào se resumem à área
acadêmica. A Unisinos adotou a música,
artes plásticas, o meio ambiente e uma
campanha radical contra o uso de drogas
como forma de dar passagem aos variados
públicos que abriga. As iniciativas, apoia-
das por empresas locais ou multinaeio-
nais, emprestam ao campus um novo con-
ccito na opinião dos universitários,
segundo a última pesquisa. Para eles tor-
naram-se comuns recepções com recitais
de música clássica ou popular, nos corre-
dores dos prédios, antes do início das
aulas. Com a mesma desenvoltura partici-
pam dos coquetéis oferecidos sempre que
algum artista plástico resolve usar a gale-
ria da universidade para mostrar a sua
arte. (Jussara Marçliqnd)

:i Pantanal' assusta a Globo e vira
Míriam Lane

Há muito pouco tempo, quem ouvia falar
cm Pantanal imaginava férias emolduradas
pela beleza intocada da região. Os de espirito
aventureiro cometiam o exagero de sonhar
cm encarnar um intrépido Jim das Selvas,
mesmo que mim papel temporário. Hoje, o
Pantanal está nas bocas e olhos de milhares

. de brasileiros encantados com o mais novo
produto dá Rede Manchete. Mais dcslum-
brada do que a platéia está a própria Man-
chete; com sua novela, assegurou índices de
audiência que fustigaram sua arqui-rival."Fssa é a primeira vez que uma novela da
Manchete bale tantas vezes seguidas a au-
diência da Globo", sentencia Carlos Augus-
to Montenegro, diretor do Ibope! De 7 a 12
de maio, tanto no Rio quanto em São Paulo,
o Pantanal ganhou da concorrência pratica-
mente todos os dias da semana.

Para arrematar o período de bonança.
Pantanal disparou uma máquina registrado-
ra que nào pára de anotar faturas a favor da
empresa comandada pelo veterano Adolpho
Bloch. É, sem dúvida, um negócio da China.
Pelo menos 30 anunciantes mostram suas
marcas diariamente nos capítulos da novela.
Em troca, proporcionam à emissora uma
renda líquida mensal que nào fica abaixo de
U$ 3 milhões. Sc Bloch tivesse se assustado
com o Plano Collor, Pantanal nào estaria no
ar. A estréia estava marcada exatamente pa-
ra 27 de março, 11 dias depois do pacotaço
que virou a economia de ponta-cabeça.
Quem conhece os cacoetes de Adolpho
Bloch nào duvida que ele tenha, entre den-
tes, resmungado da sorte, mas nào recuou,
dando o sinal verde para que fosse deslan-
chado o projeto, orçado em USS 7 milhões.

Efeito Midas — A emissora não tem,
hoje, qualquer motivo para se arrepender da
ousadia. Pantanal virou uma coqueluche na-
cional. Não só conferiu à Manchete os lou-

ros de fustigar a arqui-rival co-
mo sacudiu o mercado de
publicidade, entregue a uma
completa letargia desde mea-
dos de março. Começa por ai o
que se poderia chamar de efeito
Midas de Pantanal, que vai
mostrar seu lado mais generoso
no departamento comercial da
Manchete. Osmar Gonçalves,
diretor comercial da emissora,
nào mede palavras: 

"É o maior
sucesso comercial da emissora
em seus quase sete anos de vi-
da." Para provar que não está
exagerando, conta que, com 15
dias no ar, não havia mais um
único espaço disponível para
anunciantes. Em Dona Beija,
outro produto de sucesso da
casa, os anunciantes só ocupa-
ram todos os espaços comer- '
ciais dois meses depois de a novela estar no
ar.

Foi difícil, no início, vender as cotas de
patrocínio de Pantanal. Em janeiro, apenas
o Bradcsco c a Bombril toparam a empreita-
da, mesmo assim ainda embaladas pelos
bons resultados de audiência de Kananga do
Japão. Só na véspera da estréia da nova
novela foi que a Manchete conseguiu atrair a
Mesbla e a Perdigão, completando o quarte-
to de patrocinadores que pagaram, cada um,
4 milhões 200 mil BTNs, cerca de CrS 176
milhões — preços de janeiro —-, para marcar
presença diária no Pantanal. Ganharam,
também, o direito a 835 chamadas, 342 vi-
nhetas e 342 comerciais de 30 segundos até o
final da novela. Há 15 dias foi vendido o lop
para a Sony c o cenas do próximo capítulo
para a Tang, cada um deles por 1 milhão de
BTNs, CrS 41 milhões 734 mil. "A essa
altura, já estávamos inundados de pedidos
de empresas interessadas cm mostrar sua
marca nos intervalos do Pantanal. Como

Reprodução

negócio da China

José Roberto Serra
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Osmar Gonçalves: Pantanal é o maior
hojesucesso comerei emissora ate

damos 40% do espaço para os
patrocinadores e os 60% res-
tantes são de anunciantes avul-
sos, já comprometidos cotios-
co, o estouro de pedidos é de
100%. Só muito jeito para
agradar a todos", conta Gon-
çalvcs.

Para satisfazer os anunciam
tes de última hora que exigem
espaço a qualquer custo, a
Manchete lançou na semana
passada cotas de patrocínio lo-
cal, um pacote que. a exemplo
dos patrocinadores, garante
um lugarzinho nos intervalos
comerciais até outubro, data
prevista para o fim da novela.
Esses novos comerciais dão di-
rcito a 80 aparições no vídeo e
serão pagos pela Casas da Ba-
nha, Casas Pernambucanas,

Óleo Maria e Zacarias Pneus. Como o CB
anuncia no Rio, paga CrS 36 milhões; os
outros três anunciantes, que ganharam um
espaço nas.telas paulistas, desembolsarão,
cada um deles, pelo privilégio, Cr$ 64 mi-
Ihòes. Na quarta-feira a Manchete fechou
mais um negócios: a vinheta da próximas
atrações, comprada pela Dow Chimical para
seu produto Family. Pagou USS 600 mil.

Porta de entrada — Ao que parece,
os preços cobrados pela emissora são o que
menos preocupa os anunciantes. O que eles
querem é cruzar a porta de entrada de Pau-
tanul, assim como quem faz um cruzeiro de
primeira classe pagando tarifas econômicas.
Gilberto Lopes, diretor de mídia da agência
Denison, tem suas razões para explicar o
corre-corre dos anunciantes: '"A novela e
muito bem feita e, além disso, o anúncio
nesse horário, comparando com o mercado,
está muito barato." É que as emissoras fi-
xam preços de acordo com a audiência habi-
tual dos horários. No espaço cm que Punia-

nal está no ar, a Manchete nào costumava
ter mais do que 12% da audiência. Agora,
com índices acima de 20%, os comerciais,
numa comparação grosseira, estariam quase
que pela metade do preço. 

"Para completar,
o público desse horário é qualificado, de
bom poder aquisitivo. Aposto que a Perdi-
gào fez um de seus melhores negócios do ano
ao comprar esse patrocínio. Talvez com' re-
saltados tão bons quanto a Sadia, que pagou
uma fortuna pelo patrocínio da Copa", arre-
mata Lopes.

Mas nào é só de anúncios que a Manche-
te vem recheando seu cofrinho do Pantanal.
Um extenso projeto de hiercliàndising carhi-
nha em marcha batida no departamento.co-
mcrcial da emissora, entregue aos cuidados
de Xerxes Gusmão Neto, diretor de Markc-
ting da casa. "Nào me surpreenderia se o
mercliandising nos trouxesse algo em torno
de USS 4 milhões a USS 5 milhões", arrisca.
Nào parece um derrame de otimismo. Cada
aparição de produto no meio das cenas eus-
tara algo em torno de CrS 546 mil e dessa
lista já fazem parte o pesticida Ivomcc, Água
de Cheiro, máquinas de lavar pratos e exaus-
tores Sugar, cachaça e conhaque Alcatrào de
São João da Barra. Kodak, uma marca de
cerveja, tratores, guaranás e o motor para
barcos Mcrcury. "o motor pantaneiro".

A Manchete garante que, embora esteja
aproveitando todas as chances para colher
os mais gordos frutos de seu Pantanal, não
vai exagerar — o mercliandising será discre-
to. Nào tão acanhado que deixe de assegurar
à emissora a volta dos investimentos. Ainda
mais agora que. diante do sucesso dos cená-
rios externos, a Manchete resolveu passar de
70% para 90% as gravações no pantanal
mato-grossense. O que, evidentemente, tor-
na seus 171 capítulos um empreendimento
mais caro. Mas nào há o menor sinal de que
isso venha a comprometer o espetacular re-
sultado financeiro de Pantanal.
Colaboração: Márcia Cezimbra
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(smuggler)

SMUGGLSR PROCURA
L*SOVOS FORNECEDORES

SE VOCÊ É FABRICANTE DE ROUPAS OU ACESSO-
RIOS DE QUALIDADE, VENHA CONVERSAR CONOS-
CO PARA SER UM DE NOSSOS FORNECEDORES.
Marque entrevista pelos TEL.: 280-9238 ou 590-8840,
com Srta. Márcia.

MINISTÉRIO DA MARINHA
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
, TOMADA DE PREÇOS N°026/90

OBJETO: REMOÇÃO DO NAVIO "MINERAL STAR" - O DIRETOR DE PORTOS E
COSTAS determinou aos responsáveis pelo navio MINERAL STAR, que se encontra
encalhado na enseada de Palmas, I lha Grande, que dêem início à sua remoção dentro
do prazo de 15 dias. Não o tazendo, a remoção será providenciada imediatamente
pela Marinha, por conta e risco dos responsáveis, como estabelece a Lei 7.542/86.
Tendo em vista a possibilidade de que os responsáveis não iniciem a remoção no
prazo determinado, esta Diretoria receberá propostas de eventuais interessados
em proceder à remoção, que serão abertas no dia 06 de junho de 1990, às 11:00 hs,
na Diretoria de Portos e Costas. As condições da licitação e outros detalhes, bem
como autorização para vistoria do navio, serão fornecidas aos interessados na Di-
retoria de Portos e Costas, Rua 1o do Março, 118, 17° andar, Cidade do Rio de Ja-
neiro.

SÉRGIO TAVARESDOHERTY
Vice-Almirante

Diretor

CIA.8flASIUBBAM AUMENTOS

COMPANHIA BRASILEIRA
DE ALIMENTOS — COBAL

AVISO COBAL N° 004
A COBAL e a FAE comunicam aos produtores, indús-

trias, cooperativas e fornecedores em geral, que serão
adquiridos produtos alimentícios básicos, para o supri-
mento dos Programas Estaduais de Alimentação Escolar
nos estados, dos seguintes produtos:

ALMÔNDEGA BOVINA AO MOLHO
CARNE BOVINA EM CONSERVA
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO
CHOCOLATE EM PO
LEITE EM PO DESNATADO
OLEO DE SOJA REFINADO
SARDINHA/CAVALINHAEM OLEO

£ imprescindível que os interessados em participar
desse fornecimento conheçam previamente as condições e
exigências do processo de aquisição. Para tanto, o do-
cumento "Condições 

de fornecimento", estará a disposi-
ção dos interessados na sede da COBAL, órgão responsa-
vel pelas compras da FAE/PEAE — situada à SGAS 901
Conj. "A" — 2o andar — COPRE — Brasília/DF e ainda
nos estados, nas Sedes das Sucursais da COBAL.

O prazo para entrega das propostas será de 08:30 horas
às 09:30 horas do dia 24/05/90. com abertura imediata-
mente após este horário, no Auditório do Edifício Sede em
Brasilia/DF.

I

£5
0 fim de semana está ™
cheio de Idéias.
Sábado :Idéias-Livros
Domingo: Idêias-Ensaios

Uma empresa imune à crise
Fábrica pernambucana
não demite e ainda
expande faturamento

ECIFE — Ao contrário da grande1 maioria (77%) das indústrias da
região metropolitana do Recife — que
deu férias coletivas ou licença remunera-
da a seus funcionários devido à queda de
80% nas vendas —, a Companhia Pro-
dutos Pilar, maior fabricante de biscoitos
e massas do Norte-Nordcste, vive imune
á recessão provocada pelo plano econô-
mico: nào demitiu, aumentou as vendas
em mais de 30% em relação aos dois
primeiros meses do ano e está investindo
fortemente num projeto de diversificação
para lançar, no final deste ano, um novo
produto no mercado — uma margarina
vegetal. O surpreendente incremento nas
vendas após o Plano Collor sinaliza para
um faturamento global em 90 de USS 72
milhões, 20% acima do que havia sido
previsto.

— As nossas vendas estão tão boas
quanto no periodo do Plano Cruzado,
revela o diretor-comercial da empresa,
Fernando Antônio Lucena. Há 115 anos
no mercado nordestino, fundada pelo
protuguês Luiz da Fonseca Oliveira e
hoje sob controle de seus descendentes, a
Companhia Produtos Pilar faturou no
mês passado USS 6 milhões, com as ven-
das de biscoitos (55%), massas (37%) e
café (8%). Para se ter idéia do crescimen-

to nas vendas, em fevereiro, por exem-
pio, foram comercializadas 3.500t dos
três produtos. 3.800t em março e 5.000t
cm abril. F.m março, o faturamento —
com os encargos financeiros — atingiu,
USS 5 milhões, e a projeção para maio é
de USS 7 milhões.

Com um crescimento médio anual de
7%, a Companhia Produtos Pilar deve
ter um crescimento real em 90 de 15%
em relação ao ano passado. "As vendas
nos levam a isto", acredita o diretor
comercial, informando que. se quisesse,
o número de clientes teria crescido de-
pois do plano em 15%. "Mas 

preferimos
fornecer mais aos nossos antigos clien-
tes"', afirma, revelando que a Pilar tem
hoje 10 mil pontos de vendas no Norte-
Nordeste do país.— O plano não interrompeu nenhum
de nossos projetos reforça Margareth
Gotto, gerente de Marketing. O projeto
da unidade de João Pessoa, iniciado há
três anos, demandará inversões da ordem
de USS 15 milhões e. quando for concluí-
do, no final deste ano, gerará diretamen-
te 250 empregos. A margarina, o princi-
pai produto a ser fabricado na unidade,
ocupará uma fatia de 10% a 15% do
mercado do Norte-Nordeste e, segundo
as estimativas da direção da empresa,
será responsável pelo crescimento de
20% a 30%' no faturamento global da
empresa. "A 

gordura vegetal, que tam';
bém será produzida pela unidade, será
utilizada para fabricação dos nossos bis-
coitos", afirma o diretor comercial. Fer-
nando Lucena.
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A frente fria se dissipou no Nordeste
A frente fria que sexta-feira pas-

sou pelo Rio de Janeiro já foi vista
pelo satélite Gocs-7 no litoral Sul da
Bahia, e estava cm processo de dissi-
pação no horário da foto, 9h da
manhã. Dificilmente ela poderá pro-
vocar chuvas em Salvador, onde o
tempo está bom assim como nas de-
mais capitais do Nordeste. A massa
de ar tropical do Oceano Atlântico
também se encontra lá fugindo do
frio da massa polar.

A massa polar está dominando''na Argentina, no Uruguai, no Sul,' Sudeste e até na região Central, on-' de a temperatura caiu muito. Este é

o período em que o frio começa a se
tornar mais intenso no Pólo Sul,
com a proximidade do inverno que
principia no dia 21 de junho. Neste
momento o Sol estará o mais afasta-
do possível do nosso hemisfério, o
Sul, e fará o pólo mergulhar no seu
longo e duro inverno. Por ser cerca-
do pelas águas dos oceanos Atlânti-
co e Pacífico, diferente do Pólo Nor-
te, que tem a Europa e a URSS a sua
volta, o Pólo Sul é ainda mais frio e
portanto quase impossível para a vi-
da terrestre, mas o mar é rico em
nutrientes e possue uma fauna va-
riada. É deste imenso congelador
natural que vêm as massas de ar frio,

portanto mais fortes neste período,
do que no verão e na primavera,
quando o Sol está do nosso lado.

Esta massa polar chegou com
muita força e indica que as condi-
ções devem estar muito rigorosas
por lá. Outra frente fria, também
reconhecida na foto, já foi desviada
para o mar diante do litoral da Ar-
gentina, portanto o tempo ficará
bom, pelo menos o céu claro na
região Sul. O Centro-Oeste poderá
ser invadido pelas nuvens de uma
baixa pressão que se encontra ao
lado, sobre o Peru e a Bolívia. Assim
que a massa polar enfraquecer, ou

seja, quando se tornar quente, o que
deverá ocorrer nas próximas horas,
esta baixa pressão se deslocará para
o Brasil, que tem no momento o céu
livre de nuvens em todas as regiões.

O Oceano Pacífico, livre do mau
tempo, se apresenta inteiramente
claro sob a influência da massa de ar
subtropical, de alta pressão. Não há
nuvens do outro lado do continente
em nenhum dos países banhados pe-
Io Oceano, e que são desde o Sul até
o Norte, o Chile, o Peru, o Equador
e a Colômbia, onde cessa o seu efei-
to e surgem as baixas pressões tropi-
cais.

¦¦¦ ...... . ,, "'"¦" ¦-¦¦'¦/-¦.¦¦¦iy.;\.t
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O 6o Distrito de Meteorologia
prevê um domingo de céu claro
com temperatura amena, quase
fria, o que é raro para o Rio de
Janeiro. A máxima não deverá
superar 26° e a mínima desta ma-
drugada será possivelmente igual
a de ontem, 12°. A visibilidade
estará boa até 20 quilômetros da
costa permitindo a prática de esportes no mar e no
ar, mas convém ter atenção para a temperatura mais
baixa no ar do que ao nível do mar, perdendo cm
média Io para cada 100 metros de elevação.

O Serviço Meteorológico da Marinha informa
que os ventos sopram de Sul a Este, com velocidade
moderada, de 10 a 15 nós e deixam o mar mais
calmo, com ondas de l,5m e Im, formadas cm
intervalos rcgulares de 4 c 5 segundos. A temperatura
da água acompanhou a do ar e entrou cm declínio
podendo ser encontrada entre 17° e 19°, mas em
compensação a água estará muito clara c limpa após
a varredura dos ventos do Sul. Não há aviso de mau
tempo.

NO MUNDO, ONTEM
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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 de segunda a sábado.

V^n *"<g™* «Moscou Z^^
9 How» Iorque ÃréTaPKi* /

Jti x^i i.i—,'. Paqulm f ^BLos Ansala»/^ J££?^g" A «!*!

^ /\ ^~^Sk ^kNotfa0«'W y> 
Tóquio

/ ^\& C"Iro 
^k 5""1" y*. yr OCEANO^¦Sfe™1 11 ^5 SJ\y PACfF,co

i Bogotá | jLf í~\
moile OCEANO \r

%¦ J,m0,|^ OCEANO ) 
lND|CO y^

V ATLÂNTICO\ */ l

PACÍFICO ^ %mpr Johartosburgo jj Sidnoy y
J [Buenos Airoo liara» •/ f\

^%l Cidade Condlçfel ntái.min.
Cidade CondlçiM min. min. Haiana claro 30 23

}i Johahncs
Atenas claro 31 15 burgo
Berlim nublado 18 Lisboa
Bogotá chuvas
Bruxelas claro
BucnoiAia'sclaro
Chicago nublado
Cairo claro
Genebra nublado

18
31
18
18
19
16
23
33

nublado
nublado
nublado

Los Angeles nublado
Madn claro
México nublado
Mtami claro
Moscou nublado

Cidade
Nàirobt claro
Nova Dclhj claro
Nova Iorque chuvas
Pam nublado
IV(|uim claro
Pcrth claro
Roma claro
Viena nublado
Washington claro

Condições mal min.

Mêdico e morador alertam para
i,r

crise em hospital de Niterói
; Nos últimos dez anos, os 104 leitos

do Hospital Getúlio Vargas Filho, cm
Fonseca, Niterói, foram desativados por¦ falta de recursos, que obrigaram à para-

. lisação, cm 89,_de obras que se arrastam
há oito anos. Único hospital estadual de
atendimento infantil, o GetliHnlw, como
c conhecido, eslá aberto à visitação pú-

. blica desde quarta-feira, por iniciativa
dos funcionários, que desejam expor as
más condições de trabalho a que estão'sujeitos. Juntamente com moradores,
eles promovem hoje passeata de protes-
to.

h Mais de mil pessoas já conheceram as
instalações precárias do hospital, que on-
•tem foi procurado, não para visita, por
Maria Mascarenhas de Andrade, 19
anos. Seu filho, Jpriny, de sete meses,
com pneumonia, não põdc ser internado.
Funcionários do Getúlio Vargas Filho
tentaram transferi-lo para o Hospital
Antônio Pedro, também cm Niterói, mas

•não havia vaga. Só conseguiram leito
numa clinica em Duque de Caxias (Bai-
xada Fluminense). Maria mora perto do
Gctiilinlw, mas terá que viajar duas horas
de ônibus para amamentar o seu bebê.

Jonny é uma das cerca de 500 crian-
ças que chegam ao Hospital Getúlio Var-
gas Filho diariamente, para atendimento
de emergência e ambulalorial. Quase to-
das moram em São Gonçalo, Região dos
Lagos, Niterói, Região Serrana e Norte
Fluminense. Embora com apenas cinco
leitos de observação, o Getulinho tem
1.829 metros quadrados de área cons-
truida e conta com os serviços de 329
funcionários, entre eles 70 médicos, de
quase todas as especialidades.

O roteiro de visita ao hospital começa
pelas obras do andar superior, onde de-
veriam estar funcionando as enfermarias
cirúrgica e clinica. No térreo, em sala ao
lado da emergência, o visitante encontra-
rá um aparelho de Raios X sem a cober-
tura de chumbo que impede a propaga-
ção de radiações. O médico Reneé Pessa,
que responde pelo serviço de cardiologia,
diz que o equipamento é antigo c não
permite exames como Raios X contrasta-
do.

Parte do andar térreo também está
em obra. No laboratório, há aparelhos
enguiçados. Na lavanderia, só existe uma

máquina de lavar e duas secadoras desa-
tivadas. Para serem secas, as roupas são
penduradas em varal ou, quando chove,
passadas a ferro. A comida é enviada do
Rio, porque a cozinha também não fun-
ciona

O Hospital Getúlio Vargas Filho foi
fundado em 1954 e três anos depois o
doutor Zerbini realizou ali a primeira
cirurgia cardíaca experimental no Brasil.
No começo da década passada, o nume-
ro de leitos caiu para 70. Em 88, eles
eram 20. No inicio do ano passado, os
últimos leitos foram desativados. Reneé
Pessa diz que o diretor do hospital, An-
tônio Fernando Duarte, "já fez tudo"
para conseguir recursos e recuperar o
hospital. A Secretaria de Sáude, segundo
ele, calculou em CrS 5,5 milhões o custo
das obras.

Hoje, as faixas de protesto pendura-
das na frente do hospital vão ser levadas
às ruas, em passeata marcada para as
14h, em direção à Alameda Boaventura.
Getulinho, ame-o é o nome do movimen-
to criado por funcionários, com apoio de
moradores.

MEU FILHO

PIERRE BENASSI
Hojo você farin 23 anos, de alegria, amor, carinho e luz. Tenho
fé em ti, na vida, em Deus e esperança no reencontro. Missa 2
anos amanhã 17:30 Igreja N. S. Paz — Ipanema

JOAQUIM MAURÍCIO
SATTAJVIINI DE ABREU

tSua 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida para a Missa de
1° Dia que será celebrada na próxima 3a
feira, dia 22. às1 18.30 hs. na Igreja de

Santa Mônica, à Rua José Linhares, esquina
com Av Ataulfo de Paiva — Leblon

COMANDANTE

DANILO MARQUES MOURA

tA 

família penhorada agradece as
manifestações de pesar por ocasião
de seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia, a ser realizada às 18

horas do dia 21 de maio de 1990 (se-
gunda-feira) na Matriz de Nossa Senho-
ra de Copacabana, Capela da Adoração.

NELIDA TORANZO BASTOS
(Viúva do Marechal Joaquim

Justino Alves Bastos)

t 

Márcia Arduini e família, Alice Baduy e fa
rnilia comunicam com pesar o falecimento
de sua mãe e convidam para a missa de 7°
dia que será realizada dia 22 de maio às

18,30 hs na Igreja Na Sa Rosário na Rua Gal
Ribeiro da Costa Leme

PROF. LUIZ BEETHOVEM
DANTAS DO AMARAL

tO 

CORPO DOCENTE, ALUNOS E FUNCIO
NARIOS DA DISCIPLINA DE OBSTETRÍCIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNI
RIO. consternados pela perda de sua liderança

científica, convidam seus discípulos e amigos para a
Missa de 7° Dia a realizar se às 1000 Hs de
2°-feira, 21/05/90 na Igreja de S Margarida Maria
Fonte da Saudade, Lagoa

Barco de pesca afunda
mas tripulantes são
salvos em Cabo Frio

CABO FRIO, RJ — O barco de pesca de linha Ilha da
Draga, de dez metros de comprimento e avaliado em CrS 2
milhões, foi a pique ontem, a 35 milhas na costa deste muniei-
pio, devido às más condições do mar. Os tripulantes foram
recolhidos por outro barco de pesca, o Rebocador I

O acidente ocorreu por volta de llh e os tripulantes
quatro, segundo a Capitania dos Portos; ou seis, segundo
a Brasfish, proprietária da embarcação — permaneciam a
bordo do Rebocador I que, por ser também um barco
pequeno c estar com excesso de peso, evitava deslocar-se.
aguardando socorro na mesma posição, a sudoeste de Cabo
Frio.

O comandante da Capitania dos Portos de Cabo Frio,
tenente Paulo José Falcão, acionou o rebocador Giiilho-
bel, da Marinha, para recolher os náufragos do Ilha da Draga,
que estão no Rebocador l e, eventualmente, prestar socorro à
embarcação. O rebocador militar estava na costa de Macaé,
participando da busca ao helicóptero da base aeronaval de São
Pedro D'Aldeia, desaparecido desde quarta-feira, com quatro
oficiais e dois civis a bordo.

Segundo o diretor da Brasfish, Antônio José Libãnio, os
barcos da empresa receberam aviso para voltar ao cais na
sexta-feira e apenas o Ilha da Draga resolveu continuar em alto
mar, esperando o mau tempo passar. Libãnio disse que o
mestre da embarcação, Osvaldo Baiano, tem 66 anos, com 40
dedicados à pesca e por isso anda com "excesso de confiança".
O mestre trabalha com os dois filhos e mais dois pescadores no
barco que captura enchovas, pargos e xernes, exportados
pela empresa para a Itália.

O
BELLA SAMSQVIC

Eva e Júlio Zonis, Jamir Samsovici. Emes-
to e Fanny Rosenfeld. Meyer e Ronita Rosen-
feld, filhos, genro, irmão, cunhadas, netos, bis-
netos e demais familiares comunicam seu
falecimento O enterro sairá da capela da Che-
vra Kadisha, à Rua Barão de Iguatemi. 306,
hoje, às 10 h, para o cemitério velho de Vila
Rosali

. MARIO DE OLIVEIRA
BRANDÃO

(MISSA DE 7° DIA)

tA 

Imperial Sociedade Amante da Instrução e as
educandas do Instituto João Alves Affonso convi
dam para a Missa de Sétimo Dia em sufrágio da alma
de seu inesquecível benemérito a realizar se às 18
horas do dia 21 de maio na capela de sua sede à rua

Ipiranga n° 70 Laranjeiras

Rio de Janeiro
Oswaldo Gama Fernandes
Coimbra, 84 anos, de insufi-
ciência cardíaca, vasculopatia
e diabete mellitus, no Hospital
da Vcnerável Ordem 3o São
Francisco da Penitencia, na
Tijuca. Mineiro, solteiro, apo-
sentado, morava em Niterói
Foi sepultado ontem no Cerni-
tério São João Batista, em Bo-
tafogo
Ignacio Rodrigues dos Santos,
62 anos, de infarto agudo do
miocárdio. Fluminense, co-
merciário, solteiro, tinha um
filho c morava na Tijuca. Foi
sepultado ontem no Sào João
Batista.
José l)'Almeida Frias, 68 anos,
de câncer, edema pulmonar c
insuficiência cardíaca. Portu-

gues, comerciante, casado com
Celeste Moreira Frias, tinha
cinco filhos. Foi sepultado on-
tem no Cemitério Sào Francis-
co Xavier, no Caju.
Paulo Sidney Corrêa dos San-
tos, 26 anos, de choque he-
morrágico, insuficiência renal
e hérnia, no Hospital dos Ser-
vidores do Estado, no Centro.
Fluminense, solteiro, morava
em Padre Miguel. Foi sepulta-
do no Cemitério Sào Francis-
co Xavier.
Luci Marins Bastos, 78 anos,
de choque séptico, na Santa
Casa da Misericórdia, no Cen-
tro. Capixaba, solteira, mora-
va cm Vigário Geral. Foi se-
pultada no Cemitério Sào
Francisco Xavier.

$ 20-05-1972 & 20-12-1985
Bruno querido, hoje você faria 18 anos Desde o nosso trágico
acidente de corro em poucos minutos você fisicamente nos
deixou
18 anos Término do 2o grau Vestibular Faculdade Carteira
de motorista Festinhas Amigos Garotas O chegar tarde da
noite Nossas preocupações Risos Sua alegria Sua juventu
de
Não há rancor e amargura nos nossos coracõeE só há uma
imensa saudade
O tempo ajuda a conviver com a tristeza da perda e a coexistir
com a dor da saudade Mas esta aumenta a cada dia Enâoésó
a saudade do que houve É a imensa saudade por tudo que não
houve Para nós. para você
Você poderia ainda estar conosco, mas o destino o chamou
Sua estada entre nós foi um presente para nossa felicidade
Um empréstimo e como tal foi devolvido Com o coração
cheio de dor Mas com dignidade e a crença de um reencon
tro
Você não partiu Você continua junto de nós porque você está
dentro de nós
Dos nossos amigos e dos dele, pedimos a lembrança e uma
prece

José Rosete Nam e Márcia Rubm Ghcrs e Bela Roízenblit

NILZA VIEIRA DE
E BEMEVIDES

(30° Dia)

t PLAUTO DE SA E BENEVIDES E FAMÍLIA agra-
íi decendo as manifestações de pesar recebidas pelo
| falecimento de sua querida NILZA, convidam para a
I Missa de 30° Dia a realizar-se AMANHÃ, dia 21 de

Maio, às 19.00 horas, na Igreja N.S. do Rosário, à
Rua Gen. Ribeiro da Costa — 164 — Leme.

WALMASIO MOREIRA
DE OLIVEIRA

(MISSA DE 7° DIA)
A família agradece as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento do querido WAL
MÁSIO e convida parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia a realizar-se 2a-feira, dia 21,
às 18:00 hs na Igreja São Paulo Apóstolo à
Rua Barão de Ipanema Copacabana

EMIR GONÇALVES MORANGO

(MISSA 

DE 7" DIA)
THEREZINHA MORANGO PITTIGLIANI. ALBERTO PITTIGLIA
NI, ANDRÉA MORANGO PITTIGLUANI, ADRIANE e ALBERTO
PITTIGLIANI JÚNIOR convidam para a Missa de 7o Dia de sua
mãe, sogra e avó, a realizar-se segunda-feira, dia 21 às 10 30

horas na Igreja Santa Mônica, à Rua José Linhares - n° 96 - Leblon

r
BR. RADAMES LATTARI

(MISSA DE SÉTIMO DIA)
TIJUCA TÊNIS CLUBE comunica com
pesar o falecimento do seu estimado Be-
nemérito RADAMÉS LATTARI e convida
seus parentes e amigos para a Missa de

Sétimo Dia que será realizada em sufrágio de
sua alma, AMANHÃ, dia 21, às 1900 horas, na
Igreja de São José da Lagoa

WALLACE SOARES
MISSA DE 30° DIA

tO 

Deputado Federal MESSIAS SOARES e
toda a família SOARES convidam para a
Missa de 30° Dia que farão realizar na Paro-
quia de N.S. de Copacabana, Rua Hilário de

Gouveia, Bairro Copacabana,/Rio/RJ, nesta 2a
Feira, dia 21/5/90, às 10 horas.
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"GERALDO JOSÉ MACHADO ARAÚJO"

JL (MISSA - 2 ANOS)
i SUA FAMÍLIA CONVIDA PARENTES E AMIGOS PA-

RA A MISSA À SE REALIZAR, 2a-FEIRA, 21/05/90,
ÀS 1000 HORAS, NA IGREJA DO MOSTEIRO DE
SÃO BENTO, RUA DOM GERARDO, PRAÇA MAUÁ

CENTRO

MISSA DE 30° DIA

A FAMÍLIA SOARES: pai, mãe, irmãos, irmã,
genros, noras (a esposa SÔNIA), netos (os
filhos ANDREYA e LEANDRO), convidam para
a Missa de 30° Dia que farão realizar na Paro-

quia N.S. de Copacabana, Rua Hilário de Gouveia,
Bairro Copacabana, Rio/RJ, nesta 2a feira, dia 21/
5/90. às 10 horas.
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Belém 32,8 22,8
BoaVisla .... 23,6 |
Macapá 32,2 24,2 |
Manaus 31,6 23,2 \
Porto Velho 30,0 22,5 '
Rio Branco 24,0 15,2
Miraccma
Aracaju .... 23,5 i
Fortaleza 30,3 23,6
João Pessoa

¦ Maceió .... 21,3
Natal 29,4 22,9 ]
Recife 27,6 22,0
Salvador 23,0
Silo Luís .... 24,1
Tcresina 33,0 21,0 I
Brasília 25,0 17,7
Campo Grande 16,4 8,2
Cuiabá 29,8 18,2 :

Goiânia 23.6 17,1
Belo Horizonte 25,9 18,8 |
Sào Paulo 16,9 11,3
Vitória
Curitiba 12,8 5,2
Florianópolis 18,6 10,5
Porto Alegre 13,2 8,7

A frente fria se dissipou no Nordeste
A frente fria que sexta-feira pas-

sou pelo Rio de Janeiro já foi vista
pelo satélite Goes-7 no litoral Sul da
Bahia, e estava em processo de dissi-
pação no horário da foto, 9h da
manhã. Dificilmente ela poderá pro-
vocar chuvas cm Salvador, onde o
tempo está bom assim como nas de-
mais capitais do Nordeste. A massa
de ar tropical do Oceano Atlântico
também se encontra lá fugindo do
frio da massa polar.

A massa polar está dominando
na Argentina, no Uruguai, no Sul,
Sudeste e até na região Central, on-
de a temperatura caiu muito. Este é

o período cm que o frio começa a se
tornar mais intenso no Pólo Sul,
com a proximidade do inverno que
principia no dia 21 de junho. Neste
momento o Sol estará o mais afasta-
do possível do nosso hemisfério, o
Sul, e fará o pólo mergulhar no seu
longo e duro inverno. Por ser cerca-
do pelas águas dos oceanos Atlànti-
co e Pacífico, diferente do Pólo Nor-
te, que tem a Europa e a URSS a sua
volta, o Pólo Sul é ainda mais frio e
portanto quase impossível para a vi-
da terrestre, mas o mar é rico em
nutrientes e possue uma fauna va-
riada. É deste imenso congelador
natural que vêm as massas de ar frio,

portanto mais fortes neste período,
do que no verão e na primavera,
quando o Sol está do nosso lado.

Esta massa polar chegou com
muita força e indica que as condi-
ções devem estar muito rigorosas
por lá. Outra frente fria, também
reconhecida na foto, já foi desviada
para o mar diante do litoral da Ar-
gentina, portanto o tempo ficará
bom, pelo menos o céu claro na
região Sul. O Centro-Oeste poderá
ser invadido pelas nuvens de uma
baixa pressão que se encontra ao
lado, sobre o Peru e a Bolívia. Assim
que a massa polar enfraquecer, ou

seja, quando se tornar quente, o que
deverá ocorrer nas próximas horas,
esta baixa pressão se deslocará para
o Brasil, que tem no momento o céu
livre de nuvens em todas as regiões.

O Oceano Pacífico, livre do mau
tempo, se apresenta inteiramente
claro sob a influência da massa de ar
subtropical, de alta pressão. Não há
nuvens do outro lado do continente
em nenhum dos países banhados pe-
Io Oceano, e que são desde o Sul até
o Norte, o Chile, o Peru, o Equador
e a Colômbia, onde cessa o seu efei-
to e surgem as baixas pressões tropi-
cais.

O 6o Distrito de Meteorologia
prevê um domingo de céu claro
com temperatura amena, quase
fria, o que é raro para o Rio de
Janeiro. A máxima não deverá
superar 26° e a mínima desta ma-
drugada será possivelmente igual
a de ontem, 12°. A visibilidade
estará boa até 20 quilômetros da
costa permitindo a prática de esportes no mar e no
ar, mas convém ter atenção para a temperatura mais
baixa no ar do que ao nível do mar, perdendo em
média 1° para cada 100 metros de elevação.

O Serviço Meteorológico da Marinha informa
que os ventos sopram de Sul a Este, com velocidade
moderada, de 10 a 15 nós e deixam o mar mais
calmo, com ondas de l,5m e lm, formadas cm
intervalos regulares de 4 e 5 segundos. A temperatura
da água acompanhou a do ar e entrou cm declínio
podendo ser encontrada entre 17° e 19", mas cm
compensação a água estará muito clara e limpa após
a varredura dos ventos do Sul. Não há aviso de mau
tempo.

NOMUNDO, ONTEM
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Acompanhe também a previsão do tempo de Gracc May Domingues na,Rádio JORNAL DO BRASIL AM (940 KHZ) às 7,8 e 9 horas dar, manhã e às 18h50 de segunda a sábado.
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édico e morador alertam para
crise em hospital de Niterói

¦ Nos últimos dez anos. os 104 leitos
do Hospital Gctúlio Vargas Filho, em
Fonseca, Niterói, foram desativados por
falta de recursos, que obrigaram à para-
lisação, cm 89, de obras que se arrastam
há oito anos. Único hospital estadual de
atendimento infantil, o Getulinlw, como
é conhecido, está aberto à visitação pú-
blica desde quarta-feira, por iniciativa
dos funcionários, que desejam expor as
más condições de trabalho a que estão
sujeitos. Juntamente com moradores,
eles promovem hoje passeata de protes-
to.

Mais de mil pessoas já conheceram as
instalações precárias do hospital, que on-
tem foi procurado, não para visita, por
Maria Mascarenhas de Andrade, 19
anos. Seu filho, Jonny, de sete meses,
com pneumonia, não pode ser internado.
Funcionários do Gctúlio Vargas Filho
tentaram transferi-lo para o Hospital
Antônio Pedro, também em Niterói, mas
não havia vaga. Só conseguiram leito
numa clínica em Duque de Caxias (Bai-
xada Fluminense). Maria mora perto do
Getulinlw, mas terá que viajar duas horas
de ônibus para amamentar o seu bebê.

Jonny é uma das cerca de 500 crian-
ças que chegam ao Hospital Getúlio Var-
gas Filho diariamente, para atendimento
de emergência e ambulatorial. Quase to-
das moram em São Gonçalo, Região dos
Lagos, Niterói, Região Serrana e Norte
Fluminense. Embora com apenas cinco
leitos de observação, o Getulinlw tem
1.829 metros quadrados de área cons-
truída e conta com os serviços de 329
funcionários, entre eles 70 médicos, de
quase todas as especialidades.

O roteiro de visita ao hospital começa
pelas obras do andar superior, onde de-
veriam estar funcionando as enfermarias
cirúrgica e clínica. No térreo, em sala ao
lado da emergência, o visitante encontra-
rá um aparelho de Raios X sem a cober-
lura de chumbo que impede a propaga-
ção de radiações. O médico Reneé Pessa,
que responde pelo serviço de cardiologia,
diz que o equipamento é antigo e não
permite exames como Raios X contrasta-
do.

Parte do andar térreo também está
em obra. No laboratório, há aparelhos
enguiçados. Na lavanderia, só existe uma

máquina de lavar e duas secadoras desa-
tivadas. Para serem secas, as roupas são
penduradas em varal ou, quando chove,
passadas a ferro. A comida é enviada do
Rio, porque a cozinha também não fun-
ciona.

O Hospital Gctúlio Vargas Filho foi
fundado em 1954 e três anos depois o
doutor Zerbini realizou ali a primeira
cirurgia cardíaca experimental no Brasil.
No começo da década passada, o nume-
ro de leitos caiu para 70. Em 88, eles
eram 20. No início do aric%>assado, os
últimos leitos foram desativados. Reneé
Pessa diz que o diretor do tipspital, An-
tônio Fernando Duarte, "ja fez tudo"
para conseguir recursos e recuperar o
hospital. A Secretaria de Sáude, segundo
ele, calculou em CrS 5,5 milhões o custo
das obras.

Hoje, as faixas de protesto pendura-
das na frente do hospital vão ser levadas
às ruas, em passeata marcada para as
14h, em direção à Alameda Boaventura.
Getulinlw, ame-o è o nome do movimen-
to criado por funcionários, com apoio de
moradores.

MEU FILHO

PIERRE BENÂSSI
Hoje você faria 23 anos, de alegria, amor, carinho e luz. Tenho
fé em ti, na vida, om Deus e espeiança no reencontro. Missa 2
anos amanhã 17:30 Igreja N. S. Paz — Ipanema

h MAURÍCIO
SATTAMIN! DE ABREU

tSua 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida para a Missa de
7o Dia que será celebrada na próxima 3a
feira, dia 22. às 18:30 hs. na Igreja de

Santa Mònica. à Rua José Linhares, esquina
com Av. Ataulfo de Paiva — Leblon

COMANDANTE

DANILO MARQUES MOURA

tA 

família penhorada agradece as
manifestações de pesar por ocasião
de seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia, a ser realizada às 18

horas do dia 21 de maio de 1990 (se-
gunda-feira) na Matriz de Nossa Senho-
ra de Copacabana, Capela da Adoração.

NELIDA TORANZO BASTOS
(Viúva do Marechal Joaquim

Justina Alves Bastos)

t 

Márcia Arduini e família. Alice Baduy e fa-
mília comunicam com pesar o falecimento
de sua mãe e convidam para a missa de 7o
dia que será realizada dia 22 de maio às

18.30 hs. na Igreja Na Sa Rosário na Rua Gal.
Ribeiro da Costa — Leme.

PROF. LUIZ BEETHOVEM
DANTAS DO AMARAL

tO 

CORPO DOCENTE. ALUNOS E FU.NCIO-
NÁRIOS DA DISCIPLINA DE OBSTETRÍCIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNI-
RIO, consternados pela perda de sua liderança

científica, convidam seus discípulos e amigos para a
Missa de 7o Dia a realizar-se às 10:00 Hs. de
2a-feira. 21/05/90 na Igreja de S. Margarida Maria,
Fonte da Saudade, Lagoa.

Barco de pesca afunda
mas tripulantes são
salvos em Cabo Frio

CABO FRIO, RJ — O barco de pesca de linha Ilha da
Draga, de dez metros de comprimento e avaliado cm CrS 2
milhões, foi a pique ontem, a 35 milhas na costa deste municí-
pio, devido às más condições do mar. Os tripulantes foram
recolhidos por outro barco de pesca, o Rebocador l.

O acidente ocorreu por volta de 1 th e os tripulantes —
quatro, segundo a Capitania dos Portos; ou seis, segundo
a Brasfish, proprietária da embarcação — permaneciam a
bordo do Rebocador I que, por ser também um barco
pequeno e estar com excesso de peso, evitava deslocar-se,
aguardando socorro na mesma posição, a sudoeste de Cabo
Frio.

O comandante da Capitania dos Portos de Cabo Frio,
tenente Paulo José Falcão, acionou o rebocador Guilho-
hei, da Marinha, para recolher os náufragos do Ilha da Draga,
que estão no Rebocador I e, eventualmente, prestar socorro à
embarcação. O rebocador militar estava na costa de Macaé,
participando da busca ao helicóptero da base aeronaval de São
Pedro D'Aldeia, desaparecido desde quarta-feira, com quatro
oficiais e dois civis a bordo.

Segundo o diretor da Brasfish, Antônio José Libânio, os
barcos da empresa receberam aviso para voltar ao cais na
sexta-feira e apenas o Ilha da Draga resolveu continuar em alto
mar, esperando o mau tempo passar. Libânio disse que o
mestre da embarcação, Osvaldo Baiano, tem 66 anos, com 401
dedicados à pesca e por isso anda com "excesso de confiança".
O mestre trabalha com os dois filhos e mais dois pescadores no
barco que captura enchovas, pargos e xernes, exportados
pela empresa para a Itália.

Obituário

m
BELLA SAMSOVICI

Eva e Júlio Zonis, Jamir Samsovici, Emes:
to e Fanny Rosenfeld, Meyer e Ronita Rosen-
feld, filhos, genro,'irmão, cunhadas, netos, bis-
netos e demais familiares comunicam seu
falecimento. O enterro sairá da capela da Che-
vra Kadisha, à Rua Barão de Iguatemi, 306,
hoje, às 10 h, para o cemitério velho de Vila
Rosali.

DR. MÁRIO DE OLIVEIRA
BRANDÃO

(MISSA DE 7° DIA)

tA 

Imperial Sociedade Amante da Instrução e as
educandas do Instituto João Alves Affonso convi-
dam para a Missa de Sétimo Dia em sufrágio da alma
de seu inesquecível benemérito, a realizar-se às 18
horas do dia 21 de maio. na capela de sua sede. à rua

Ipiranga n° 70 — Laranjeiras.

Rio de
Oswaldo Gama Fernandes
Coimbra, 84 anos, de insufi-
ciência cardíaca, vasculopatia
e diabete mellitus, no Hospital
da Vcnerável Ordem 3° São
Francisco da Penitência, na
Tijuca. Mineiro, solteiro, apo-
sentado, morava em Niterói.
Foi sepultado ontem no Cerni-

Janeiro
tério Sào Joào Batista, cm Bo-
tafogo. .
José D'Almeida Frias, 68 anos,
de câncer, edema pulmonar e
insuficiência cardíaca. Portu-
guês, comerciante, casado com
Celeste Moreira Frias, tinha
cinco filhos. Foi sepultado on-
tem no Cemitério Sào Francis-
co Xavier, no Caju.

$ 20-05-1972 $20-12-1985
Bruno querido, hoje você faria 18 anos. Desde o nosso trágico
acidento de carro, em poucos minutos você, fisicamente, nos
deixou.
18 anos. Término do 2o grau. Vestibular. Faculdade. Carteira
de motorista. Festinhas. Amigos. Garotas. O chegar larde da
noite. Nossas preocupações. Risos. Sua alegria. Sua juventu-
de.
Não há rancor e amargura nos nossos corações, só há uma
imensa saudade.
O tempo ajuda a conviver com a tristeza da perda e a coexistir
com a dor da saudade. Mas esta aumenta a cada dia. E não é só
a saudade do que houve. É a imensa saudade por tudo que não
houve. Para nós, para você.
Você poderia ainda estar conosco, mas o destino o chamou
Sua estada entre nós foi um presente para nossa felicidade.
Um empréstimo; e como tal. foi devolvido. Com o coração
cheio de dor. Mas com dignidade e a crença de um reencon-
tro.
Você não partiu. Você continua junto de nós porque você está
dentro de nós.
Dos nossos amigos e dos dele. pedimos a lembrança e uma
prece.

José. Rosete. Nani e Márcia Rubin. Ghers e Bela Roizenblit

JULIETA VALLIM CASTRO
(FALECIMENTO)

tSylvio 

Vallim Castro. Dulcinóa Castro Vallim e
sobrinhos cumprem o doloroso dever de comum-
car o falecimento de sua querida irmã e tia e
convidam para o seu scpultamento. HOJE, dia
20, âs 14:00 horas, saindo o féretro da Capela Real

Grandeza, n° 3 para o Cemitério São João Batista.

NILZA VIEIRA DE SÁ
EBENEVIDES

(30° Dia)

tPLAUTO 

DE SA E BENEVIDES E FAMlLIA agra-
decendo as manifestações de pesar recebidas pelo
falecimento de sua querida NILZA, convidam para a
Missa de 30° Dia a realizar-se AMANHA, dia 21 de
Maio, às 19:00 horas, na Igreja N.S. do Rosário, à

Rua Gen. Ribeiro da Costa — n° 164 — Leme.

WALMÁSIO MOREIRA
DE OLIVEIRA

(MISSA DE 7" DIA)
A família agradece as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento do querido WAL-
MÀSIO e convida parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia a realizar-se 2Meira. dia 21.
às 18:00 hs. na Igreja São Paulo Apóstolo à
Rua Barão de Ipanema — Copacabana.

EMIR GONÇALVES MORANGO

(MISSA 

DE 7" DIA)

THEREZINHA MORANGO PITTIGLIANI. ALBERTO PITTIGLIA-
NI. ANDRÉA MORANGO PITTIGLIANI, ADRIANE e ALBERTO
PITTIGLIANI JÚNIOR convidam para a Missa de 7o Dia de sua
mãe, sogra e avó. a realizar-se Segunda-feira, dia 21, às 10:30

horas, na Igreja Santa Mônica, à Rua José Linhares — n° 96 — Leblon.

"GERALDO JOSÉ MACHADO ARAÚJO"

(MISSA 

- 2 ANOS)
SUA FAMlLIA CONVIDA PARENTES E AMIGOS PA-
RA A MISSA À SE REALIZAR, 2a-FEIRA, 21/05/90,
ÀS 10:00 HORAS, NA IGREJA DO MOSTEIRO DE
SÃO BENTO. RUA DOM GERARDO. PRAÇA MAUÁ

— CENTRO

DR, RADAMES LATTARI
(MISSA DE SÉTIMO DIA)

t 

TIJUCA TÊNIS CLUBE comunica com
pesar o falecimento do seu estimado Be-
nemérito RADAMÉS LATTARI e convida
seus parentes e amigos para a Missa de

Sétimo Dia que será realizada em sufrágio de
sua alma, AMANHÃ, dia 21, às 19:00 horas, na
Igreja de São José da Lagoa.

WALLACE SOARES
MISSA DE 30° DIA

O Deputado Federal MESSIAS SOARES e
toda a família SOARES convidam para a
Missa de 30° Dia que farão realizar na Paro-
quia de N.S. de Copacabana, Rua Hilário de

Gouveia, Bairro Copacabana,/Rio/RJ, nesta 2a
Feira, dia 21 /5/90, às 10 horas.

MISSA DE 30° DIA

tA 

FAMÍLIA SOARES: pai, mãe, irmãos, irmã,
genros, noras (a esposa SÔNIA), netos (os
filhos ANDREYA e LEANDRO), convidam para
a Missa de 30° Dia que farão realizar na Paro-

quia N.S. de Copacabana, Rua Hilário de Gouveia,
Bairro Copacabana, Rio/RJ, nesta 2a feira, dia 21/
5/90, às 10 horas.



30 d Io caderno d domingo, 20/5/90 Esportes/Turfe JORNAL DO BRASIL

O fim da
Astros do basquete
envelhecem e times
não vão às finais

Manoel Francisco Brito
Correspondente

WASHINGTON 
— Certamente,

não será mais a mesma coisa.
Quando a primeira das duas séries de
melhor de sete entre os quatro finalistas
do campeonato da National Basketbal
Association começar hoje à tarde, em
Detroit, os aficcionados do basquete
profissional americano vão ter que se
conformar com a decadência dos times
que dominaram a década de 80. Elimi-
nados, o Los Angeles Lakers e o Boston
Celtics enfrentam o envelhecimento de
seus jogadores e são obrigados a plane-
jar a renovação. As finais da NBA estão
privadas de Magic Johnson, do Lakers, e
de Larry Bird, do Celtics."Passei a noite inteira de terça pen-
sando no que deu errado", confessava
Magic, com profundas olheiras, aos jor-
nalistas que foram à quadra do Lakers
no dia seguinte à derrota para os Phoe-
nix Suns que valeu a eliminação da equi-
pe. 

"Preciso inclusive saber o que vou
fazer agora. Fiquei muito tempo acostu-
mado à idéia de que estaria jogando
basquete pelo menos até meados de ju-
nho", continuava ele, referindo-se ao
hábito de ter como certa a sua participa-
ção nas finais do campeonato.

Bird, ao contrário de Magic, ficou
menos surpreso com a situação. "Tinha

que acabar", lamentou-se ele a um re-
pórter em Boston ao ver o Lakers ir por
água abaixo na terça. "Nós não éramos
mesmo eternos". Sem dúvida. Mas, ain-
da assim, a súbita desclassificação das
duas principais dinastias do basquete
profissional americano deixou muita
gente espantada. A imprensa especializa-
da, de um modo geral, procura respostas
que possam explicar o fim de uma das
maiores certezas do esporte no país: o
poderio, inigualável, do Celtics e do La-
kers. O choque coletivo começou a se
desenhar ainda nas quartas-de-final.

O Celtics, com a volta de Bird, con-
tundido durante a temporada passada,
era novamente considerado um dos fa-
voritos do Leste. E seu desempenho cor-
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Magic Johnson, de 31 anos, não conseguiu classijicar o Lakers

roborava esta análise. Na fase inicial do
campeonato, o time ficou em quarto
lugar em número de vitórias e estava em
ascenção. O playoffo colocou contra o
velho rival New York Knicks, que, após
um ótimo começo, caiu de produção no
fim da temporada.

A série começou com Bird e sua equi-
pe provando que estavam em plena for-
ma, colocando duas vitórias de vanta-
gem sobre o time do pivô Patrick Ewing.
E aí veio o desastre. O Celtics perdeu as
duas outras partidas em Nova Iorque e
viu sua chance de chegar às finais tritu-
radas no Boston Garden, sua quadra, e
da pior maneira possível, com Bird per-
dendo um arremesso de três pontos no
último segundo de jogo — um tiro que
ele raramente erra.

O Lakers, que teve o maior número
de vitórias na fase inicial, derrotou o
Houston Rockets nas quartas de final,
mas penou na mão do Phoenix Suns. Os
vice-campeões da NBA tomaram uma
sova de 4 a 1 na melhor de sete, com
duas das derrotas acontecendo no Fo-
rum, em Inglcwood, sua quadra, onde o
Suns não ganhava há 26 jogos. A expli-
cação mais comum para as derrotas é a
de que tanto o Celtics como os Lakers
estão envelhecendo.

A idade — E as estatísticas parecem
dar razão à tese. Bird está com 33 anos,
Magic vai fazer 31, e uma série de contu-
soes ao longo de suas carreiras começam
a mostrar suas conseqüências. Os dois
não estão de nenhuma maneira jogando
mal. Ao contrário. Continuam tão bri-
lhantes quanto antes — mas, definitiva-
mente, já não têm mais a mesma disposi-
ção para correr por toda a quadra e
carregar seus times nas costas.

Por isso, mais do que nunca, eles
precisam de coadjuvantes. O problema é
que, no caso dos dois clubes, seus princi-
pais jogadores além destas duas estrelas,
que os ajudaram a ficar tanto tempo no
topo do basquete americano, também
carregam o peso da idade. Mais até do
que Bird e Magic. No Celtics, o ala
Kevin McHale e o pivô Robert Parrish
têm, respectivamente, 32 e 36 anos. No
Lakers, que no ano passado viu seu
pivô, Kareem Abdul Jabbar, dar adeus
às quadras aos 42 anos, alguns coadju-
vantes também já não são os mesmos. O

pivô Mychal Thompson, que herdou a
posição de Kareem, está com 34 anos, e
Michael Cooper já tem 35.

Talvez a questão da idade não fosse
importante se não houvesse acontecido
uma mudança fundamental na natureza
do basquete universitário americano nos
últimos anos. "Ele se mercantilizou, fi-
cou mais profissional e mais competiti-
vo", atesta Don Nelson, técnico dos
Golden State Warriors. "Um jogador
universitário, nos anos 80, passou a so-
frer tanta pressão dos adversários e da
torcida como os profissionais. Portanto,
quando ele chega à NBA, não precisa
passar por nenhuma adaptação em ter-
mos de estilo e ambiente. O atleta já vem
pronto para explodir."

O melhor exemplo disso é Michael
Jordan, que largou o último ano da fa-
culdade para vir para o Chicago Bulls há
três anos. Neste período, Jordan virou
seu time de ponta a cabeça. Pela segunda
vez, a equipe estará na final, disputando
o título da divisão Leste com o Detroit
Pistons. "Antes ninguém era capaz de
brilhar tão cedo entre os profissionais.
Magic e Bird demoraram três anos para
levar seus times às finais do campeona-
to", atesta Nelson.

Mas, além do fator idade, há uma
outra explicação, de cunho estratégico,
para a queda de produção das duas
equipes. Tanto o Lakers quanto o Cel-
ties têm um tipo de jogo que hoje é
considerado ultrapassado. Ele se carac-
teriza pela defesa compacta apenas
quando o adversário entra na zona de
ataque e por um setor ofensivo que in-
veste sobretudo na penetração dentro do
garrafão para arremesos embaixo da
cesta. Hoje, quem quiser ganhar o jogo
tem que adotar uma estratégia diferente,
provocada em grande parte pela adoção
da cesta de três pontos.

A regra serviu para descongestionar o
garrafão, abriu maiores opções no ata-
que e, principalmente, obrigou os times
a exercerem pressão sobre toda a quadra
ao longo de um jogo. Os Celtics e os
Lakers continuaram restritos à velha tá-
tica e com um terrível agravante. Ne-
nhuma das duas equipes conta hoje com
um pivô capaz de sustentar o jogo de
penetração ao longo de toda uma parti-
da.

A GOLDEN CROSS

TEM UMA NOVIDADE PARA

QUEM FAZ QUESTÃO
DE UMA SUPERQUAL1DADE

DE VIDA. O SUPER

PLANO DE SAÚDE, QUE
DÁ A MAIOR

COBERTURA DO MERCADO.
COM ELE,

VOCÊ PODE CONTINUAR SE

CONSULTANDO

COM SEUS MÉDICOS

PARTICULARES.

E FAZER EXAMES EM

QUALQUER
LABORATÓRIO. A GOLDEN

CROSS

REEMBOLSA SUAS

DESPESAS

DE ACORDO COM A

CATEGORIA

DO SEU PLANO. E ELE

TAMBÉM DÁ

COBERTURA HOSPITALAR

COMPLETA

EM TODOS OS HOSPITAIS

PARA QUEM É SUPER
EXIGENTE, SUPER PREVENIDO,

SUPER PRÁTICO.
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DO BRASIL.

COM OS MÉDICOS QUE VOCÊ

ESCOLHER.

UM OUTRO DADO SUPER-

IMPORTANTE

EIMBATÍVELÉ QUE VOCÊ

AINDA CONTA

COM TODA A REDE CRE-

DENCIADA

GOLDEN CROSS. A MAIOR

E MELHOR.

COM EXCELENTES

MÉDICOS,

LABORATÓRIOS E

HOSPITAIS

EM TODO-O PAÍS, EAS

DESPESAS

POR CONTA DA CASA.

SE VOCÊ É

SUPER EM TUDO QUE
PENSA, PLANEJA

E REALIZA, DEPARA VOCÊ

E SEUS-

DEPENDENTES UM SUPER

PLANO DE SAÚDE.

ELE ÉINSUPERÁVEL.

üolden Cross
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EN CROSS.
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RIO DE JANEIRO:
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Hoje, na Gávea
Hatch, filho de Depressa em Babulinka,

criação e propriedade do Haras Doce Vale, é
o favorito do Grande Prêmio Presidente Tan-
credo Neves, prova central desta tarde no
Hipódromo da Gávea, em 1.600 metros, na
grama. Mantido em excelentes condições de
treinamento por Adail Oliveira, o irmão intei-
ro do craque Four Merit vem de vitória fácil
no Grande Prêmio Gervásio Seabra, em tur-
ma muito parecida com a de hoje. Larga era
baliza favorável e num percurso normal difi-
cilmente deixará escapar a vitória.

Un Miííione, criação e propriedade do
Haras Santa Maria de Araras, volta a ser
apresentado por Wilson Lavor, no percurso
de sua preferência, a milha, onde obteve os

melhores resultados de sua campanha. Cum-
priu boa atuação na Taça de Ouro, em 2.000
metros, quando chegou em terceiro lugar, su-
perado apenas por Similar e Fogueteiro. Sua
campanha caracteriza-se pela regularidade.
Correu 10 vezes, só ganhou duas provas, mas
obteve oito colocações, a maioria em clássi-
cos.

Easy Won, de propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, e Financial Times, do
Stud El CHaramim, são os melhores azares da
prova. Easy Won vai correr no fundo do lote e
atropelar forte nos 300 metros finais. Finan-
ciai Times, muito ligeiro, está bem mais a
vontade no percurso de 1.600 metros.

57

1* perto — Às 14 hom —
1,000 mMORAMA) Cr* 39.000,00

TRIEXATA - DUPLA-EXATA
PRÊMIO RHONE-HAHDICAP

Jaiz Queen, ,,  J- Pinto 1
Via Slstlna ,t J....J. M.'Silva 2

3Flopsy  '.'.B. R. Ferreira 3
A La Áurea ¦¦ J. Queiroí 4
5 Brava Celosle L- A. Alvos 5

2" párso — Ai 14h30m —
1.000 mu (OnAMA) Crt 32.000,00

TRIEXATA — DUPLA-EXATA
PRÊMIO KIMO SALMON

Indro Malandro. C. A Martins 1
Dancarat..... D. F Graça 2 57
Tlburcino..'.' C. Lavor 3 57
Louviere Á. Machado F* 4 55
Tcherrpa W. Gonçaivoa 5 57

Happy Tour. C. Xavier 6 57
3a persa — A» 15 hora* —

1.400 mte(GRAMA)
Cri 20.000.00 — TRIIXATA —

DUPLA-EXATA PRÊMIO FARWBLL
Uaplx  ,. C. Lavor 1 59

JetonRouoo. ..-'¦'¦'-  2 58
Miss BlanchB J.S. Gomes 3 52
Le Boau  4 58

Sell-Conlrol C. G Netto 5 54
4* pArro — As 1 Sh30m —

1.(V0Omt*(0RAUA)
Cr» 32.000,00 — TRIEXATA —

DUPLA-CXATA
INlCIO DO CONCURSO Dl SETE PONTOS

PR (MIO SWALLOW TA1L
KowalsM L. A. Alves 1 57
Hararey M. Andrade

Gig-Allred..
Farelo

SGueromeu
Noah'8 Town.
Elmano Sarjino..

4 57
E. Fl. Ferroira 3 57

¦¦'.'..,...J. Aurélio
... M. Cardoso

,'j M. Sllv»
...C. A. Martins

DUPIA-IXATA
OP PRESIDENTE TANCREDO HEVE»

Hatch. J. Aurélio  60
UnMilione, C Lavor   57
Easy Won, F Perolra F*  60
Imnalure, J.M. Silva  60
Financial Timos, A. Machado F* 57
Clod Ber. C. Xavier., ¦¦ ....... 57
Chapalo, J. Malta   60
Olinto Bird. J. Machado  60
ChaBtener. E.R. Ferreira  60

10 Calchaqul, NaoCorrs  10 60
7-Párso» A» 17 horas-

1.200 m (DRAMA)
Cri 02.000,00-TRIIXATA-

DUPLA-KXATA
PRrtMIO BAVAHI

Leste-Bom, J Malta   57
Nice Time. LA, Alvos ., _,  57
Jandler. M. Penatiel   57
Encolpio, F. Pereira F*  57
Etione Navarre. R. Macodo  57
Pai Raenao. C. Lavor  57
Juca Porto. Nâo Cone  57
Munset, J Peisanha  57
Halr Drosaer, J. Aurélio  57

B* PAREÔ - A* 1 ThSOfn -1.200 mstro*
Cri 39.OCO.00 - TRIEXATA -

DUPLA-CXATA
PRÊMIO ADIL

Fast Immensity, L.A. Alves  53
Any Mil. CA. Martins  56

Indicações

58Aulako, M.Almeida 3
l'm a Star, M. Monteiro 56
Odalisca Dinha. CG. Netto 55
Abordninrj, J.F. Reis  58
Ali That Jazz, J. Pinlo 56

6 Nassa. R. Rodrigues 56
9 Halnus City, J.M. Silva 56
e*pAnao-A» iBhorss-1.100 metros

CrS 39.000,00 - TRIEXATA -
DUPLA-EXATA

PRZHIO WALDMUBTBR
Henèllco, CG. Netto 56
Oèanos. E.R. Ferreira 56
Banko Klng, J.L. Marins 56
Astaire. J. Pinto 56
Hasta Mundo. J. Queiroz..... 55
Fabrizlo, J.M. Silva 3" Flush oi Money, F. Pereira F* 56

10- PÁREO- As iah-Om- 1.100 metros
CrS 10.000,00 • TREIXATA -

DUPLA-EXATA
PRÊMIO QUALICKO

Flauta Doce. F. Pereira F" 56
Apolete, CG. Netto  56
Greclan Girl. A. Machado F* 56
Cofan, J. Possanha 56
Cristal Nobre. J.M. Silva ¦ ¦¦ 56
Ebony Girl, L. Corrêa 56
Palltu. E.R. Ferroira 5Ç

6 Donzela Negra. J. Pinto 10 56
9 Unlquo Blue. C Lavor  56
- UsefuILio, M. Almeida.-- 56

56

8 Hawkbilt .... A. Batista 8
9Lecanto ,..J.L. Marins 9

B*pirão — As lOhoras —
1.400 ml (ORAM A)

Cr» «8.000,00 —TRIEXATA —
DUPLA-EXATA

PRtMIOCAPORAL
liou  W. Gonoçalves 1

Incfian Sing. J. M. Silva 2
Dame de Soirèe J. F- Reis 3
Vontouse .....,.C G. Netto 4

Glory O) Love F. Pereira F* 5
Vipnoss C. Lavor 6

e-pAneo-Atiohso-
1.0O0 mis (ORAM A)

CrS 120.000,00-TniHXATA-

1° Páreo : Via Sistina ¦ La Áurea ¦ Jazz Queen
2° Páreo: Louviere ¦ Tiburcino ¦ Dancarat
3° Páreo: Jeton Rouge B Le Beau ¦ Miss Blanche
4o Páreo: NoarTs Town ¦ Queromeu ¦ Elmano Sadino
5° Páreo : Glory 01 Love ¦ Indian Sing fl Vipness
6° Páreo: Hatch ¦ Un Mlllione ¦ Easy Won
7o Páreo: Encolpio ¦ Jandler ¦ Hair Dresser
8° Páreo: Hainus City ¦ Any Mil ¦ Ali That Jazz
9° Páreo: Fabrizzio ¦ Okéanos ¦ Henèllco
10°Páreo: Unique Blue ¦ Cristal Nobre ¦ Flauta Doce
Acumulada: 5° 5(Glory of Love), 8° 9(Hainus City) e 10° 9(Unique Blue)

Financial Times treina bem
Financial Times, treinado por Leopoldo

Cury, tem ótimos treinos para disputar o
Grande Prêmio Presidente Tancredo Neves,
prova central desta tarde na Gávea. Conduzi-
do por Audálio Machado, o filho de St.Chad
em Amantíssima assinalou 50s cravados no
apronto de 800 metros. Finalizou com sobras
e expressiva mobilidade.

Para a primeira prova da reunião, a tordi-
lha Jazz Queen, de propriedade do Stud An-
derson, realizou ótimo apronto. A pensionista
de Juan Marchant Canales fez 37s2/5 nos 600
metros, com muitas sobras além do centro da
pista.

Self-Control, inscrição do treinador Lúcia-
no Previatti Neto, não precisou ser exigido
para marcar 53s nos 800 metros. Elmano
Sadino, treinador por Luis Sérgio Viana, fio-
reou os 800 metros cm 52s cravados. Dame de
Soirée, montaria de José Ferreira Reis, mos-
trou progressos no apronto de 44s2/5 nos 700
metros.

Ventouse reaparece muito bem preparada
por Juan Marchant Canales e pode obter a

reabilitação da corrida de estréia. Montada
por César Gustavo Neto floreou os 700 me-
tros em 45s escassos, sempre em ritmo mode-
rado junto a cerca interna.

Easy Won deixou ótima impressão no trei-
no final para o Grande Prêmio Presidente
Tancredo Neves. Animal que não costuma se
empregar nos treinos, o pensionista de Alcides
Morales marcou 5Is cravados nos 800 metros,
com arremate de l2sl/5 nos 200 metros fi-
nais.

Chapalo, com Jair Malta, mostrou pro-
gressos no seu estado atlético e passou os 600
metros em 50s3/5. É um dos maiores azares
do clássico desta tarde, mas pode figurar com
destaque. Ali That Jazz, montaria de Jorge
Pinto, floreou os 600 metros em 38s escassos.

Nassa, treinada por Leonel Coelho, pode
surpreender as favoritas da oitava prova.
Conduzida por Rogério Rodrigues produziu
bom exercício final de 53s nos 800 metros,
sempre pelo caminho mais longo. Arrematou
com reservas pelo centro da pista.
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roborava esta análise. Na fase inicial do
campeonato, o time ficou cm quarto
lugar em número de vitórias e estava cm
asccnçâo. O playoff o colocou contra o
velho rival New York Knicks, que, após
um ótimo começo, caiu de produção no
fim da temporada.

A série começou com Bird e sua cqui-
pe provando que estavam em plena for-
ma, colocando duas vitórias de vanta-
gem sobre o time do pivô Patrick Ewing.
E aí veio o desastre. O Celtics perdeu as
duas outras partidas cm Nova Iorque e
viu sua chance de chegar às finais tritu-
radas no Boston Garden, sua quadra, e
da pior maneira possível, com Bird per-
dendo um arremesso de três pontos no
último segundo de jogo — um tiro que
ele raramente erra.

O Lakers, que teve o maior número
de vitórias na fase inicial, derrotou o
Houston Rockets nas quartas de final,
mas penou na mão do Phoenix Suns. Os
vice-campeões da NBA tomaram uma
sova de 4 a 1 na melhor de sete, com
duas das derrotas acontecendo no Fo-
rum, em Inglewood, sua quadra, onde o
Suns não ganhava há 26 jogos. A expli-
cação mais comum para as derrotas é a
de que tanto o Celtics como os Lakers
estão envelhecendo.

A idade — E as estatísticas parecem
dar razão à tese. Bird está com 33 anos,
Magic vai fazer 31, e uma série de contu-
sões ao longo de suas carreiras começam
a mostrar suas conseqüências. Os dois
não estão de nenhuma maneira jogando
mal. Ao contrário. Continuam tão bri-
lhantes quanto antes — mas, definitiva-
mente, já não têm mais a mesma disposi-
ção para correr por toda a quadra e
carregar seus times nas costas.

Por isso, mais do que nunca, eles
precisam de coadjuvantes. O problema é
que, no caso dos dois clubes, seus princi-
pais jogadores além destas duas estrelas,
que os ajudaram a ficar tanto tempo no
topo do basquete americano, também
carregam o peso da idade. Mais até do
que Bird e Magic. No Celtics, o ala
Kcvin McHale e o pivô Robert Parrish
têm, respectivamente, 32 e 36 anos. No
Lakers, que no ano passado viu seu
pivô, Kareem Abdul Jabbar, dar adeus
às quadras aos 42 anos, alguns coadju-
vantes também já não são os mesmos. O

pivô Mychal Thompson, que herdou a
posição de Kareem, está com 34 anos, e
Michael Cooper já tem 35.

Talvez a questão da idade não fosse
importante se não houvesse acontecido
uma mudança fundamental na natureza
do basquete universitário americano nos
últimos anos. "Ele se mercantilizou, fi-
cou mais profissional e mais competiti-
vo", atesta Don Nelson, técnico dos
Golden State Warriors. "Um 

jogador
universitário, nos anos 80, passou a so-
frer tanta pressão dos adversários e da
torcida como os profissionais. Portanto,
quando ele chega à NBA, não precisa
passar por nenhuma adaptação em ter-
mos de estilo e ambiente. O atleta já vem
pronto para explodir."

O melhor exemplo disso é Michael
Jordan, que largou o último ano da fa-
culdade para vir para o Chicago Bulls há
três anos. Neste período, Jordan virou
seu time de ponta a cabeça. Pela segunda
vez, a equipe estará na final, disputando
o título da divisão Leste com o Detroit
Pistons. "Antes ninguém era capaz de
brilhar tão cedo entre os profissionais.
Magic e Bird demoraram três anos para
levar seus times às finais do campeona-
to", atesta Nelson.

Mas, além do fator idade, há uma
outra explicação, de cunho estratégico,
para a queda de produção das duas
equipes. Tanto o Lakers quanto o Cel-
ties têm um tipo de jogo que hoje c
considerado ultrapassado. Ele se carac-
teriza pela defesa compacta apenas
quando o adversário entra na zona de
ataque e por um setor ofensivo que in-
veste sobretudo na penetração dentro do
garrafão para arremesos embaixo da
cesta. Hoje, quem quiser ganhar o jogo
tem que adotar uma estratégia diferente,
provocada em grande parte pela adoção
da cesta de três pontos.

A regra serviu para descongestionar o
garrafão, abriu maiores opções no ata-
que e, principalmente, obrigou os times
a exercerem pressão sobre toda a quadra
ao longo de um jogo. Os Celtics e os
Lakers continuaram restritos à velha tá-
tica e com um terrível agravante. Ne-
nhuma das duas equipes conta hoje com
um pivô capaz de sustentar o jogo de
penetração ao longo de toda uma parti-
da.

O fim da

Astros do basquete
envelhecem e times
não vão às finais

Manoel Francisco Brito
Correspondente

WASHINGTON 
— Certamente,

não será mais a mesma coisa.
Quando a primeira das duas séries de
melhor de sete entre os quatro finalistas
do campeonato da National Basketbal
Association começar hoje à tarde, em
Detroit, os aficcionados do basquete
profissional americano vão ter que se
conformar com a decadência dos times
que dominaram a década de 80. Elimi-
nados, o Los Angeles Lakers e o Boston
Celtics enfrentam o envelhecimento de
seus jogadores e são obrigados a plane-
jar a renovação. As finais da NBA estão
privadas de Magic Johnson, do Lakers, e
de Larry Bird, do Celtics."Passei a noite inteira de terça pen-
sando no que deu errado", confessava
Magic, com profundas olheiras, aos jor-
nalistas que foram à quadra do Lakers
no dia seguinte à derrota para os Phoe-
nix Suns que valeu a eliminação da equi-
pe. 

"Preciso inclusive saber o que vou
fazer agora. Fiquei muito tempo acostu-
mado à idéia de que estaria jogando
basquete pelo menos até meados de ju-
nho", continuava ele, referindo-se ao
hábito de ter como certa a sua participa-
ção nas finais do campeonato.

Bird, ao contrário de Magic, ficou
menos surpreso com a situação. "Tinha

que acabar", lamentou-se ele a um re-
pórter em Boston ao ver o Lakers ir por
água abaixo na terça. "Nós não éramos
mesmo eternos". Sem dúvida. Mas, ain-
da assim, a súbita desclassificação das
duas principais dinastias do basquete
profissional americano deixou muita
gente espantada. A imprensa especializa-
da, de um modo geral, procura respostas
que possam explicar o fim de uma das
maiores certezas do esporte no país: o
poderio, inigualável, do Celtics e do La-
kers. O choque coletivo começou a se
desenhar ainda nas quartas-de-final.

O Celtics, com a volta de Bird, con-
tundido durante a temporada passada,
era novamente considerado um dos fa-
voritos do Leste. E seu desempenho cor-

Hoje, na Gávea

Hatch, filho de Depressa em Babulinka,
criação e propriedade do Haras Doce Vale, é
o favorito do Grande Prêmio Presidente Tan-
credo Neves, prova central desta tarde no
Hipódromo da Gávea, em 1.600 metros, na
grama. Mantido em excelentes condições de
treinamento por Adail Oliveira, o irmão intei-
ro do craque Four Merit vem de vitória fácil
no Grande Prêmio Gervásio Seabra, em tur-
ma muito parecida com a de hoje. Larga em
baliza favorável e num percurso normal difi-
cilmente deixará escapar a vitória.

Un Millione, criação e propriedade do
Haras Santa Maria de Araras, volta a ser
apresentado por Wilson Lavor, no percurso
de sua preferência, a milha, onde obteve os

melhores resultados de sua campanha. Cum-
priu boa atuação na Taça de Ouro, em 2.000
metros, quando chegou em terceiro lugar, su-
perado apenas por Similar e Fogueteiro. Sua
campanha caracteriza-se pela regularidade.
Correu 10 vezes, só ganhou duas provas, mas
obteve oito colocações, a maioria cm clássi- •
COS.

Easy Won, de propriedade do Haras Santa
Ana do Rio Grande, e Financial Times, do
Stud El CHaramim, são os melhores azares da
prova. Easy Won vai correr no fundo do lote e
atropelar forte nos 300 metros finais. Finan-
ciai Times, muito ligeiro, está bem mais a
vontade no percurso de 1.600 metros.

1* oino — Ài 14 horas —
1.000 mts(ORAMA) Cr* 30.000,00THIEXATA — DUPLA-EXATAPRÊMIO RHONE — HANDICAPJazz Queen J. Pinto 1 54Via Sistina J M. Silva 2 59Flopsy E R. Far'«ira 3 52La Áurea J. Queiroz 4 51Brava Celosto .... L. A. Alvos 5 562* pAr*o — A» 14h30m —1.000 mU (ORAMA) Crt 32.000,00TRIEXATA — DUPLA-EXATAPfltMIO KINQ SALMONíndio Malandro C A Martins 1 57Dancarat D F Graça 2 57Tlburcino C. Lavor 3 57Louvlòro A. Machado F* 4 55Tchoripa W. Gonçalves 5 57Happy Tour  C Xavior 6 57J* páreo — km 18 hora* —1.400 mto<ORAMA)Cr» 25.000,00 — TRIEXATA —DUPLA-EXATA PRÊMIO FARWBLL1 Japi* C. Lavor 1 592JetonRouQ8.  2 58Miss Dlancho J. S. Gomes 3 52Lo Beau 4 58Solf-Control  C G. Notto 5 544* párwo — A» 1 BhSOtn —I.OOOmts (ORAMA)Crt >2.000,00 — TRIEXATA —DUPLA-EXATAINlCIO DO CONCURSO DE SETE PONTOSPRÊMIO SWALLOW TAILKowalski.HararoyGig-Allrod.FaroloQueromeuNoah's TownElmano SadlnoHawkbillLocanto

L A. AlvesM. AndradeE. R. FerreiraJ AurélioM. CardosoJ M. SilvaC. A. MartinsA. Batista...J. L. Marins8* pér*o — A* 18 horM —1.400 mt(ORAMA)Crt 40.000,00 — TRIEXATA —DUPLA-EXATAPRÊMIO CAPORAL1 liou W GonoçalvcsIndian SlngDame de SoirôeVentouseGlory 01 lovoVipness6* PÁREO.

J. M. Silva.J. F Reis..C. G NottoF Pereira F*C. LavorAs18H30-

DUPLA-EXATAQP PRESIDENTE TANCftEDO NEVESHatch. J. Aurélio.. 60Un Millono. C. Lavor 57Easy Won. F Pereira F* 60Imnature, J.M. Silva 60Financial Times, A. Machado F* 57Clod Ber. C. Xavier 57Chapalo. J. Malta 60Olinto Bird. J Machado 60Chastener. E R. Ferreira 6010 Calchaqul. Nflo Corre .... 10 607" Páreo-Aa 17 Hocm-1.300 m (ORAMA)CrS 32.000,00 - TREIXATA -DUPLA-EXATAPRÊMIO SAYANILeste-Bom. J. Malta 57Nice Time, L.A Alvos 57Jandlor, M. Penaflel ... 57Encolpio. F Pereira F* ... 57Etieno Navarre, R Macôdo 57Pai Raenae. C. Lavor 57Juca Porto, Nflo Corre 57Munset. J. Pessanha 57Halr Dreas«ír. J. Aurélio 578* PÁREO - A« 17h30m - 1.200 m*tro*CrS 38.000,00 - TRIEXATA -DUPLA-EXATAPRÊMIO ADILFast Immenslty. L A. Alves 53Any Mil. C A. Martins 56

Indicações

Aulako, M.Almeida .l'm a Star. M MonteiroOdalisca Dinha, C G NettoAbordning. J F ReisAli That Jazz, J. PintoNaasa, R. RodriguesHainus City, J M. SilvaO* PÁREO- A» 1D hora* - 1.100 m«tro«CrS 30.000,00 - TRIEXATA -DUPLA-EXATAPRÊMIO WALDMEISTIRHonélico, C G Netto..Okôanos, E R. ForreiraBonko King, J L. MarinsAstairo, J, Pinto ....Hasta Mundo, J. QueirôzFabrizio. J.M. Silva" Flush ol Monny, F Poroira F*10* PÁREO -Áa 18h30m- 1.100 m«troaCrS 30.000,00 - TREIXATA -DUPLA-EXATAPRÊMIO QUALICHOFlauta Doce. F Poroira F* 56Apolete, C G. Netto 56Groclan Girl, A. Mechado F* 56Cofan. J. Pessanha 56Cristal Nobre. J M. Silva 56Ebony Girl, L. Corraa 56Patitu, E.R. Ferroira ... 56Donzola Nogra, J. Pinto 10 56Unique Blue. C. Lavor 56" Uaoful Lie. M, Almoida 56

1.800 mt» (ORAMA)CrS 120.000,00 - TRIEXATA -

1° Páreo: Via Sistina ¦ La Áurea ¦ Jazz Queen
2° Páreo : Louvlére ¦ Tiburcino ¦ Dancarat
3o Páreo: Jeton Rouge I Le Beau D Miss Blanche
4° Páreo : Noah's Town ¦ Queromeu S Elmano Sadino
5° Páreo : Glory Of Love ¦ Indian Sing ¦ Vipness
6o Páreo Hatch ¦ Un Millione ¦ Easy Won
7° Páreo: Encolpio ¦ Jandler H Hair Dresser
8o Páreo : Hainus City ¦ Any Mil B Ali That Jazz
9o Páreo: Fabrizzio ¦ Okéanos ¦ Henéiico
10°Pàreo : Unique Blue B Cristal Nobre S Flauta Doce
Acumulada: 5° 5(Glory ol Love), 8o 9(Hainus City) e 10° 9(Unique Blue)

Ontem na Gávea

3)81,8 Triexata(5-3-4)250,7 tempo: 79s3/5.
6° Páreo: 1° Rambo Rose F.Pereira F° 2o Az
do Mar L.A.Alves 3o Golden Dancer J.M.Sil-
va — Vencedor(9)2,3 D.Inexata(39)7,9 Pia-
cès(9)l,6 e (3)1,7 D.Exata(9-3) 17,0 Triexa-
ta(9-3-2)20,7 tempo: 92s.
7° Páreo: Io Requerida J.M.Silva 2o Ga-
rota Loura F.Pereira F° 3o Rellena W.Gon-
çalves — Vencedor(3)3.7 D.Inexata(35) 12,4
Placês(3) 1,8 e (5)1,6 D.Exata(3-5)8,9 Triexa-
ta(3-5-9)256,5 tempo: 75s4/5.
8o Páreo: 1° Steel-Tube J.Pinto 2o Gamo-Rei
F.Pereira F° 3o Rara Donna E.S. Rodrigues —
Vencedor(5)2,4 Inexata(25)l,7 Exata(5-2)3,9
tempo:75s.
9° Páreo: Io Something Nice J.F.Reis 2° Palm-
Cyant J.Pinto 3° On Highway A.Souza —
Vencedor(4) 1,6 D.Inexata(24) 1,4 Placês(4) 1.1
e (2)1.0 D.Exata(4-2) 1,5 Triexata(4-2-5)5,9
tempo: 2ml4.
10° Páreo: 1° Quekeven J.M.Silva 2° Adorada
C.Lavor 3o Maltino J. Pinto — Vencedor! 5)2,2
D.Inexata(56)1.8 Placès(5)l,l e (6)1.1 D.Exa-
ta(5-6)4.3 Triexata(5-6-4)9,8 tempo: 8ls3 5.
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Ia Páreo: 1° New Book J.M.Silva 2° Governa-
tore F.Pereira F° 3° Market Place J.F.Reis —
Vencedor(2) 1,6 D.Inexata(25)4,4 Placês(2) 1,2
e (5)1,9 D.Exata(2-5)8,0 Trie.xata(2-5-4)36,9
tempo: 85s3/5.
2° Páreo: Io Lerokee J.Pinto 2o Faulad
W.Gonçalves 3° Ton Amour J.Aurélio —
Vencedor(6)2,8 D.Inexata(26)7,4 Placès(6)l,9
e (2)1,8 D.Exata(6-2)l 1,3 Tricxata(6-2-3)33,l
tempo: 78sl/5.
3° Páreo: 1° Fast Poker R.Rodrigues 2° Jucuri
L.A.Alves 3o Jandari F.Pereira F° — Vence-
dor(3)l,2 D.Inexata(34)2,5 Placês(3)1.0 e
(4)1.2 D.Exata(3-4)3,l Triexata(3-4-1)8,4
tempo: 84s2/5.
4" Páreo: Io Nexon C.Lavor 2o Hechizio
F.Pereira F" 3° Dick Power J.Pinto — Vence-
dor(8)2,l D.Inexata(89)4,7 Placês(8)l,6 e
(9)1,5 D.Exata(8-9)6,6 Trie.xata(8-9-10)77,1
tempo: 76s3 5.
J® Páreo: Io Great Life A.Batista 2o índia
Celeste E.S.Rodrigues 3o Eclipse Lunar F.Pe-
reira F° — Vencedor(5)14.2 D.Inexa-
ta(35)54.3 Placès(5)5,0 e (3)5,7 D.Exata(5-

SUPER PLANO OE SAÜDE

GOLDEN CROSS.

O PLANO INSUPERÁVEL

A GOLDEN CROSS

TEM UMA NOVIDADE PARA

QUEM FAZ QUESTÃO
DE UMA SUPERQUAL1DADE

DE VIDA. O SUPER

PLANO DE SAÚDE, QUE
DÁ A MAIOR

COBERTURA DO MERCADO

COM ELE,

VOCÊ PODE CONTINUAR

CONSULTANDO

COM SEUS MÉDICOS

PARTICULARES.

E FAZER EXAMES EM

QUALQUER
LABORATÓRIO. A GOLDEN

CROSS

REEMBOLSA SUAS

DESPESAS

DE ACORDO COM A

CATEGORIA

DO SEU PLANO. E ELE

TAMBÉM DÁ

COBERTURA HOSPITALAR

COMPLETA

EM TODOS OS HOSPITAIS

PARA QUEM t SUPER

EXIGENTE SUPER PREVENIDO,

SUPER PRÁTICO.

DO BRASIL.

OS MÉDICOS QUE VOCÊ

ESCOLHER.

UM OUTRO DADO SUPER-

IMPORTANTE

E IMBATÍVEL É QUE VOCÊ

AINDA CONTA

COM TODA A REDE CRE-

DENCIADA

GOLDEN CROSS. A MAIOR

E MELHOR.

COM EXCELENTES

MÉDICOS,
LABORATÓRIOS E

HOSPITAIS

EM TODO O PAÍS, E AS
DESPESAS

POR CONTA DA CASA.

SE VOCÊE

SUPER EM TUDO QUE
PENSA, PLANEJA

E REALIZA, DÊ PARA VOCÊ

E SEUS.
DEPENDENTES UM SUPER

PLANO DE SAÚDE.
ELE É INSUPERÁVEL.

I



JORNAL DO BRASIL
Esportes domingo, 20/5/90 ? 1" caderno p 3'

São Paulo abre circuito mundial de atletismo
S8o Paulo — Zaca Feltosa

Ricardo Fonseca

SÃO PAULO — OIAAF Mo.bil Grand Prix, circuito de
20 competições que reúne a elite do atletismo mundial,
chega pela primeira vez ao Hemisfério Sul, com a realização
do Torneio Internacional Mobil/Banespa de Atletismo, ho-
je à' tarde, no Ibirapuera. Diante de uma platéia estimada
em 15 mil pessoas, algr-ns dos melhores atletas do mundo
estarão disputando os primeiros pontos do circuito, que
distribuirá a quar/.ia recorde de USS 763 mil aos melhores
da temporada.

A galeria de estrelas é aberta pelo queniano Peter
Koech, único recordista rr-.indial (3.000 metros com obstá-
culos) confirmado. Seguem-se dois campeões olímpicos — o
queniano Peter Rono (1.500m) e o marroquino Brahim
Boutayeb (lO.OOOm) —, que se enfrentarão nos 5.000m; o
americano Denny Haris, vicc-campcão mundial dos 400m
com barreiras em Roma, os vice-campeões olímpicos Ama-
dou Dia Ba (Senegal, também dos 400m com barreiras) e
Hollis Conway (EUA, salto em altura); além de uma dezena
de atletas ranqueados entre os melhores do mundo.

O meeting deste ano marca a volta de Joaquim Cruz às
competições de alto nível, após um ano parado, por causa
de uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo.
Campeão olímpico dos 800m, em Los Angeles (1984), e vice
em Seul (1988), Cruz finalmente volta à sua melhor forma,
preparando-se para atingir um objetivo que persegue há
anos: bater o recorde mundial dos 800m (Im41s73), perten-
cente ao inglês Sebasti-an Coe desde 1981, e considerado o
mais difícil recorde de pista a ser superado. Em 1984,
Joaquim marcou Im41s77, ficando a quatro centésimos da
marca, mas depois começou a viver o drama da contusão no
tendão de Aquiles, que precisou de três cirurgias (as duas
últimas para corrigir problemas da pnmeira) e seis anos
para superar.

Zequinha Barbosa, detentor da oitava marca da história
nos 800m (Im43s20) é outro favorito. Seu técnico, Luís
Alberto de Oliveira, aposta que ele poderá se aproximar do
recorde mundial este ano. o que o próprio atleta confirma,
apesar de se dedicar também aos 1,500m, prova em que não
tem resultados tão espetaculares. O terceiro grande atleta
brasileiro no torneio é Robson Caetano, um dos principais
velocistas do mundo. BicampeSo da Copa do Mundo de
Atletismo e campeão do Grand Prix nos 200m, Robson irá
se dedicar este ano aos lOOm, tentando baixar sua melhor
marca na distância — lOs cravados.

À campanha antidòping, que a IAAF levou às últimas
conseqüências ao cassar o reeorde mundial dos lOOm rasos
do canadense Ben Johnson, no congresso da Copa do
Mundo de Barcelona, ano passado, prossegue no circuito
Grand Prix deste ano. Serào sorteados 12 atletas, um por
prova, para coletar material a ser analisado em laboratórios
credenciados pela Federação Internacional. Além dos 24
frascos para prova e contra-prova, outros estão reservados
para o caso de algum recorde mundial, hipótese improvável
para início de temporada, mas nunca impossível.

Programação do torneio
14h —Provas para juvenis e veteranos
14h35 — Cerimônia de abertura
15h — Salto em distância — feminino — GP

200 metros — masculino
15h10 — 200 metros — feminino — GP
15h15 — Arremesso de peso —- masculino — GP
15h20 — 110 metros c/barreiras — masculino
15h30 — Salto em altura — masculino — GP
15h45 — 100 metros c/barreiras — feminino — GP
15h55 — 400 metros — masculino
16h05 — Lançamento de dardo — feminino — GP
16h10 — 100 metros — masculino — GP
16h20 — 100 metros — feminino
16h25 — Salto triplo — masculino — GP
16h30 — 400 metros — feminino — GP
16h40 — 800 metros — feminino
16h50 — 400 metros c/barreiras — masculino — GP
17h —3.000 metros —feminino
17h15 — 1.500 metros —masculino
17h30 — 800 metros — masculino — GP
17h35 — 5.000 metros — masculino — GP

GP: Prova válida pelo Circuito Grand Prix

Calendário do Circuito Grand Prix em 1990
20/05 São Paulo
26/05 San José, Estados Unidos
10/06 Moscou, União Soviética
20/06 Bratislava, Tchecoslováquia
27/06 Helsinque, Finlândia
29/06 Lille, França
02/07 Estocolmo, Suécia
04/07 Berlim Oriental, Alemanha Oriental
06/07 Edimburgo, Escócia
10/07  Nice, França
12/07 Lausanne, Suíça
14/07 Oslo, Noruega
18/07 Roma, Itália
20/07 Londres, Inglaterra
05/08 Budapeste, Hungria
10/08 Bruxelas, Bélgica
15/08 Zurique, Suiça
17/08 Berlim Ocidental, Alemanha Ocidental
19/08 Colônia, Alemanha Ocidental
07/09 GP Final — Atenas, Grécia
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Os quenianos Peter Rono (E) e Peter Koech (D) estão entre as estrelas do torneio de hoje

Grand Prix tem elite do esporte
Desde 1985, quando a Federação Interna-

cional de Atletismo Amador (IAAF) reuniu
os principais meetings do mundo no Circuito
Grand Prix, a elite do atletismo mundial mede
forças nas suas provas, que hoje já rivalizam
em importância com os Jogos Olímpicos, o
Campeonato Mundial e a Copa do Mundo
desse esporte. De 632 atletas em seu primeiro
ano, o Grand Prix teve 1.400 no ano passado— prova da crescente importância do circuito
que, nesta temporada, terá 20 competições em
16 paises.

A cada ano, mudam as provas válidas pelo
Grand Prix, dando oportunidade para que
atletas de todas as modalidades possam lutar
pelo cobiçado titulo de campeão geral do
circuito e o prêmio de USS 25 mil, feito
conseguido em 1989 pelo polivalente marro-
quino Said Aouita e pela romena Paula Ivan
(1.500 e 3.000 metros).

Este ano, o circuito vai distribuir USS 763

mil em prêmios. Além da premiação para os
melhores na soma geral de pontos e nas cate-
gorias masculina e feminina (USS 25 mil, USS
15 mil e USS 10 mil, respectivamente) os oito
que acumularem as maiores pontuações em
cada modalidade recebem de USS 10 mil
(campeào) a USS 1 mil (oitavo colocado).

O circuito é composto de 19 provas classi-
ficatórias e uma final que reunirá os melhores
do ano em Atenas, na Grécia. Cada atleta tem
direito a reunir seus cinco melhores resulta-
dos. A pontuação por prova vai de nove
pontos para o primeiro colocado até um para
o oitavo. A quebra de um recorde mundial dá
seis pontos extras ao atleta, e igualar um
recorde mundial vale outros três pontos.

Para atingir o status de Grand Prix, o
meeting internacional de São Paulo foi exaus-
tivamente avaliado nos seus cinco anos de
existência, além de se beneficiar de um intenso
trabalho político junto à IAAF, num iobby

comandado pelo bicampeão olímpico do salto
triplo, Adhemar Ferreira da Silva.

História — Joaquim Cruz, campeào
olímpico dos 800m em Los Angeles, em 1984,
foi a estrela do primeiro meeting, um ano
depois. Em 1986, as recordistas mundiais
Stefka Kosladinova, da Bulgária (salto em
altura), e Evelyn Ashford, dos Estados Uni-
dos (lOOm), foram os principais nomes. Em
1987, veio o americano Carl Lewis, ganhador
de quatro medalhas.de ouro em Los Angeles
(lOOm, 200m, salto em distância e 4xl00m),
mas que acabou derrotado por seu conterrâ-
neo Stanley Floyd.

Em 1988, o destaque foi a disputa entre
Joaquim Cruz e o inglês Steve Owett, ambos
campeões olímpicos, nos 1.500m. Cruz ven-
ceu, para delírio das 14 mil pessoas que, pela
primeira vez, lotaram o Ibirapuera. O quinto
meeting, no ano passado, teve 10 quebras de
recordes do torneio, comprovando o elevado
nível técnico da competição. (R.F.)

O homem segue em busca da velocidade
Espécie humana não
pára de correr, na
terra, mar eno ar ¦

National Geographic

Igo no espírito humano ama a veloci-
, dade. Não é de hoje. O inglês Thomas

Edward Lawrence, militar, arqueólogo, es-
critor e guerreiro, confirmava isso no começo
do século: "Velocidade é o segundo mais
antigo animal ardendo em nossa natureza".
Ele mesmo morreu, a 96km/h, sobre sua
motocicleta. Nem por isso o ser humano
parou de correr.

Corrida, aliás, foi a primeira e única pro-
va dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga,
por volta de 776 A.C. O que dâ a entender
que o homem começou a gostar de velocida-
de assim que ficou de pé, a milênios. O
curioso é que nos dias atuais, as maiores
velocidades são obtidas quando se está sen-
tado.

Por exemplo: dois tenentes-coronéis da
Força Aérea dos Estados Unidos, Ray Yeil-
ding e Joseph Vida, foram, no dia 6 de março
passado, de Los Angeles a Washington em
64 minutos e 20 segundos, a bordo de um
avião SR-71 Blackbird. Cruzaram o país, de
oeste a leste, numa velocidade de 3.432km/h.
Mais rápidos do que uma bala de um fuzil
M14."Tenho a teoria de que o homem se sente
mais vivo quando está em movimento", diz
John Thompson, editor-assistente da revista
americana Road & Track. "Ê como subir
uma montanha: a idéia de fazer algo mais

Maiores velocidades atingidas peio homem
WÊmmmmmmSEmm^EBBmm jfrjfP» Apollo X 39.665,6km/h

Concorde 1.944km/h

Hidroplano 522km/h

Dragster* 461.9km/h

Lancha Ollshore 412,2km/h

Esqui na neve 222,4km/h

Ciclista 104,8km/h

Jóquei 69,2km/h

•TEJ Corredor 42km/h

-/^^ Nadador 9km/h
* Categoria do automobilismo mmmricmno

que a outra pessoa, ir mais longe e mais
rápido. Sempre há um elemento da espécie
humana querendo ampliar as fronteiras".

Há mesmo. Em 1978, o americano Do-
nald Vesco, numa motocicleta, marcou
508km/h. E o major William Knighl, da
Força Aérea dos Estados Unidos, em 1968,
chegou a 7.232km/h a bordo do X-15. O
problema foi a resistência do ar — a tempe-
ratura era de 1645 graus Celsius.

Mas o ar não impediu as viagens inter-
planetárias. Assim, a última fronteira perten-
ce mesmo aos austronautas — em 1969, a
Apollo X chegou a 39.665km/h ao voltar à
Terra. Qual será o limite, se há um?

Em tese, não há. "O corpo, em si, não
responde à velocidade", diz Carter Alexan-
der, da Escola de Medicina Aeroespacial da
Força Aérea americana. "Você só sente a
velocidade quando acelera ou diminui ou dá
uma volta".

O desafio continua. Segundo a teoria da
relatividade, do físico alemão Albert Eins-
tein, o tempo diminuiria para corpos que se
aproximassem da velocidade da luz (300 mil
metros por segundo). Assim, seria possível
ver austronautas chegando a seus destinos
mais jovens do que quando começaram estas
viagens. Lawrence não se surpreenderia.

Os duelos que
mais prometem

400m com barreiras, masculino:
Mesmo com a ausência do americano André
Phillips, campeão olímpico cm Seul, deverá
ser a prova de maior nível técnico do torneio.
Recorde do torneio: Danny Harris (EUA),
48s54, em 1989. Recorde mundial: Edwin
Moses(EUA),47s02,eml983.
Amadou Dia Ba (Senegal) — Vice-cam-
peão olímpico e bicampeão do meeting dc São
Paulo, em 1987 e 1988. Detém a terceira
melhor marca da história na prova, com
47s23, mas no ano passado não passou de
49sl4.
Denny Harris (EUA) — Vice-campeão
mundial em Roma, tem a quinta melhor mar-'
ca da história (47s48) e do ano passado
(48s54), também recorde do torneio.
Kevin Young (EUA) — Quarto colocado,
em Seul e melhor atleta da prova em 1989,
com 47s86. Sua melhor marca, sexta da histó-'
ria, é 47s72. Apontado como o sucessor de'
Edwin Moses.
800m rasos masculino: Para os brasi-
leiros, a prova mais emocionante do torneio,
com o duelo entre Zequinha Barbosa e Joa-
quim Cruz, que nào perde para o'amigo hã
sete anos. Recorde do torneio: José Luís Bar-
bosa (Brasil), Im45s96, em 1989. Recorde
mundial: Sebastian Coe (Inglaterra),
Im41s73,eml98).
Joaquim Cruz (Brasil) —- Campeão
Olímpico de 1984. em Los Angeles, e vice-1
campeào de 1988, em Seul. Tem a segunda
marca da história — Im4ls77 —, a quatro
centésimos do recorde mundial. Volta de um
ano de inatividade.
Zequinha Barbosa (Brasil) — Cam-
peão do Grand Prix nos 800m em 1986 e do
mundial indoor de 1987. Tem a oitava marca
da história (Im43s20) e do ano passado
(Im44s20). Vem de pequena contusão na coxa
direita. Recordista do torneio.
Sammy Koskey (Quênia) — Detentor da
terceira marca de todos os tempos, com
Im42s28,eml984.
Moussa Moussafall (Senegal) — Já fez
Im44s06, em 1988, e Im45s42, na temporada
passada.
5m metros rasos, masculino: Espe-
ra-sc grande duelo entre o queniano Peter
Koech e o marroquino Brahim Boutayeb,
recordista do torneio (13m41s59), em 1979.
Recorde mundial: Said Aouita (Marrocos),
I2m58s39,cm 1987.
Brahim Boutayeb (Marrocos) — Cam-
peão Olímpico em Seul, nos 10 mil metros. É
recordista do torneio, com 13m41s59. Há 10
dias, fez 13m35s25, no Japão. Busca o recorde
mundial da prova. Recordista do torneio,
com 13m4!s59.
Peter Koech (Quênia) — Recordista mun-
dial dos 3 mil com obstáculos (8m05s35) e 11°
em todos os tempos nos 5 mil metros
(13m09s50, feitos em 1982; marca que quer
melhorar este ano).
Valdenor dos Santos (Brasil) — Vi-
ce-campeào da última corrida de Sào Silves-
Ire, tenta repetir na pista os bons resultados
que obteve no último ano em provas de rua.
Sidney Maree (EUA) — Terceiro tempo
do mundo nos 1.500m (3m29s77) e nos 5 mil
metros (I3m0lsl5). Fez o quarto tempo dos 5
.mil metros na temporada passada, com
I3ml3s84.
Salto triplo, masculino: Reúne quatro
atletas com mais de 17,60m na carreira. Tra-
dicionalmente, uma das melhores do meeting
paulista. Recorde do torneio: Khristo Markov
(Bulgária), I7,65m, em 1987. Recorde mun-
dial: Willie Banks (EUA), I7.97m, em 1985.
Oleg Protsenko (URSS) — Surpresa do
primeiro meeting, em I985. quando bateu o
recorde europeu (I7,64m). Dias depois, fez
sua melhor marca (17,69m).
Nikolay Musiyenko (URSS) — Recor-
dista soviético (17,78m), sexta marca da histó-
ria. Fez 17,34 metros na temporada passada.
Mike Conley (EUA) — Detentor da quar-
ta marca da história (17,87m). Foi o melhor
da prova em 1989, com 17,65m em prova
indoor.
Kenny Harrison (EUA) — Quinto me-
lhor tempo da temporada passada (17,47m),
em sua melhor marca pessoal.

Tempo dos eternos campeões terminou no vôlei mundial
Waldíimar Sabino — 29/04/90

¦MMMWfB^MSMSgSWiaí^ II» am«

. ãíliSfâSiajflttH m<m WxKm m

^A'Í"*H$taSS mmiÊ8È$&$7fmm%gKK&y 'ííí-ll^^^B BB

#yrafr;aflia»S3 E^Mp^^BE:-; "¦¦¦ Imm

WÈÊ\' Wnk* ** 19 ¦1
fe if

f%* -í,. ¦¦¦..

Mariucha Moneró

Velasco: tudo igual no vôlei

LILLE LIEVIN, França — Os tempos
em que Estados Unidos e União Soviética
disputavam a medalha de ouro e os outros
países se contentavam com a briga pelobronze, acabou. Pelo menos no vôlei. A
igualdade de forças tem hoje vários cândida-
tos ao título mundial e as evidências levam a
crer cjue tão cedo não vai surgir equipe
imbativel. O vôlei mundial conta, atualmen-
te, com muitas seleções de alto nível e deve
tornar a disputa cada vez mais acirrada.

O esporte de alto nível requer investimen-
to. Hoje, os países ditos socialistas, exce-
tuando-se União Soviética e Bulgária, estão
em franco declínio ou sumiram do cenário
mundial. A alta e requintada tecnologia aju-
dou a elevar o estágio técnico de equipes de
países economicamente fortes ou daqueles
que mantêm treinamento ininterrupto e efi-
caz, como Cuba. Todas as seleções treinam e
jogam muito, além de saberem tudo uma
sobre as outras.

Atuais campeões olímpicos, os Estados
Unidos passam por momento delicado. Seus
principais jogadores foram atraídos pelo di-
nheiro italiano ou pelos dólares do vôlei de
praia. A seleção passa por reformulação e
amarga derrotas desconhecidas anterior-
mente. Consciente da dificuldade do mo-
mento, o técnico Bill Neville convocou anti-
gos ídolos, como Kirally, Timmons,
Dvorak, Ctrvlick e Stork para defenderem a
equipe no Mundial do Brasil, mas eles ainda
nào responderam.

"Não há mais uma escola clássica", afir-
ma o argentino Júlio Velasco, técnico da
equipe italiana, maior surpresa dos últimos
anos. "O vôlei é um esporte popular e todos
treinam com métodos similares, além de via-
jarem por todo o mundo e praticarem por
muitas horas". Foi levando a Itália a treinar
muito e, principalmente, a jogar no exterior
para adquirir experiência internacional, que
Velasco deu ao país o título de campeão
europeu da temporada passada e a medalha
de prata na Copa do Mundo.

Igualdade física — Na opinião do
técnico da seleção brasileira, Bebeto de Frei-
tas, o primeiro grande passo para o equilí-
brio de forças foi a igualdade física. Até o
início dos anos 80, enfrentar o time soviético
era quase que impossível para a maioria dos
ocidentais. "Eles eram disparadamente mais
fortes. Para jogar contra eles, só fazendo
como fizemos em 84. Treinamos uma barba-
ridade para compensar o desnível físico, que
começava na estatura dos jogadores."

Na guerra de forças estabelecida no vôlei
atual, uma equipe leva ligeira vantagem: Cu-
ba. Após ficar fora de dois Jogos Olímpicos,
os cubanos conquistaram a medalha de ouro
na Copa do Mundo, mostraram o mesmo
time de alto nível de sempre e um atacante
espetacular. Joe Despaigne. Ainda assim, no
entanto, só conseguiram o primeiro lugar ao
vencer a Itália por 3 a 2 e decidir o tiebreak
por 17 a 16.

Na mesma leva de grande times está hoje
a Suécia, vice-campeà européia, um vôlei
nacional muito bom é jogadores de talento.

A Holanda, que trabalha o mesmo time há
dois anos, foi terceira colocada no Campeo-
nato Europeu e quinta em Seul. E tem a
Bulgária, com uma equipe muito forte e
muito alta, medalha de bronze no último
Mundial.

No mesmo páreo está a seleção da Ar-
gentina. Todos os jogadores atuam fora do
país e por isso nào é comum ver a equipe
excursionando, fazendo amistosos ou jogan-
do. Mas, com o mesmo time de alguns anos,
é poderosa quando se reúne e está entre as
melhores do mundo. Não se deve esquecer
ainda o Japão. "Eles achavam que os joga-
dores tinham que ser os melhores técnica-
mente. Hoje, descobriram que altura é fun-
damental e que os altos só se tornam bons
jogando. Com um time grande, e a qualidade
de sempre na defesa, serão adversários dificí-
limos."

O contato constante entre as grandes
equipes é um dos responsáveis pela paridade
de várias seleções, na opinião do técnico da
França, Gérard Castan, que inclui seu time
nesse bloco. "A Liga Mundial do próximo
ano vai mostrar ainda mais progresso. Vai
ser mais uma oportunidade para os grandes
se enfrentarem e conseguirem manter o equi-
líbrio", afirma Castan.

Por muitas razões, o equilíbrio de forças
é hoje uma realidade. "Acabaram os cam-
peões eternos", garante Castan, apostando
que a cada competição surgirão novos talen-
tos. E o Mundial do Brasil é a melhor opor-
tunidade para se colocar em prova tudo isso.
Por enquanto, a certeza é de que a briga pelo
título vai ser inesquecível.

Brasil enfrenta
França outra vez

NANTES, França — A seleção brasileira
de vôlei termina sua excursão pela Europa
hoje, com o segundo jogo contra a França,
com a sensação de que lucrou com esta etapa
européia do Campeonato da Liga Mundial —
queria vencer duas das quatro partidas dispu-
tadas contra franceses e italianos e já ganhou
três. Líder isolada do Grupo A, a equipe
enfrentará, agora, os Estados Unidos em Belo
Horizonte e Brasília e, depois, em San Diego e
Los Angeles. A Rede Bandeirantes transmite
o jogo de hoje às 9h30, ao vivo.

"Já estamos no lucro", comemora o técni-
co Bebeto de Freitas. "Foi um passo excelen-
te. Atingimos uma posição privilegiada." O
treinador salientou a importância da vitória
por 3 a 0, no jogo de Lille-Lievin. "Caso haja
empate entre dois times, classifica-se para as
semifinais o que tiver melhor saldo de sets". O
brasileiro é de quatro — ganhou 16, perdeu
12. O time será o mesmo que começou a
última partida: Maurício, Jorge Edson, Car-,
lão, Tande, Giovane e Paulào.

A França continua mantendo o mistério
sobre a escalacão. O técnico Gérard Castan,
que não adiantou o time antes da derrota de 3
a 0, mais uma vez preferiu não definir nada,
alegando que depende da recuperação do ata-
cante Mazzon, contundido nas costas.
[MM.)
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terra do futebol e da F 1, é tempo de 6bolão

A 
febre do bolão, que contagia o brasileiro em épocas
de Copa do Mundo, já começa a ter sua temperatura

aumentada, com as milhares de listas que se espalham pelo
país, abrangendo todo o Mundial e recebendo adesões até
de pessoas que não entendem dc futebol. A essa epidemia se
somam os bolões de Fórmula 1, a cada ano mais sofistica-
dos.

Zebras aparentemente inimagináveis são cravadas nos
bolos, sobretudo pelas pessoas que não entendem do assun-
to. Mas sonham com o dinheiro de uma aposta que atrai
mais pela brincadeira que pelo valor do prêmio. Os bolos cie
Fórmula 1, por sua vez, têm retorno cada vez maior.
Alguns são até mais sofisticados que os do futebol.

Mas a prática não atrai a Caixa Econômica Federal. O
diretor de operações diversas da CEF, Álvaro Figueiredo,
adianta que jogos da Copa serão incluídos na programação

. da loteria esportiva, mas não haverá bolão. Explica que um
bolão, para a CEF, teria custo inviável e criaria diliculda-
des de adequação ao sistema de processamento da Caixa.

Turma da velocidade
é mais sofisticada

Alledo

Gisele Porto

Nem só de futebol vivem os bolões esportivos. Mais organiza-
da e, portanto, menos imprevisível, a Fórmula 1 também inspira
apostas de torcedores vidrados em velocidade. As manobras
dos pilotos tornaram-se assunto tão freqüente no compus da
PUC, que dois alunos decidiram, há três anos, criar um bolão de
automobilismo. Por causa do Plano Collor, que deixou os após-
tadores sem dinheiro, o deste ano só dará a largada a partir da
quarta prova da temporada, em Mônaco, dia 27. Mas, na
Nuclen, uma subsidiária da Nuclebrás, onde o bolão da F I existe
há 10 anos, as apostas começaram junto com o GP dos Estados
Unidos.

O estudante de engenharia eletrônica Hélio Marcos, 22 anos,
experimentou o sucesso do bolão este ano, quando, doente,
pensou em cancelar as apostas, mas recuou diante da insis-
tência dos colegas., "A 

pressão do pessoal ressuscitou o bolão",
garante este fã de Emerson Fittipaldi, que já viu corridas até na
Inglaterra. No da PUC, os pilotos são divididos em 11 grupos,
de acordo com suas chances no campeonato.

O apostador escolhe um piloto em cada grupo e paga, por
palpite, CrS 300,00. O dinheiro é guardado numa caderneta de
poupança até o final da temporada. O vencedor fica com 60%
do total, o segundo colocado leva 30% e o terceiro recebe 10%.
O bolão da Nuclen tem sistema de premiação semelhante, mas o
campeonato é dividido em três fases e o apostador pode
formar equipes de até seis pilotos, dispostos em três grupos.

Se não estiver satisfeito com o desempenho dos carros que
escolheu, pode reformular sua equipe ao final de cada fase. Além
disso, segundo Ronaldo Bluhn, 36 anos, engenheiro da casa,
a cada prova o apostador melhor colocado tem uma bonificação
de 10% do total das apostas, cujo valor mínimo é de CrS 40,00.
Este ano, o bolão da Nuclen, aberto também aos amigos dos
funcionários, reúne cerca de 50 fanáticos por Fórmula 1.

Pontuação — Lá, só valem palpites do primeiro ao 10°
lugares (que ganham, respectivamente, 20, 16, 13, 10, oito, seis,
quatro, três, dois e um ponto), mas quem crava o pole-position
leva mais quatro pontos. Na PUC, o sistema de pontuação para
quem acerta do primeiro ao sexto lugares é o mesmo da Fórmula
1, multiplicado por 10 (90, 60, 40, 30, 20, 10). Quem mar-
car corretamente os resultados dos pilotos do sétimo ao 12°
postos recebe os pontos normais da categoria (9, 6, 4, 3,
2-D* , . .

Mas, o que vale mesmo, nos dois casos, e a confraternização.
"Não apostamos pelo dinheiro, mas pelo intuito de acompanhar
o campeonato e discutir as corridas", explica Ronaldo
Bluhn."Não gosto muito de Fórmula 1, mas no ano em que
fiquei de fora do bolão me senti frustrado. As pessoas na
universidade não falavam cm outra coisa", justifica Alexandre
Leal, o Duby, 21 anos, outro aluno de engenharia da universida-
de, terceiro colocado no bolão do ano passado.

O espírito de confraternização, porém, não vai muito além do
ambiente de trabalho ou de estudos. Os apostadores só costu-
mam ver corridas juntos no fim da temporada, quando os vence-
dores, nas pistas e no bolão, estão quase definidos. Aí, quem
aposta nas zebras fica fora. Foi o que aconteceu justamente com
Hélio Marcos. Ano passado, cismou de acreditar no pouco
habilidoso Satoru Nakajima e foi o último dos 65 apostadores da
PUC. "Achei que o carro dele estava bom e me dei mal"
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CEF não vê vantagem na idéia
BRASÍLIA — A Caixa Econômica Fede-

ral não tem qualquer programação para fazer
algo semelhante aos bolões que sempre são
feitos por ocasião da Copa do Mundo. De
acordo.com o diretor de operações diversas da
CEF, Álvaro Figueiredo, a quem está subor-
dinado o departamento de loterias (Delot) a
única medida da Caixa será incluir, nos palpi-
tes de jogos da Loteca, algumas partidas da
Copa."Não há nada programado de forma
específica ", disse Figueiredo. "Apenas, a pro-
gramação da Loteca deve contemplar algum
jogo da Copa do Mundo." O diretor da CEF
garantiu que a instituição não estima o dinhei-
ro que é movimentado pelos torcedores nos

bolões. Ele acredita que o volume de recursos
pode ser grande no total, devido ao grande
número de apostas que é feito. Mas, indivi-
dualmente, por grupo de pessoas que fazem
suas apostas, o total do prêmio a ser distribuí-
do entre os vencedores não deve ser muito
expressivo.

Álvaro afirmou que a CEF não utili-
za os bolões por dificuldades de adequação de
seus sistemas de processamento. Além disso, a
Caixa já realizou várias pesquisas de mercado,
para saber qual o retorno do público — e des-
cobriu que o apostador perde o interes-
se por um jogo cujo resultado demora pelo
menos 30 dias para ser divulgado.

Apostas da Copa
cotam as 'zebras'

Aydano André Motta

E se a estréia da seleção brasileira na Copa
da Itália, contra a Suécia, terminar num de-
cepcionante empate de 2 a 2? Alguém por aqui
ainda terá motivo para achar graça. A funcio-
nária do laserj (Instituto de Aposentado-
ria dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro) Valéria Maria Rodrigues não teve
dúvidas em cravar o resultado no bolão em
que entrou no seu trabalho, semana passada."Foi puro instinto", diz. "Completamente

desligada do mundo do futebol", ela não
costuma ir ao Maracanã e só entrou no bolo
porque ficou empolgada.

Valéria é uma das centenas de pessoas que,
quando se aproxima a Copa do Mundo, são
picadas pelo vírus tipicamente brasileiro do
amor ao futebol. Elas reúnem-se em grupos e,
tabela da Copa em punho, arriscam palpites,
numa loteria extra-oficial. O prêmio principal
nem sempre é o dinheiro. Fundamental mes-
mo é a empolgação de ter mais um motivo,
além da paixão pela seleção brasileira, para
acompanhar atentamente os jogos do Mun-
dial. "A diversão é mais importante que o
próprio prêmio", diz Valéria, concorrente ao
rateio de CrS 10 mil.

E se a Holanda de Gullit e Van Bas-
ten, favorita destacada, empatar em 1 a 1 com
o inexpressivo Egito? A um oceano de distân-
cia haverá comemoração. É o caso do organi-
zador do bolo do laserj, Marco Aurélio Mi-
nistério, que colocou o resultado como uma
das zebras em seu palpite. 

"É difícil, mas
quem sabe?", sonha. Velho puxador de bolos
em outras Copas, Ministério inovou este ano.
Ao invés de pontuar acertos parciais — gols
do vencedor e do perdedor, etc. —, no bolão
do laserj só faz ponto quem acertar o resulta-
do inteiro.

Zebra — E se a Alemanha, eterna favori-
ta, que leva à Itália astros como Matthãus e
Klinsmann, empatar com a Colômbia em 1 a
1? Ponto para o funcionário do serviço de
atendimento ao consumidor da Coca-Cola,
Jacques Eskinazi. Ele está organizando bolão
que já chegou a outros dois lugares — a
agência de publicidade DPZ e as, empresas
Bloch. "Marquei 1 a 1 em Itália e Áustria e a
vitória da União Soviética sobre a Argentina
por 3 a 1", conta Jacques, botafoguense, ter-
ceiro lugar num bolo na Copa de 1986. "Perdi
na vitória da França sobre a Itália. Foi 2
a 1 e eu tinha marcado 2 a 0", recorda.

O bolão de Jacques terá cerca de 80
pessoas, e custa CrS 300,00. O placar do
jogo correto vale cinco pontos; o placar do
vencedor, três; o vencedor, sem placar certo,
um ponto; e o empate sem placar correto, três
pontos. A competição dura os 15 dias da
primeira fase da Copa, num total de 36 jogos."O objetivo não é financeiro", explica Jac-
quês. 

"É apenas para dar mais emoção à
Copa do Mundo." E se a Iugoslávia enfiar 6 a
0 nos Emirados Árabes? Melhor para o ope-
rador de telex Sérgio Ricardo Alves, que
aposta suas fichas em iugoslavos e holande-
ses. "Não vai ter Argentina, Itália, nem Ale-
manha. Os finalistas serão Brasil, União So-
viética, Iugoslávia e Holanda", prevê.

Ao lado de torcedores anônimos como
Sérgio e Jacques, faz parte do bolão o apresen-
tador de telejornal Eliakim Araújo. Convida-
do por amigos da Manchete, ele entrou na
brincadeira, mas não arriscou zebras. "A úni-
ca goleada será da Holanda sobre o Egito —
5 a 0", torce Eliakim, vascaíno que pede a
presença de jogadores de seu clube no time de
Lazaroni. "É preciso botar Mazinho, Bis-
marck e Bebeto em campo", opina.

Novo Hamburgo •:
escala Josimár
contra o Inter

PORTO ALEGRE — Sem ainda ter
vencido uma partida no Campeonato
Gaúcho, o técnico Valdir Espinosa, do
Inter, não poderá lançar Bonamigo e
Luís Carlos Martins, por falta de condi-
ções físicas, no jogo desta tarde contra b
Novo Hamburgo. Em compensação, á
grande atração no Estádio Beira-Rio é o.
lateral Josimar, emprestado pelo Fia-
mengo ao Inter — que sequer jogou no
time titular — e que está emprestado ao
Novo Hamburgo.

Além de Josimar, ironicamente pela
primeira vez atuará no gramado do Bei-
ra-Rio, o Novo Hamburgo traz mais
duas atrações para o jogo: o treinador
Ernesto Guedes, dispensado pelo Inter-
há um mês, exatamente por tentar lançar,
Josimar no colorado, e o ponteiro Bala-
lo, também ex-Inter. O Novo Hambur.-.
go, um dos últimos colocados no Cam-1
peonato, terá no ataque, além de Balaio,
o ponta-direita Sérgio Winck (irmão do
lateral Luís Carlos Winck, ex-Inter, atual
Vasco).

A partida de Porto Alegre, apesar de
ser uma atração para os torcedores, nãó
deverá ter reflexos na classificação do
segundo turno do Campeonato, que ven.
sendo liderado pelo Caxias, na mais sur-*.
preendente campanha até o momento. O
Caxias enfrentará o seu principal rival na
cidade, o Juventude. ,

Já o Grêmio, que também vem mal,
irá a São Leopoldo enfrentar um dos
dois últimos colocados (ao lado do La-*
jeadense): o Aimoré. O treinador Evaris-
to Macedo continuará a manter o goleiro
Gomes como titular, enquanto Mazaropl
amarga uma reserva. A dupla Grenal já;
está classificada para o quadrangular fi-
nal. A rodada de hoje será complementai-,
da com as seguintes partidas: Glória x:
Pelotas; Guarani x Esportivo; Lajeadén-.
se x Ypiranga e Santa Cruz x Passo'
Fundo. 

-*>'
Minas — Com base numa liminar

concedida pela presidência do Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)
da CBF, no Rio, o Cruzeiro decidiu escá-
lar o ponta-esquerda Edson contra à
Caldense, hoje à tarde, em Poços de Cal-
das, pela 14a rodada do returno do Cam-
peonato Mineiro. O atacante foi suspen-
so por seis jogos, dois já cumpridos, por
ter entrado violentamente no volante
Raimundinho, do América, que teve fra-
tura exposta. No Mineirão, o Atlético,
dividindo a liderança com o Cruzeiro,
terá no América um obstáculo difícil ao
seu objetivo de manter a posição.

A quatro rodadas do encerramento
do returno, a disputa entre Atlético e
Cruzeiro continua acirrada. O Cruzeiro
quer vencer esta fase e garantir o título
sem necessidade de decisão. Já o Atlético
precisa ganhar agora para tentar derru-
bar o rival nas finais. Para superar o
América, o time contará com a volta de
dois importantes titulares: o volante
Éder Lopes c o centroavante Gérson,
recuperados de contusões. No América,
a volta do ex-atleticano Éverton ê,;á
maior atração.

Completam a rodada: Vila Nova x
Valeriodoce; Flamengo x Juventus; Ês:
portivo x Democrata; Paraisense x Fa-
bril; Pouso Alegre x Nacional; Uberaba
x Rio Branco; e Tupi x Uberlândia.

Esporte na TV
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TVE
12h
14h
23h30
Globo
22h

Futebol
Stadlum
Esporte Visão - ¦ mesa-redonda

Esporte Espetacular
Manchete
9h30 Tênis — Aberto da Itália, final, ao vivo
llh A Itália de Falcão
II li 50 Boletim da Copn
14h A caminho da Itália
14h30 Esporte e Ação
15h30 Esportissimo
17h Automobilismo — Campeonato Sul-Americano de Fórmula

3, 3" etapa, ao vivo, de Brasília
19h Feras da Copa
19h05 Especial Copa 80 — A Itália, os estádios, as cidades
21h45 Show de gols
22h Boletim da Copa
22h35 Toque de bola — mesa-redonda
Bandeirantes
9h25 Vôlei — Campeonato da Liga Mundial: Brasil x França, 2°

logo
11h40 Futobol — Campeonato Paulista: São Paulo x Ponte Preta
14h Especial Copa 90
15h Atletismo — Gran Prix de São Paulo, direto do Ibirapuera
17h Basquete — Basquete Feminino: Mlnercal x Perdigão
19h50 Show do Esporte — Encerramento

Corcovado
22h Camisa 9 — mesa-redonda

Entradas
Maionese de Camarão
Camarão no Abacate
Salada de Frutos do Mar
Carpaccio de Surubim
Salada_de Palmito,
Aspargos e
Mussarela de Búfalo, etc.

Pratos Quentes
Filetos de Peixe ao Pimentão
Polvo com Brócolls e Arroz
Lulas Provençal
Camarão ao Curry
Camarão ao Catupiri
Risoto de Camarão, etc...
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Rua Visconde de Pirajá, 276 - Ipanema
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Morouguinho volta ao motocross
Ollvlo Lamas — 23/10/88

Após três anos,
campeão cede à
saudade da pista

Carlos Stegemann

LORIANÓPOL1S — O Campeonato
Catarinense de supereross, que começa

hoje, no município de Canelinha, promete
ser um dos mais atraentes dos últimos tem-
pos, graças a um ilustre participante: Pedro
Bernardo Raimundo, o Moronguinho, que
há dois anos mora na paradisíaca praia de
Garopaba, litoral sul catarinense, e desde
1987 está afastado das pistas. Com 31 anos,
o piloto gaúcho tem o melhor currículo de
um praticante de motocross no Brasil. Eleja
conquistou 14 campeonatos brasileiros (oito
vezes na categoria 125cc e seis na 250cc) e
dois títulos latino-americanos na 125cc.

Mas o Moronguinho que o torcedor verá
em ação é bem diferente daquele que encan-
tava o público. 

"Nâo sou mais um profissio-
nal e não vou correr para ganhar o campeo-
nato. Agora é só curtição. Estou voltando
por amor ao motocross, sem o compromisso
de dar respostas aos patrocinadores". A úl-
tima prova disputada por Moronguinho foi
em julho de 87, em Curitiba. Sua Cagiva
teve problemas de suspensão, ele caiu e que-
brou o pulso.

Importação — Desde a época deste
acidente, ele não competiu mais. O contato
com motocicletas ficou restrito aos passeios
na XL 125 de sua mulher. Moronguinho
passou então a praticar outros esportes —
ginástica, surfe e corridas. "Estou com óti-
mo condicionamento fisico, mas desprepa-
rado para competir". Não foi apenas a sau-
dade da agitação que envolve o motocross a
responsável pela volta do piloto às pistas.
Apressou a decisão a notícia de que se pode
comprar motos que foram importadas pela
Federação Catarinense de Motociclismo por
preços praticados no Japão, isentos de im-
postos. 

"Paguei 
pouco mais de CrS 400 mil

por duas Kawasaki KX 125cc e 250cc, além
do frete. Por este preço não compraria uma
XL 250cc convencional."

Na última quinta-feira, Moronguinho su-
portou a temperatura de 15 graus e a chuva
fina, que enlameou a sua pista particular na
praia da Silveira, e foi amaciar as motos."Esta 

primeira prova, em Canelinha, será
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Ultimamente, Moronguinho só usava motos para o lazer

mais para olhar e para me readaptar ao uso
da moto. É claro que não esqueci nada e até
consegui fazer tempos parecidos com os de
três anos atrás, mas não agüentei mais de
três voltas e já fiquei com as mãos cheias de
bolhas, além de dor nas costas". Acostuma-
do a competir por equipes profissionais,
com mecânicos e preparadores, o ex-cam-
peão também tratou de enxugar sua máqui-
na. "Eu sou a minha equipe. Vou uoiocar as
motos na carreta e encarar a estrada,"

A repercussão sobre sua volta ao cross
lhe deixou preocupado. "Está havendo mui-

ta cobrança. As pessoas não estão entenden-
do que quero liberdade para escolher as
minhas provas. Não estou atrás de fama e
dinheiro. Nem vou aceitar patrocínio. Vou
bancar minhas despesas e ter o apoio da
Mormaii (fábrica de pranchas de surfe e
equipamentos esportivos de seu irmão mais
velho, o Morongo)".

Apesar desta decisão, o público acompa-
nhará com mais atenção as provas de super-
crdss catarinense, procurando um dos pio-
neiros e lendários pilotos brasileiros.
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Técnica visita
URSS e dá curso
de ginástica

Georgette j y^mi^';y
Vidor, treina-
dora da seleção
brasileira de gi-
nástica olímpi-
ca, gostou tan-
to do que viu
nos 25 dias em
que esteve em
Moscou e nos
outros 15 que
passou em Ma-
dri que quer
transmitir a ex-
periência para Georgette Vidor]
outros técnicos brasileiros. Agora, de-;
pende apenas do apoio da Confederação •
Brasileira de Ginástica a confirmação do
curso de atualização que a treinadora
está organizando. Ela quer reunir os co-
legas para mostrar vídeos e ensinar meto- *
dos que aprendeu no exterior.

A treinadora viajou com oito atletas.
do Flamengo, entre elas Luísa Parente, j
melhor ginasta brasileira, para um está-;
gio no Dínamo, de Moscou, maior cen-'
tro de ginástica da União Soviética. De-
pois, treinaram com a seleção espanhola,
uma das que mais evoluiu nos últimos;
anos. Os espanhóis preparam 22 meninas •
para os Jogos de Barcelona. Elas treinam;
sete horas por dia e há um ano moram •
com os treinadores, que lhes dão apoio.
psicológico e controlam alimentação e'
horários.

"Elas mesclam a preparação física da
escola soviética com a intensidade do
treinamento realizado na Romênia", ex-
plica Georgette. Mas, a melhor impres-
são a treinadora trouxe de Moscou, onde
as ginastas treinam nove horas por dia.
Só no Dínamo, anualmente, são selecio-
nadas 200 meninas de cinco anos e so-
mente quatro são aproveitadas.

É um pouco desta preparação que
Georgette quer mostrar aos treinadores
brasileiros. Todos os sábados, ela vai dar
cursos aos outros nove técnicos do Fia-
mengo. Mas, em junho, durante as elimi-*
natórias para o Pan-Americano juvenil e'.
infantil, quer atingir treinadores de todo
o país. 

"Quero mostrar que se não traba-,
lharmos pequenos detalhes, nossos ginas-
tas nunca vão alcançar o alto nível."
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Na terra do futebol e da F 1- é tempo de bolão?
A 

febre do bolào, que contagia o brasileiro em épocas
de Copa do Mundo, já começa a ter sua temperatura

aumentada, com as milhares de listas que se espalham pelo
país, abrangendo todo o Mundial e recebendo adesões ate
de pessoas que não entendem de futebol. A essa epidemia se
somam os bolões de Fórmula 1, a cada ano mais sofistica-
dos.

Zebras aparentemente inimagináveis são cravadas nos
bolos, sobretudo pelas pessoas que não entendem do assun-
to. Mas sonham com o dinheiro de uma aposta que atrai
mais pela brincadeira que pelo valor do prêmio. Oí bolos de
Fórmula 1, por sua vez, tèm retorno cada vez maior.
Alguns sào até mais sofisticados que os do futebol.

Mas a prática não atrai a Caixa Econômica Federal. O
diretor de operações diversas da CEF, Álvaro Figueiredo,
adianta que jogos da Copa serão incluídos na programação
da loteria esportiva, mas não haverá bolão. Explica que um
bolão, para a CEF, teria custo inviável e criaria dificulda-
des de adequação ao sistema de processamento da Caixa.

Turma da velocidade
é mais sofisticada

Gisele Porto
Nem só de futebol vivem os botões esportivos. Mais organiza-

da c, portanto, menos imprevisível, a Fórmula 1 também inspira
apostas de torcedores vidrados em velocidade. As manobras
dos pilotos tornaram-se assunto tão freqüente no cqihpus da
PUC, que dois alunos decidiram, há três anos, criar um bolão de
automobilismo. Por causa do Plano Collor, que deixou os após-
tadores sem dinheiro, o deste ano só dará a largada a partir da
quarta prova da temporada, em Mônaco, dia 27. Mas, na
Nuclen, uma subsidiária da Nuclebrás, onde o bolão da F 1 existe
há 10 anos, as apostas começaram junto com o GP dos Estados
Unidos.

O estudante de engenharia eletrônica Hélio Marcos, 22 anos,
experimentou o sucesso do bolão este ano, quando, doente,
pensou em cancelar as apostas, mas recuou diante da insis-
tência dos colegas.. "A 

pressão do pessoal ressuscitou o bolão",
garante este fã de Emerson Fittipaldi, que já viu corridas até na
Inglaterra. No da PUC, os pilotos sào divididos em 11 grupos,
de acordo com suas chances no campeonato.

O apostador escolhe um piloto em cada grupo e paga, por
palpite, CrS 300,00. O dinheiro é guardado numa caderneta de
poupança até o final da temporada. O vencedor fica com 60%
do total, o segundo colocado leva 30% e o terceiro recebe 10%.
O bolão da Nuclen tem sistema de premiação semelhante, mas o
campeonato é dividido em três fases e o apostador pode
formar equipes de até seis pilotos, dispostos em três grupos.

Se não estiver satisfeito com o desempenho dos carros queescolheu, pode reformular sua equipe ao final de cada fase. Além
disso, segundo Ronaldo Bluhn, 36 anos, engenheiro da casa,
a cada prova o apostador melhor colocado tem uma bonificação
de 10% do total das apostas, cujo valor mínimo é de CrS 40,00.
Este ano, o bolão da Nuclen, aberto também aos amigos dos
funcionários, reúne cerca de 50 fanáticos por Fórmula 1.

Pontuação — Lá, só valem palpites do primeiro ao 10°
lugares (que ganham, respectivamente, 20, 16, 13, 10, oito, seis,
quatro, três, dois e um ponto), mas quem crava o pole-position
leva mais quatro pontos. Na PUC, o sistema de pontuação para
quem acerta do primeiro ao sexto lugares é o mesmo da Fórmula
I, multiplicado por 10 (90, 60, 40, 30, 20, 10). Quem mar-
car corretamente os resultados dos pilotos do sétimo ao 12"
postos recebe os pontos normais da categoria (9, 6, 4, 3,
2,1).

Mas, o que vale mesmo, nos dois casos, é a confraternização."Não apostamos pelo dinheiro, mas pelo intuito de acompanhar
o campeonato e discutir as corridas", explica Ronaldo
Bluhn."Não gosto muito de Fórmula 1, mas no ano em quefiquei de fora do bolão me senti frustrado. As pessoas na
universidade não falavam em outra coisa", justifica Alexandre
Leal, o Duby, 21 anos, outro aluno de engenharia da universida-
de, terceiro colocado no bolão do ano passado.

O espírito de confraternização, porém, não vai muito além do
ambiente de trabalho ou de estudos. Os apostadores só costu-
mam ver corridas juntos no fim da temporada, quando os vence-
dores, nas pistas e no bolão, estão quase definidos. Aí, quemaposta nas zebras fica fora. Foi o que aconteceu justamente com
Hélio Marcos. Ano passado, cismou de acreditar no poucohabilidoso Satoru Nakajima e foi o último dos 65 apostadores da
PUC. "Achei 

que o carro dele estava bom e me dei mal."

Aliedo

CEF não vê vantagem na idéia
BRASÍLIA —A Caixa Econômica Fede-

ral não tem qualquer programação para fazer
algo semelhante aos bolões que sempre são
feitos por ocasião da Copa do Mundo. De
acordo.com o diretor de operações diversas da
CEF, Álvaro Figueiredo, a quem está subor-
dinado o departamento de loterias (Delot) a
única medida da Caixa será incluir, nos palpi-
tes de jogos da Loteca, algumas partidas da
Copa."Não há nada programado de forma
específica ", disse Figueiredo. "Apenas, a pro-
gramação da Loteca deve contemplar algum
jogo da Copa do Mundo." O diretor da CEF
garantiu que a instituição não estima o dinhei-
ro que é movimentado pelos torcedores nos

bolões. Ele acredita que o volume de recursos
pode ser grande no total, devido ao grande
número de apostas que é feito. Mas, indivi-
dualmente, por grupo de pessoas que fazem
suas apostas, o total do prêmio a ser distribuí-
do entre os vencedores /não deve ser muito
expressivo.

Álvaro afirmou que a CEF não utili-
za os bolões por dificuldades de adequação de
seus sistemas de processamento. Além disso, a
Caixa já realizou várias pesquisas de mercado,
para saber qual o retorno do público — e des-
cobriu que o apostador perde o interes-
se por um jogo cujo resultado demora pelo
menos 30 dias para ser divulgado.

Apostas da Copa
cotam as 'zebras'

Aydano André Moita

E se a estréia da seleção brasileira na Copa
da Itália, contra a Suécia, terminar num de-
cepcionante empate de 2 a 2? Alguém por aqui
ainda terá motivo para achar graça. A funcio-
nária do Iaserj (Instituto de Aposentado-
ria dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro) Valéria Maria Rodrigues não teve
dúvidas cm cravar o resultado no bolão em
que entrou no seu trabalho, semana passada."Foi 

puro instinto", diz. "Completamente
desligada do mundo do futebol", ela não
costuma ir ao Maracanã e só entrou no bolo
porque ficou empolgada.

Valéria é uma das centenas de pessoas que,
quando se aproxima a Copa do Mundo, sào
picadas pelo vírus tipicamente brasileiro do
amor ao futebol. Elas reúnem-se em grupos e,
tabela da Copa em punho, arriscam palpites,
numa loteria extra-oficial. O prêmio principal
nem sempre é o dinheiro. Fundamental mes-
mo é a empolgação de ter mais um motivo,
além da paixão pela seleção brasileira, para
acompanhar atentamente os jogos do Mun-
dial. "A diversão é mais importante que o
próprio prêmio", diz Valéria, concorrente ao
rateio de CrS 10 mil.

E se a Holanda de Gullit e Van Bas-
ten, favorita destacada, empatar em 1 a 1 com
o inexpressivo Egito? Á um oceano de distân-
cia haverá comemoração. É o caso do organi-
zador do bolo do Iaserj, Marco Aurélio Mi-
nistério, que colocou o resultado como uma
das zebras em seu palpite. "É difícil, mas
quem sabe?", sonha. Velho puxador de bolos
em outras Copas, Ministério inovou este ano.
Ao invés de pontuar acertos parciais — gols
do vencedor e do perdedor, etc. —, no bolão
do Iaserj só faz ponto quem acertar o resulta-
do inteiro.

Zebra— E se a Alemanha, eterna favori-
ta, que leva â Itália astros como Matthãus e
Klinsmann, empatar com a Colômbia em 1 a
1? Ponto para o funcionário do serviço de
atendimento ao consumidor da Coca-Cola,
Jacques Eskinazi. Ele está organizando bolão
que já chegou a outros dois lugares — a
agência de publicidade DPZ e as, empresas
Bloch. "Marquei 1 a 1 em Itália e Áustria e a
vitória da União Soviética sobre a Argentina
por 3 a 1", conta Jacques, botafoguense, ter-
ceiro lugar num bolo na Copa de 1986. "Perdi
na vitória da França sobre a Itália. Foi 2
a 1 e eu tinha marcado 2 a 0", recorda.

O bolão de Jacques terá cerca de 80
pessoas, e custa CrS 300,00. O placar do
jogo correto vale cinco pontos; o placar do
vencedor, três; o vencedor, sem placar certo,
um ponto; e o empate sem placar correto, três
pontos. A competição dura os 15 dias da
primeira fase da Copa, num total de 36 jogos."O objetivo não é financeiro", explica Jac-
quês. 

"É apenas para dar mais emoção à
Copa do Mundo.',' E se a Iugoslávia enfiar 6 a
0 nos Emirados Árabes? Melhor para o ope-
rador de telex Sérgio Ricardo Alves, que
aposta suas fichas em iugoslavos e holande-
ses. "Não vai ter Argentina, Itália, nem Ale-
manha. Os finalistas serão Brasil, União So-
viética, Iugoslávia e Holanda", prevê.

Ao lado de torcedores anônimos como
Sérgio c Jacques, faz parte do bolão o apresen-
tador de telejornal Eliakim Araújo. Convida-
do pór amigos da Manchete, ele entrou na
brincadeira, mas não arriscou zebras. "A úni-
ca goleada será da Holanda sobre o Egito —
5 a 0", torce Eliakim, vascaíno que pede a
presença de jogadores de seu clube no time de
Lazaroni. "E 

preciso botar Mazinho, Bis-
marck e Bebeto em campo", opina.

Emerson tem sua
ti, i4pole' mantida ;';

em Indianápolis ]'*,
SÁO PAULO — Nem o tempo bom'

— havia chovido muito há dois dias.T—
foi suficiente para que os principais ad-,
versários tirassem de Emerson Fittipaldi.
a pole-position das 500 Milhas de índia-
nápolis, terceira etapa do Campeonato
de Fórmula Indy, no domingo próximo,.
Al Unser Jr., Arie Luyendyk e Danriy
Sulüvan deram o máximo no último dia
de treinos oficiais para definição do. grid,
mas ficaram abaixo da média de Émér-'
son, 360,481 km/h, obtida no começo'da
semana. O pole garantiu prêmio de USS
100 mil da Marlboro, que não precisa
dividir com sua equipe. ,.."Achei 

que Little Al correria majíj.
Quem acabou me surpreendendo foi Lu-
yendyk", disse Emerson, que tentará ser

quinto piloto a vencer essa prova duas
vezes seguidas. O último foi Al Unser
Sr., em 1973. Ontem, Luyendyk foi - tí
mais veloz (357,286 km/h), seguido de
Unser (353,472 km/h) e Danny Suliyaji
(352,498 km/h).

Fórmula 3 — 0 gaúcho Leonel
Friedrich larga na frente hoje no Grande
Prêmio Brasília de F 3, que começa"à's
13h 15 e terá 27 voltas. Foi 59 centésimqs
de segundo mais rápido que o goiáftd
Tom Stefani, que vai largar em segundo:
Friedrich marcou Im54s511, com média
de 172,141 km/h. A prova vale pela se-
gunda etapa do Campeonato Brasileiro e
a terceira etapa do Sul-Americano. ;¦¦,

Os pilotos da equipe Daccar, que mo-
bilizaram a atenção durante os treinos,
correm hoje sub-judice, depois de amea-
çarem apelar à justiça para conseguir
uma liminar. Os técnicos da prova ale-
gam que a suspensão traseira dos dois
carros está irregular. A equipe de Osval-
do Negri e Fausto Prado começou: a
treinar com atraso, já que seus quatro
carros estavam detidos pela alfândega
brasileira, em conseqüência do Plano
Collor. Apesar disso, Negri classificou-se
em sexto lugar para hoje.

O plano econômico afetou outros pi-
lotos. Vários deles correm sem patróci-
nio ou com financiamento reduzido, o
que força o menor consumo de materjalj
como pneus e combustível. É o caso'de
Edgar Pereira, que teve o patrocínio vila
Finasa totalmente retirado logo apósia
edição do Plano Collor. O primeiro im-
pacto foi a impossibilidade de compare-
cer ao Grande Prêmio de Mendoza, Ar-
gentina, em abril. Hoje, ele corre com
patrocínio parcial da Braspress, que pa-
gou inscrição, pneus e combustível. Ou-
tros cinco pilotos que não puderam ir a
Mendoza — Vital Machado, Augusto
Cesário, Dárcio dos Santos, Amir Nasr e
Renato Russo - correm hoje, mas com
escassez de recursos.

Os 10 primeiros do grid são: Leonel
Friedrich (Brasil), Im54s511; Antônio
Stefani (Bra), Im54s570; Guillermo
Kissling (Argentina), Im54s742; Djalma
Fogaça (Bra), Im54s852; Affonso Gíaf-
fone (Bra), Im54s891; Osvaldo Negri
(Bra), Im54s926; Cezar Pegoraro (Bra),

m55023; Pedro Muffato (Bra),
Im55s227; Ricardo Rissati (ArgK
Im55s439; Augusto Cesário (Bra),
Im55s550.
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12h Futebol
14h Stadlum
23h30 Esporte Vlsáo — mesa-redonda
Globo
22h Esporte Espetacular
Manchete
9h30 Tônl» — Aberto da Itália, final, ao vivo
11h A Itália de Folcâo
11 h50 Boletim da Copa
14h A caminho da Itália
14h30 Esperto e Ação
15h30 Esportísslmo
17h Automobilismo — Campeonato Sul-Americano de Fórmula

3, 3" etapa, ao vivo, de Brasília
19h Feras dá Copa
19h05 Especial Copa 90 — A Itália, os estádios, as cidades
21 MS Show de gols
22h Boletim da Copa
22h35 Toque do bola — mesa-redonda
Bandeirantes
9h25 Vôlol — Campeonato da Liga Mundial: Brasil x França 2o

logo
11h40 Futebol — Campeonato Paulista: Sào Paulo x Ponte Preta
14h Especial Copa 90
15h Atletismo — Gran Prix do Sào Paulo, direto do Ibirapuera
17h Basquete — Basquete Feminino: Minercal x Perdlgào
19h50 Show do Esporte — Encerramento
Corcovado
22h Camlita 9 — mesa-redonda

MAR[W^
Entradas
Maionese de Camarão
Camarão no Abacate
Salada de Frutos do Mar
Carpaccio de Surubim
Salada de Palmito,
Aspãrgos e
Mussarela de Búfalo, etc.

Pratos Quentes
Filetos de Peixe ao Pimentão
Polvo com Brócolis e Arroz
Lulas Provençal
Camarão ao Curry
Camarão ao Catupiri
Risoto de Camarão, etc...

,ncluindo1 Garrafa de Vinho da C^Sa por Casal.

Preço por pessoa asu,
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Moronguinho volta ao motocross
Após três anos,
campeão cede à
saudade da pista

Carlos Stegemann

LORIANÓPOLIS - O Campeonato
Catarinense de supereross, que começa

hoje, no município de Canelinha, promete
ser um dos mais atraentes dos últimos tem-
pos, graças a um ilustre participante: Pedro
Bernardo Raimundo, o Moronguinho, que
há dois anos mora na paradisíaca praia de
Garopaba, litoral sul catarinense, e desde
1987 está afastado das pistas. Com 31 anos,
o piloto gaúcho tem o melhor currículo de
um praticante de motocross no Brasil. Eleja
conquistou 14 campeonatos brasileiros (oito
vezes na categoria 125cc e seis na 250cc) e
dois titulos latino-americanos na 125cc.

Mas o Moronguinho que o torcedor verá
em ação é bem diferente daquele que encan-
tava o público. "Não sou mais um profissio-
nal e não vou correr para ganhar o campeo-
nato. Agora é só curtição. Estou voltando
por amor ao motocross, sem o compromisso
de dar respostas aos patrocinadores". A úl-
tinia prova disputada por Moronguinho foi
em julho de 87, em Curitiba. Sua Cagiva
teve problemas de suspensão, ele caiu e que-
brou o pulso.

Importação — Desde a época deste
acidente, ele não competiu mais. O contato
com motocicletas ficou restrito aos passeios
na XL 125 de sua mulher. Moronguinho
passou então a praticar outros esportes —
ginástica, surfe e corridas. "Estou com óti-
mo condicionamento físico, mas desprepa-
rado para competir". Não foi apenas a sau-
dade da agitação que envolve o motocross a
responsável pela volta do piloto às pistas.
Apressou a decisão a noticia de que se pode
comprar motos que foram importadas pela
Federação Catarinense de Motociclismo por
preços praticados no Japão, isentos de im-
postos. "Paguei 

pouco mais de-CrS 400 mil
por duas Kawasaki K.X 125cc e 250cc, além
do frete. Por este preço não compraria uma
XL 250cc convencional."

Na última quinta-feira. Moronguinho su-
portou a temperatura de 15 graus e a chuva
fina, que enlameou a sua pista particular na
praia da Silveira, e foi amaciar as motos."Esta 

primeira prova, cm Canelinha, será

Ollvio Lamas —23/10/08
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Ultimamente, Moronguinho só usava motos para o lazer

mais para olhar e para me readaptar ao uso
da moto. É claro que não esqueci nada e até
consegui fazer tempos parecidos com os de
três anos atrás, mas não agüentei mais de
três voltas e já fiquei com as mãos cheias de
bolhas, além de dor nas costas". Acostuma-
do a competir por equipes profissionais,
com mecânicos e preparadores, o ex-cam-
peão também tratou de enxugar sua máqui-
na. "Eu sou a minha equipe. Vou colocar as
motos na carreta e encarar a estrada."

A repercussão sobre sua volta ao cross
lhe deixou preocupado. "Está havendo mui-

ta cobrança. As pessoas não estão entenden-
do que quero liberdade para escolher as
minhas provas. Não estou atrás de fama e
dinheiro. Nem vou aceitar patrocinio. Vou
bancar minhas despesas e ter o apoio da
Mormaii (fábrica de pranchas de surfe e
equipamentos esportivos de seu irmão mais
velho, o Morongo)".

Apesar desta decisão, o público acompa-
nhará com mais atenção as provas de super-
cross catarinense, procurando um dos pio-
neiros e lendários pilotos brasileiros.

GcorgctU; Vidor]
brasileiros. Agora, de-|

Técnica visita ••••¦¦•
URSS e dá curso
de ginástica

Georgette
Vidor, treina-
dora da seleção
brasileira de gi-
nástica olímpi-
ca, gostou tan-
to do que viu
nos 25 dias em
que esteve em
Moscou e nos
outros 15 que
passou em Ma-
dri que quer
transmitir a ex-
periência para
outros técnicos
pende apenas do apoio da Confederação!
Brasileira de Ginástica a confirmação'do!
curso de atualização que a treinadora;
está organizando. Ela quer reunir os co-'.
legas para mostrar vídeos e ensinar meto-
dos que aprendeu no exterior. . í

A treinadora viajou com oito atletas
do Flamengo, entre elas Luisa Parente.!
melhor ginasta brasileira, para um estáJ
gio no Dínamo, de Moscou, maior cen-^
tro de ginástica da União Soviética. De-;
pois, treinaram com a seleção espanhola,
uma das que mais evoluiu nos últimos
anos. Os espanhóis preparam 22 meninas
para os Jogos de Barcelona. Elas treinam;
sete horas por dia e há um ano moram'
com os treinadores, que lhes dão apoio,
psicológico e controlam alimentação e|
horários. ¦

"Elas mesclam a preparação física da
escola soviética com a intensidade dó
treinamento realizado na Romênia", ex;
plica Georgette. Mas, a melhor impres*
são a treinadora trouxe de Moscou, onde
as ginastas treinam nove horas por dia.
Só no Dínamo, anualmente, são selecio-
nadas 200 meninas de cinco anos e soj
mente quatro são aproveitadas.

E um pouco desta preparação qua
Georgette quer mostrar aos treinadores!
brasileiros. Todos os sábados, ela vai dar
cursos aos outros nove técnicos do Fia-
mengo. Mas, em junho, durante as elimi-
natórias para o Pan-Americano juvenil e
infantil, quer atingir treinadores de todo;
o pais. 

"Quero mostrar que se não traba-;
lharmos pequenos detalhes, nossos ginasJ
tas nunca vão alcançar o alto nível."
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Brasil decepciona contra time de última hora
ITÁLIA 90O Brasil deixou on-

tem o campo do está-
dio Vicente Calderón,
cm Madri, com uma
vitória de 1 a 0 sobre
um combinado forma-
do por jogadores que
atuam em clubes espanhóis, resultado
muito tímido para um time que é aponta-
do como um dos favoritos na Copa da
Itália. O gol marcado por Branco, aos
ljm do primeiro tempo, não conseguiu
disfarçar a pouca competência da seleção
em vencer um adversário improvisado.

' O jogo começou dando a impressão de
que seria muito fácil para o time de Laza-
roni, que logo chegou sem dificuldade à
área do combinado espanhol, por duas
vezes. Essa impressão ficou ainda mais
evidente aos 1 lm, quando o Brasil fez seu
primeiro gol: Müller recebeu bom lança-
mento de Alemão e tocou para Branco,
sozinho, marcar.

,Mas, a partir daí, a seleção brasileira
ficou completamente perdida em campo
— até 39m, quando Müller chutou por
cima após receber lançamento de Jorgi-
nho, nenhum lance de ataque mereceu
destaque. Na defesa, a equipe mostrou-se
medrosa em excesso, com os três zaguei-
rps — Mauro Galvão, Mózer e Ricardo
Rocha —jogando completamente planta-
dos, sem arriscar qualquer subida ao ata-
que e, em alguns momentos, até abusando
de violência.

. O segundo tempo não foi mais favorá-
veí para a equipe brasileira, que não mos-
trou competência nem para ameaçar o

fraco e improvisado combinado espanhol.
Pelo contrário, foi pressionada pelo ad-
versário, que teve como destaque o ata-
cante português Futre. A defesa se mos-
trou limitada, como no primeiro tempo.
Na lateral direita, Jorginho fazia partida
inexpressiva. Do outro lado, Branco ten-
tava mas não tinha eficiência no apoio.
Enquanto isso, o meio-campo, com Dun-
ga, Alemão e Silas, se mostrava pouco
criativo.

O ataque praticamente não funciona-
va, a não ser esporadicamente, em lança-
mentos longos para Müller. Careca dava a
impressão de estar se guardando para os
jogos da Copa. Nem as mudanças feitas
por Lazaroni — as entradas de Titã, Be-
beto, Renato, Mazinho e Bismarck —,
com intenção de melhorar o ataque, surti-
ram efeito. O time brasileiro deixou o
campo sem justificar seu favoritismo para
a Copa. E ainda passou pelo vexame de,
em vários momentos, ser obrigado a usar
de faltas violentas para conter um adver-
sário despretencioso.

Combinado espanhol: Abel (Peres), Pi-
zo, Ferrcra, Viscreanu e Soler; Milia, Lo-
pes (Ortigo) e Marcos (Abadia); Moya
(Tabus), Futre e Alfredo (Barla). Técni-
cos: Javicr Clemente e Felix Salines. Bra-
sil: Taffarcl, Mauro Galvão, Mozer e Ri-
cardo Rocha; Jorginho (Mazinho), Dunga
(Titã), Alemão, Silas (Bismarck) e Bran-
co; Müller (Renato) e Careca (Bebeto).
Técnico: Sebastião Lazaroni. Juiz: Garcia
Aranda. Cartão Amarelo: Ricardo Rocha.
Estádio: Vicente Calderón.

Madri — Hipóllto Pereira
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Branco (encoberto) faz o gol da vitória brasileira

Branco já faia sobre o PSV
¦'- Branco já recebeu o sinal verde de Ro-
mário — as portas do PSV estão aber-
tàs para ele na próxima temporada. Com o
apoio do amigo artilheiro e a concordância
do novo técnico do PSV, o inglês Bob Charl-
ton, o lateral-esquerdo da seleção já vive o
sonho da transferência para o futebol da
Holanda — o terceiro país por onde passa,
desde que trocou o Fluminense pelo Brescia.
da Itália. O problema, ainda que discorde,
será convencer os dirigentes do Porto, seu
atual clube, a negociá-lo. "Eles 

querem ante-
cipar a renovação do contrato e estendê-lo
por mais um ano. Mas não resolvo nada
antes da Copa". Branco tem contrato com o
Porto até julho de 91.

Por um bom dinheiro. Branco até aceita
permanecer em Portugal, embora seu desejo
seja mesmo o de jogar ao lado de Romário
no PSV. "Tenho 

participação em setenta por
cento dos gols do Porto. Isso conta muito na
renovação". Apesar do interesse dos portu-
guèscs em mantê-lo por mais um ano, ele
acha possível um acordo com o PSV, desde

que haja boa proposta. 
"É um grande time e

o interesse me deixou entusiasmado."
A mudança de país não é problema,

mesmo que seja para uma região de hábitos
diferentes. "Na verdade, o que muda radi-
calmente é a língua. Mas nunca é demais
aprender outro idioma. No mais, Romário
me disse que é um lugar ótimo para se
morar". O fato de viver apenas com a mu-
lher Stella — o casal não tem filhos — torna
a adaptação ao novo país mais fácil e tran-
qiiila. 

"Já vou encontrar um bom am-
biente, por causa de Romário. E se Gcovani
ou Mozer também forem, melhor ainda."

A vontade de jogar no PSV é tanta
que ele não se entusiasma nem por voltar ao
futebol italiano, uma perspectiva também
possível, dependendo de seu desempenho na
Copa do Mundo. "Sempre é bom manter o
nível em jogos da seleção brasileira, princi-
palmente em Copa do Mundo. Quem sabe
se Bob Charlton concordou com a mi-
nha contratação depois daquele jogo em
Wembley, contra a Inglaterra?"
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Careca foi discreto e se poupou o tempo todo para a Copa

Pelada foi
bom negócio
para o Brasil

Tutty Vasqües

Calma, 
gente! Nós faturamos 200

mil dólares dos espanhóis e, do
jeito que as coisas andam, foi bom pra
caramba. O jogo? Ora, do jogo a gente
fala depois. O lance é a grana, pode
crer! Ninguém pode esperar que com
tantos contratos de publicidade o La-
zaroni ainda tenha tempo para treinar
a rapaziada, que, aliás, tá mais a fim è
de ficar no banco. Fazendo aplicações,
è claro! Dizem que o Bebeto levou US
7 milhões para o banco de Madri. O
Renato não vê a hora de chegar na
Itália para recuperar tudo o que ele
investiu no banco do Roma. Jorginho,
como todos viram, está fazendo o que
pode para ir para o banco. Nossos
craques estariam, inclusive, reivindi-
cando o direito de trocar aquele maça-
cão horrível da Pepsi pelo modelito
adotado pelo Lazaroni. Lindão o terno
do Laza! O jogo? Ora, era a festa de
aniversário do presidente da CBF de
lá, o capitão deles era um português e
os nossos craques têm mais o que fazer
além de gols. Dá pra entender! Duro
foi assistir o jogo pela televisão na casa
dos meus pais.

Minha mãe chorou os 90 minutos."Você vai atravessar o oceano para ver
essas peladonas, meu filho?"—ponde-
rou aos 46 do segundo tempo. Eu esta-
va com tanta raiva dos coleguinhas que
comentam a transmissão que vociferei

cm contrataque: "E a senhora, vai ficar
aqui levando pimba na gorduchinha?"
Nem levei em conta o direito de pon-
deração maternal, garantido por lei ge-
nitora do executivo. É sempre assim:
primeiro nos viciam, depois nos dão
droga. Dê carinho ao seu filho, antes
que a TV Manchete o adote! Eles co-
meçam aplicando Juma. Lá pelas tan-
tas, Meu Deus, te mandam uma Anas-
tácia purínha. E, quando você já tá a
fim de ver o Branco batendo aquela
bola legal, te injetam um Armando
Marques pelos ouvidos.

É possível até que o pobre do Ar-
mando não tenha nada a ver com essa
minha irritação, agora que já estamos
nos descontos. Também não acredito
que esteja abalado por causa do me-
díocre 1x0contra o combinadoespa-
nhol. O problema é que uma pelada
daquelas, vista de um certo ponto Ta-
miliar, fica indecente. Um sobrinho
chora, o outro quer ver o canal 9;
aquele amigo chato do papai levanta,
diz uuuhhh, xinga o juiz: o Armando
reclama da barreira: e a mamãe não
deixa mudar da Manchete porque tem
medo de perder as cenas do capítulo de
ontem do Pantanal. E ninguém ousa
contrariar a minha mãe, que anda ab-
solutamente perturbada com a idéia de

que, daqui a dois jogos, seu filho prefe-
rido vá estar longe, sentado num banco
qualquer de Turim, na companhia do
Renato. "Sabe Deus fazendo o quê!"
— diz entre soluços.

Vim pra redação de skate para ver
se recuperava o equilíbrio, mas, ainda
assim, cheguei de panturrilha cheia. O
jogo? Mas que jogo?

Nasce uma estrela
entre os alemães

Guardem bem esse nome: Thomas Haessler. Numa sele-
ção alemã que tem Brehme, Matthaeus, Voeller, Klinsmann
e Littibarski, a Juvcntus de Turim não escolheu nenhum
deles e desembolsou USS 10 milhões 500 mil para ter o
habilidoso meia do Colônia, umas das aguardadas surpre-
sas da Copa do Mundo. Ele se revelou nas eliminatórias e
teve ascensão meteórica. E o maior jogador, hoje, do fute-
boi alemão, entre os que ainda atuam no país. Mais um
craque que a Itália leva.

San Siro, pântano •!
em forma de campo

gg Os orgulhosos müaneses não têm motivos de
alegria com sen estádio Giuseppe Meazza, o

popular San Siro. O gramado está péssimo « exigirá
muito trabalho para ser considerado em condições para
a abertura da Copa do Mundo, entre Argentina e
Camarões, dia 8 de junho. "Colocaram um sistema de .•?.:
calefacão que deveria derreter a neve. Mas não neva
aqui há cinco anos", denuncia o motorista de táxi ,
Renzo, chefe de uma das torcidas organizadas da
cidade. Os seguidos jogos de Milan e Internarionaie •
em competições nacionais e internacionais contribuí- '
ram para deixar o campo como um pântano.

Imprensa trata os
escoceses com gelo

O empate de 1 a 1 da Escócia com a Polônia, ontem em
Glasgow, foi considerada pela imprensa escocesa uma reè-
diçáo da "síndrome do desaastre", bem refletida no gol-contra do zagueiro Gillespie, deixando transtornado o time
da terra do uísque, que vencia com um gol de Mo Johnston,
grande nome da equipe. A Escócia está na chave brasileira
tia Copa do Mundo.

Bologna, Itália — Reuter
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Quando o aplauso é
para quem grita gol

A seleção da Colômbia se esforçava em campo, com
jogadas de técnica e habilidade, seus jogadores faziam um
gol atrás do outro e venceram o júnior do Bologna por 6 a 0
— Hernandez (2), Rincón, Valderrama (foto), Fajardo e um
gol contra de um zagueiro italiano. Mas a torcida bolonhe-
sa, embora aprovasse o futebol dos colombianos, dedicou
os maiores aplausos aos locutores da Rádio Caracol, de
Bogotá, donos de um vibrante e espalhafatoso estilo.

Placar J.
{; FUTEBOL^,' ,,,¦;.'¦'

Taça Libertadores da América
J"(em Santiago)

l U.Catolica (Chile) 2x2 U.Huaral (Peru)
U.Huaral classificado para segunda fase

.t^MOTocícu^fau^;
Grande Prêmio da Itália, 150cc

. (em Mlsano)
1. J.Martinez (Esp/Cobas) 37m05s542
2. D.Raudies (AI.Oc/Honda) a 02s632
3. L.Capirossi (Ita/Honda) a Ckts529
Classificação do Mundial
1. Jorge Martinez (Esp) 40
2. Kohji Takada (Jap) 39
3. Dirk Raudies (AI.Oc) 36

, Gr/d de largada das 250cc. hoje
, 1. J.Kocinskl (EUA/Yamaha) 1m17s807
2. LCadalora (Ita/Yamaha) 1m18s052
3. C.Cardus (Esp/Honda) 1ml8s412
Gridáe largada das 500cc, hoje
1. W.Rainey (EUA/Yamaha) 1m16s019
2. K.Schwantz (EUA/Suzuki) 1ml6s036
,3. M.Doohan (Aus/Honda) 1rn16s526

$mv&&&-.¦*¦¦¦,
Uga Mundial
(em Roma)

Itália 3 x 1 EUA (15/10, 15/4. 15/17,
15/12)
(em Pequim)
China 0x3 URSS (15/8, 15/8, 15/10)
(em Osaka)
Japão 0x3 Holanda (1577, 15/5,15/13)

r*ENÍ^#M_SAKr
Copa do Mundo
(segunda rodada, em Tóquio)

Iugoslávia 3
China 3

Inglaterra 3
Suécia 3

Coréia do Sul 3
Coréia do Norte 3
União Soviética 3

Japão 3

0 Nova Zelândia
2 Holanda
0 Canadá
0 Taiwan
0 Estados Unidos

Brasil
Dinamarca

0 Nigéria
'•i-;,'- lfÊNiSí
Aberto de Berlim
(Semilinais)
S.Graf (AI.Oc) 6/4, 6/2 N.Zvereva (URSS)
M.Seles (lug) 6/1. 6/3 S.Cecchini (Ita)

Aberto da lt_lia

(Semifinais)
T.Muster (Aut) 5/7,6/3, 7/6 (7/2) A.
Gomez (Equ)

_______a_______a__a__a____a__
VENHA ADERIR A QUEM

VA! COLOCAR A EDUCAÇÃO
EM 1.° LUGAR

0s amigos do Professor Arnaldo Nis-
kier estão organizando um jantar em
sua homenagem, na Sociedade Hebrai-
ca, Rua das Laranjeiras, 346, segunda-
leira, dia 28 de maio, às 20h30min.
Adesões pelos telefones 295-7345 com
D. Elisa; 295-0099 com D. Janilda ou
542-2236 com Marco Balassiano.

Arnaldo Niskier
Vmxi*7®GWS?*3Z?^,aw_»fWt„-<_l|MB| | n i ii |
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BAQUACIL
li

"=^j 
BAQUAPLUS _--.

3 5i- 750,

590,
750,
980,

ESPREGUIÇADEIRA
EM FIBRA

RETA, ANATÔMICA
OU CURVA 5.570^

BANHEIRA DE
H1DROMASSAGEM
JAcuza
Todos os modetos

EM CONDIÇÕES IRRESISTÍVEIS.
VENHA CONFERIR.

ESPREGUIÇADEIRA oCiciomo

8.680,
^_^ -rW SSKJ: *^!T^^T^

FILTRO JACUZZI
Todos os modelos

A partir de
32.000,
Ou em até

4 vezes

jgg^ to 2.5Kg- 780,

||tíSm^|p^ «,_ 2.900,
Í-SfMl wMsBlã TABLETÃO fi«

SE

PISCINAS
CONJUNTO MARGARIDA 20*600,

Ou em até 4 vezes
GUARDA-SOL ALUMÍNIO 6.340,

GUARDA-SOL OMBRELLONE- MADEIRA
2m- 6.480,
3m- 8.940,

GRAJAU: R. Barão do Bom Retiro, 2579
Tel.: 577-1515
LEBLON: R. Conde de Bemadotte, 26 - Loja 112
Tel.: 294-9595
BARRA: Carrefour-Loja 18-Tel.: 325-9595
CASTELO: Av. Nilo Peçanha, 11 - Loja C
Tel.: 262-9595

AÔOfA TAMBEM^EM SPÁ NA IlHAY >

INAUG.URAÇÃO DIA 29/05 NO HIPER-ILHA
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TÁLBA 90I

Bras
0 Brasil deixou on-

tein o campo do está-
dio Vicente Calderón,
em Madri, com uma
vitória dc I a 0 sobre
um combinado forma-
do por jogadores que
atuam cm clubes espanhóis, resultado
muito tímido para um time que é aponta-
do como um dos favoritos na Copa da
Itália. O gol marcado por Branco, aos
1 Im do primeiro tempo, não conseguiu
disfarçar a pouca competência da seleção
crji vencer um adversário improvisado."10 

jogo começou dando a impressão dc
que seria muito fácil para o time de Laza-
roni, que logo chegou sem dificuldade à
área do combinado espanhol, por duas
vezes. Essa impressão ficou ainda mais
evidente aos 1 lm, quando o Brasil fez seu
pfimeiro gol: Muller recebeu bom lança-
mento de Alemão e tocou para Branco,
sozinho, marcar. -'-„'•,Mas, 

a partir daí, a seleção brasileira
ficou completamente perdida em campo
-ri- até 39m, quando Muller chutou por
cima após receber lançamento de Jorgi-
nho, nenhum lance de ataque mereceu
destaque. Na defesa, a equipe mostrou-se
medrosa em excesso, com os três zaguei-
ros — Mauro Galvão, Mozer c Ricardo
Rocha —jogando completamente planta-
dos, sèm arriscar qualquer subida ao ata-
que e, em alguns momentos, até abusando
de violência.

• O segundo tempo nào foi mais favorá-
vel para a equipe brasileira, que não mos-
trou competência nem para ameaçar o

il decepciona
mm

contra time de última hora
fraco c improvisado combinado espanhol.
Pelo contrário, foi pressionada pelo ad-
versário, que teve como destaque o ata-
cante português Futre. A defesa se mos-
trou limitada, como no primeiro tempo.
Na lateral direita, Jorginho fazia partida
inexpressiva. Do outro lado, Branco ten-
tava mas não tinha eficiência no apoio.
Enquanto isso, o meio-campo, com Dun-
ga, Alemão c Silas, se mostrava pouco
criativo.

O ataque praticamente nào funciona-
va, a nâo ser esporadicamente, em lança-
mentos longos para Miillcr. Careca dava a
impressão de estar se guardando para os
jogos da Copa. Nem as mudanças feitas
per Lazaroni — as entradas de Titã, Be-
beto, Renato, Mazinho e Bismarck —,
com intenção de melhorar o ataque, surti-
ram efeito. O time brasileiro deixou o
campo sem justificar seu favoritismo para
a Copa. E ainda passou pelo vexame de,
em vários momentos, ser obrigado a usar
de faltas violentas para conter um adver-
sário despretencioso.

Combinado espanhol: Abel (Peres), Pi-
zo, Ferrcra, Viscreanu e Soler; Milia, Lo-
pes (Ortigo) e Marcos (Abadia); Moya
(Tabas), Futre e Alfredo (Barla). Técni-
cos: Javier Clemente e Felix Salines. Bra-
sil: Taffarel, Mauro Galvão, Mozer e Ri-
cardo Rocha; Jorginho (Mazinho), Dunga
(Titã), Alemão, Silas (Bismarck) e Bran-
co; Muller (Renato) e Careca (Bebeto).
Técnico: Sebastião Lazaroni. Juiz: Garcia
Aranda. Cartão Amarelo: Ricardo Rocha.
Estádio: Vicente Calderón.

Madri — Fotos de Hipólito Pereira

Madri — Hlpôllto Pereira
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Branco procurou apoiar e acabou marcando o gol da vitória

Lazaroni aprova a defesa
Oldemário Tòuguinhd c

Tadeú de Aguiar
MADRI — Apesar do resultado aper-

tado, o técnico Sebastião Lazaroni gostou da
atuação do time brasileiro. Para ele, a equipe
marcou melhor e já não deixou tantos espaços
na defesa como nos dois amistosos anteriores,
contra a Alemanha Orientai e a Bulgária.
Lazaroni acha que o time só precisa se apri-
morar um pouco no aspecto tático, para se
coordenar melhor em campo."Vamos cuidar disso nos treinamentos quefaremos na Itália", disse Lazaroni. O técnico
fez apenas uma ressalva à atuação ontem de
sua equipe: ele sentiu a falta de um jogador
que coordenasse as ações no meio campo, mas
nào quis especificar se o retorno de Valdo
resolveria o problema. Lazaroni também nào
disse se manterá como titular a defesa que
jogou ontem, mas é provável que Mozer fique
no time c Ricardo Gomes volte no lugar de
Ricardo Rocha.

;>:¦ Romário, que assistiu à partida das tribu-
-ffàs, considerou normal o desentrosamento da

equipe. "Isso será corrigido com a seqüência
de treinos na Itália". O atacante achou que a
seleção foi muito defensiva, e disse que a
solução para isto seria uma forte marcação
por pressão. 

"Também 
precisamos acertar

mais nas finalizações."
O goleiro Taffarel sentiu a defesa mais

segura, mas reconheceu que ainda falta muito
para o sistema defensivo chegar à perfeição. O
libero Mauro Galvão também gostou da
atuação de seu setor. "Desta vez tivemos a
consciência de que é importante começar a
estruturação de um time por trás. Nào fomos
desleais, mas viris. Quem for bonzinho, vai ser
atropelado na Copa". Branco foi outro que
gostou do resultado e da atuação da equipe."No Mundial quero vencer assim: jogando
feio, mas seguro, e ganhando por 1 a 0."

A seleção segue de Madri para Roma
hoje, no vôo AZ 367, da Alitalia. A partida
será às 13h20 (horário de Madri), com chega-
da às 15h20 (hora de Roma). Ainda no acro-
porto, a delegação será recepcionada pelo co-
mitè organizador da Copa, e depois segue de
ônibus para Gubbio.

João Saldanha

Careca foi discreto e se poupou o tempo todo para a Copa

Pelada foi
bom negócio
para o Brasil

Tutty Vasques

Calma, 
gente! Nós faturamos 200

mil dólares dos espanhóis e, do
jeito que as coisas andam, foi bom pra
caramba. O jogo? Ora, do jogo a gente
fala depois. O lance é a grana, pode
crer! Ninguém pode esperar que com
tantos contratos de publicidade o La-
zaroni ainda tenha tempo para treinar
a rapaziada, que, aliás, tá mais a fim é
de ficar no banco. Fazendo aplicações,
é claro! Dizem que o Bebeto levou US
7 milhões para o banco dc Madri. O
Renato não - vê a hora de chegar na
Itália para> recuperar tudo o que ele
investiu no banco dó Roma. Jorginho,
como todos viram, está fazendo o que
pode para fptipara o banco. Nossos
craques estariam, inclusive, reivindi-
cando o direito de trocar aquele maça-
cão horrível da Pepsi pelo modclito
adotado pelo Lazaroni. Lindão o terno
do Laza' O jogo? Ora, era a festa de
aniversário do presidente da CBF de
lá, o capitão deles era um português e
os nossos craques têm mais o que fazer
além dc gols. Dá pra entender! Duro
foi assistir o jogo pela televisão na casa
dos meus pais.

Minha mãe chorou os 90 minutos."Você vai atravessar o oceano para ver
essas peladonas, meu filho?"—ponde-
rou aos 46 do segundo tempo. Eu esta-
va com tanta raiva dos coleguinhas que
comentam a transmissão que vociferei

em contrataque: "E a senhora, vai ficar
aqui levando pimba na gorduchinha?"
Nem levei em conta o direito de pon-
deração maternal, garantido por leige-
nitora do executivo. É sempre assim:
primeiro nos viciam, depois nos dão
droga. Dê carinho ao seu filho, antes
que a TV Manchete o adote! Eles co-
meçam aplicando Juma. Lá pelas tan-
tas, Meu Deus, te mandam uma Anas-
tácia purinha. E, quando você já tá a
fim de ver o Branco batendo aquela
bola legal, te injetam um Armando
Marques pelos ouvidos.

É possível até que o pobre do Ar-
mando não tenha nada a ver com essa
minha irritação, agora que já estamos
nos descontos. Também não acredito
que esteja abalado por causa do me-
díocre 1x0 contra o combinado espa-
nbol. O problema é que uma pelada
daquelas, vista de um certo ponto fa-
miliar, fica indecente Um sobrinho
chora, o outro quer ver o canal 9;
aquele amigo chato do papai levanta,
diz uuuhhh, xinga o juiz; o Armando
reclama da barreira; e a mamãe náo
deixa mudar da Manchete porque tem
medo de perder as cenas do capítulo de
ontem do Pantanal. E ninguém ousa
contrariar a minha mãe, que anda ab-
solutamente perturbada com a idéia de

que, daqui a dois jogos, seu filho prefe-
rido vá estar longe, sentado num banco
qualquer de Turim, na companhia do
Renato. "Sabe Deus fazendo o quê!"

- diz entre soluços.

Vim pra redação de skate para ver
se recuperava o equilíbrio, mas, ainda
assim, cheguei dc panturrilha cheia. O
jogo? Mas que jogo?

Apenas um treino
monótono

auase 
ninguém no es-

tádio do Atlético de
Madri, e isto é fácil de
explicar. O jogo era ape-
nas um treino e os ho-
mens, donos do espetácu-
lo, venderam aos veículos
de televisão, filmes e ou-
tros. Como treino é que
deve ser analisado.

Francamente não gostei de duas coisas: a
principal é a indefinição da equipe brasileira.
Qual é o time para o primeiro jogo contra a
Suécia? Mesmo hipoteticamente, porque seria
injusto solicitar a formação de um time na
atual organização do futebol brasileiro, que
obriga a que uma série de jogadores importan-
tes ainda não possa participar mais efetivamen-
te.

Outra coisa ruim e que preocupa é o
exagerado espírito defensivo do nosso time.
Teria sido uma prática do sistema básico
com que a seleção brasileira vai jogar a Copa
da Itália? Se é assim, temo que vamos apenas
disputar uma competição a nào perder. E
Copa é para ganhar. Muita gente na defesa
contra um adversário que até parece ter sido
juntado no caminho do estádio. Acho isto
até bom porque o combinado de jogadores
habitantes em Madri fez um ótimo sparring,
aceitando tudo o que fizemos em matéria de
deslealdade que apareceu, somente porque
visiyilmente ainda temos gente disputando
posição. Isto nos levou a promover algumas
faltas desleais, que é bom que seus autores
saibam que não serão toleradas. Aliás, o
árbitro espanhol, excelente como são quase
todos que atuam lá, energicamente, e na hora
oportuna, acalmou os brasileiros.

Muito fraco o combinado adversário e
isto é bom. O Futre andou tentando alguma
coisa e o Soler, no ataque, também. O resto
não estava interessado no jogo. Mas, para
nós, que estamos atrás da formação do time,
isto ajudou bastante. Devo chamar atenção
que nenhum dos dois goleiros teve o que
fazer. Claro que é daqueles jogos indesejáveis
de véspera de competição importante. Mes-
mo assim foi visível que tem gente por ali que
não pode participar de uma seleção brasileira
que tem fumaças para campeã. Excessiva
precaução defensiva foi a tônica do jogo com
pequenas doses de deslealdade.

O nosso jogador que levou um delicado,
porém enérgico, cartão amarelo, por sua rein-
cidència da falta, teria recebido o cartão ver-
melho se fosse uma partida oficial da impor-
tante competição. O Armando Marques, antes
mesmo da falta, chamava atenção sobre isto.
Mas de todos os modos achei muito fraco e
pouco entusiasmante nossa atuação. Repito
que foi excessivamente defensiva ante um ad-
versário-fraquíssimo e seco para tomar uma
meia dúzia. Claro que foi apenas um treino
tático. Mas se o adversário é mole, por quê nào
enchê-lo de gols?

Totalmente incabível e desprovida de me-
diana inteligência a atitude de Bebeto, que
anunciava que não viajaria porque Brizola
estava no mesmo avião. Ora, Bebeto, teu
ímpeto de homem é bastante conhecido. E
esta posição de puxa-saco não é digna de um
homem. Ou você apenas quer vender motoci-
cletas? Francamente, menino, vai fritar boli-
nhos, tome seu assento e boa viaeem.

placar JB
FUTEBOL,

•Taça Libertadores da América
(om Santiago)
U.Catolica (Chilo) 2x2 U.Huaral (Peru)' U.Huaral classificado para segunda tase

MOTQCICUSMG-^
Grande Prêmio da Itália
(em Mlsano, 125cc)

•1 J.Martinez (Esp/Cobas) 37m05s542
2. D.Raudies (AI.Oc/Honda) a 02s632
3. L.Capirossi (lia/Honda) a CMs529
Classificação do Mundial
1. Jorge Martinez (Esp) 40

l- 2. Kohji Takada (Jap) 39
3. Dirk Raudies (AI.Oc) 36

Liga Mundial
(em Roma)
Itália 3 x 1 EUA (15/10, 15/4, 15/17,
15/12)
(em Pequim)
'China 0x3 URSS (15/8. 15/8. 15/10)

i (em Osaka)
Japão 0x3 Holanda (15/7,15/5, 15/13)

Aberto de Berlim
(Semifinais)

S.Graf (AI.Oc) 6/4, 6/2 N.Zvereva (URSS)
M.Seles (lug) 6/1, 6/3 S.Cecchini (Ita)

Aberto da Itália
(Semifinais)
T.Muster (Aut) 5/7, 6/3, 7/6 (7/2) A.
Gomez (Equ)

;Sil*GQLFE:^
Chase Pan Am -— IV Torneio Inter-
nacional

(Gávea)

Scratch: 1 J.Murdoch/R.Fretes 65;
2. R.Gomes/P Caussin 67 3. M Gonzalez
F7M.Stallone 67

0/24: 1 R.Nabuco/R.Etchnique 62;
2. J.Ferraz/E.Vasconcellos 62: 3.
F.Domenech/LC.Osório 64

25/40: 1 J.Licht/E.Faria 56: 2. M.Bor-
ges/O.Faria 58; 3. M.EIkind/A.Prado 58

VENHA ADERIR A QUEM
VAI COLOCAR A EDUCAÇÃO

EM 1.° LUGAR
0s amigos do Professor Arnaldo Nis-

kier estão organizando um jantar em
sua homenagem, na Sociedade Hebrai-
ca, Rua das Laranjeiras, 346, segunda-
feira, dia 28 de maio, às 20h30min.
Adesões pelos telefones 295-7345 com
D. Elisa; 295-0099 com D. Janilda ou
542-2236 com Marco Balassiano.

Arnaldo Niskier
EQUCAÇAO t=M 1? LUGAR

DE UM BANHO
NASUAPISCIN

^^^^.,^~7^2oi (C/V/ I

BAQUACIL _--ii ~ 590,
'" 

BAQUAPLUS
3 51

5 I

750,
980,

ESPREGUIÇADEIRA
EM FIBRA

RETA, ANATÔMICA
OU CURVA 5,570,

BANHEIRA DE
HIDROMASSAGEM
jacuzz»
Todos os modeios

EM CONDIÇÕES IRRESISTÍVEIS.
VENHA CONFERIR.

ESPREGUIÇADEIRA odeiamo

8.680,

-gST FILTRO JACUZZI
**fej*=*y^ Todos os modelos

jfs 
"~y^ 

A partir de

Nb^ 32.000,
Ou em até

\i J^Àe0Â\ 4 vezes

cbma/no

i iri*ípt^l^yjt 1
L* l

Si

\ufím\
SE

HTH
IKg ¦ 330,
2 5 Kg - 780,

lÓKg _ 2.900,
TABLETAO
lóOg- PISCINAS

CONJUNTO MARGARIDA 20.600,
Ou em até 4 vezes

GUARDA-SOL ALUMÍNIO 6.340,
GUARDA-SOL OMBRELLONE-MADEIRA

6.480,
8.940,

2m

3 m

GRAJAU: R. Barão do Bom Retiro, 2579
Tel.: 577-1515
LEBLON: R. Conde de Bernadotte, 26 - Loja 112
Tel.: 294-9595
BARRA: Carrefour - Loja 18 -Tel.: 325-9595
CASTELO: Av. Nilo Peçanha, 11 - Loja C
Tel.: 262-9595

AGORA TAMBÉM TEM SPA NA ILHA #¦



Romário e Laz •arom

f_i!i^

Oldemário Touguinhó e,
Tadeu de Aguiar

MADRI-Ro- itáLIÂ 90•mano dispensa teste.
Lazaroni, não. Após
dar oito voltas no
campo — 3.200 me-
tros, com o aparelho
sport tester TE-3000,
que mede a freqüência cardíaca em esfor-
ço físico —, numa série de exercícios que
começou às 15h45 e só acabou às 17h, o
atacante foi categórico. "Vim para jogar
a Copa e vou jogar. Não concordo com
nenhum teste em amistoso. Vou me pre-
parar para enfrentar a Costa Rica, dia
16, no segundo jogo. Se na próxima
semana eu me sentir sem condições de
jogar a Copa, aviso á comissão técnica e
vou embora."

Mas o técnico confirmou que a parti-
cipação do atacante no jogo-treino com a
seleção da Umbria, em Perugia, dia 28
(pode ser antecipado em um dia), mesmo
entrando durante a partida, para jogar
uns 20 minutos, será decisiva. "Preciso de
uma garantia que só o campo poderá me
dar, observando seu desenvolvimento
técnico e psicológico", disse, acrescentan-
do que. dia 29, enviará ao comitê da
Copa, cm Turim, a relação dos 22 joga-
dores a serem inscritos. Eleja definiu um
substituto, nome guardado a sete chaves."Não preciso ser testado", insistiu
Romário. "Minha meta é a Copa e vou
estar bem até lá. Se exigirem mesmo que
eu faça esse jogo antes do Mundial, a
responsabilidade sobre minha situação
será da comissão. Por mim, prefiro ser
testado na própria Copa."

Lazaroni também não abre mão de
sua decisão, mas deixa aberta uma possi-
bilidade maior para o atacante. "Roma-
rio não precisa estar cem por cento física-
mente. Mas precisa ter cem por cento dos
movimentos do pé direito e mostrar que
pode jogar, com boa movimentação, sem
receio." Explicou que adiou por mais três
dias a definição sobre Romário, para
vê-lo cm campo — a princípio, o dia fatal
seria 25. Admitiu que o jogador esperava
mais tempo de recuperação c treinamen-
to, até ser submetido a teste. "Seu pro-
grama vai ter que acelerar um pouco."

O treinador garantiu que não forçará
Romário além do limite. "Ele não quer
jogar só esta Copa, mas muitas outras
também." O que alterará o ritmo da
recuperação são os treinos que lhe dêem
melhor condição física. "Luís Henrique
já vai trabalhá-lo na piscina e na bicicleta
ergométrica, para que, ao atingir condi-
ções normais, possa cuidar especifica-
mente do seu potencial — a explosão e a
velocidade."

Substituto — A inevitável pergun-
ta: "Quem substituirá Romário, se hou-
ver o corte?", a resposta bem-humorada."É brasileiro, tem passaporte, certidão de
nascimento e carteira de identidade." Já
tem um nome definido há muito tempo,
mas não revelou se ele atua no Brasil ou
na Europa. Sobre a boa fase de João
Paulo no Bari — fez cinco gols e foi um
dos melhores atacantes do Campeonato
Italiano, disse que nào se guiava só por
informações. Mesmo assim, João Paulo é
um nome possível. Como Mirandinha
(Palmeiras) e Edivaldo (Puebla, do Mexi-
co).

Logo que Romário chegou ao está-
dio, o fisioterapeuta Nílton Petrone, com
um skate debaixo do braço e uma peque-
na bola, caminhou para o vestiário, a fim
de aquecer a musculatura do tornozelo
do jogador. Romário iniciou os exerci-
cios e logo depois os preparadores físicos
Luís Henrique e Ademar Braga o prepa-
raram para subir ao campo.

O aquecimento continuou com fie-
xões, saltos, e finalmente Romário, após
fazer algumas embaixadas com a bola
Inturso, da Copa do Mundo, começou a
correr. Deu oito voltas ao redor do cam-
po. Em algumas delas, brincou com o
médico Lídio Toledo, que, sentado numa
das laterais, apenas observava seus movi-
mentos. Romário perguntava: "Aí, dou-
tor, tudo bem? Estou aí". O médico sor-
ria. "O espírito de Romário está muito
bom c isso vai ajudar seu trabalho de
recuperação. O trabalho do Nílton tem
sido ótimo. Vamos continuar usando
seus conhecimentos. Sabe tudo de Ro-
mário. Facilitou bastante nosso serviço."

Logo depois, Lídio explicou que, para
uma vida sedentária, Romário estaria
aprovado, mas como jogador ainda fal-
tava muito para ser liberado para Laza-
roni. "Ele apenas está começando os
exercícios. O primeiro dia está sendo
bom. Mas ele terá que estar cem por
cento para jogar o Mundial. De minha
parte, só o aprovo se treinar, pelo menos,
algum tempo, dia 27 ou 28. De outra
forma, meu parecer será contra sua per-
manência no Mundial. Mas a decisão
caberá á comissão técnica."

Finalmente, a porta vermelha do ves-
tiário foi aberta e Romário, tranqüilo,
afirmou estar bem. "Nào vim para brin-
car. Vou jogar dia 16. Nào aceito outra
forma de teste. Nada de jogar em Gub-
bio. Acho que seria um risco que a co-
missão não deve correr. Tem que confiar
em mim. Se não der, eu mesmo digo. O
teste é bobagem. Sei o que quero e como
estou. Tomem nota. Dia 16, Romário
será o ponta de lança da seleção."

divergem sobre teste
Selecionadas
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Em seu primeiro treino, Romário fez umas embaixadas

Análise dos adversários
Com a xerox de uma das páginas

do jornal El Mundo Deponho, em
que estavam publicadas as listas dos
22 convocados da Escócia e Suécia,
o técnico Lazaroni fez alguns co-
mentários a respeito dos adversários
do Brasil na Copa do Mundo e ad-
mitiu não conhecer todos os escoce-
ses, embora tenha assistido a teipes
de jogos da Escócia, para ver suas
características individuais. "A força
está mesmo no conjunto." Já os sue-
cos lhe transmitem maior respeito."São muito perigosos. É uma equipe
que parece morta e de repente dá
uma escapada. A seleção sueca tem
muito do Magnusson, seu principal
jogador. Ele parece que nunca vai
chegar e está sempre chegando." La-
zaroni deixou claro que o caminho-
para o go! da Suécia é pelo meio da
área. "Larsson e Hysen sao bons
zagueiros pelo alto, mas têm dificul-
dade no jogo por baixo." Lazaroni

Mudança — O jogo-treino com a
seleção da Umbria, cm Perugia, pode
ser antecipado do dia 28 para 27. Os
organizadores da partida estão interes-
sados em mudá-la para domingo. O
técnico Sebastião Lazaroni aprova a
mudança, que pode será confirmada na
chegada da delegação cm Gubbio, hoje
à noite.
Na contramão — Só ontem, a
menos de oito horas do jogo, as equi-
pes das redes de televisão do Brasil
foram comunicadas da mudança do
horário do amistoso de Madri. Inicial-
mente marcado para 20h, a partida
sofreu retardamento de 15 minutos. Os
técnicos da televisão ficaram preocupa-
dos, porque o satélite fora alugado pa-
ra gerar imagens a partir de 20h (I5h,
no Brasil), com fim da transmissão 105
minutos (90 de jogo mais o intervalo)
depois. O jeito foi pagar mais 15 minu-
tos, para que o torcedor brasileiro não
ficasse sem assistir ao final da partida.
Empréstimo — A bandeira bra-
sileira que tremulou, ao lado de uma
espanhola e outra da FIFA, no Estádio
Vicente Calderon, foi emprestada peladelegação. É que a Federação de Fute-
boi de Madri nao havia providenciado
a bandeira nacional até ontem cedo.
Sorte que o supervisor Paulo Angioni
tinha uma bem guardada na bagagem.

, mas
nem tanto

¦ É até covardia comparar a
diária atual dos jogadores

brasileiros com as que foram pa-
gas cm outras Copas do Mundo.
A CBF dará a cada um a diária
recorde de USS 80 dólares — o
dinheiro sai da cota de USS 250
mil dólares do jogo com os espa-
nhóis —, enquanto antigamente
pagava-se apenas USS 20. Parece
muito, mas não é nada, compara-
do á realidade do futebol europeu.
Bom exemplo é o prêmio que ca-
de jogador da Espanha receberá,
se o time for campeão mundial —
USS 280 mil, fora o rateio de
60% dos contratos de publicidade
e de transmissão dos jogos pela
TV (no mínimo, mais USS 50
mil). £ cada jogador italiano re-
ceberá US 200 mil, se a Azzurra
for campeã. Já os brasileiros, se
voltarem com a taça, não ganha-
rão nem USS 100 mil. Nada como
jogar em país rico.

Produto 4'X Total 
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futebol
de hoje
tem cer-
ta mo-
notonia

de repartição
pública. Os
jogadores as-
sinam o pon-
to, cumprem
o regulamen-
to, respeitam
o sr. diretor,
desempenham suas obriga-
ções elementares durante
noventa minutos de expe-
diente.

O chefe dos jogadores,
como em geral chefe de re-
partição, fica de fora do ex-
pediente; é o técnico, o su-
per-homem, o arquienten-
dedor! Prepara o serviço
com antecedência e dá en-
trevistas misteriosas. Os on-
ze funcionários nada mais
devem fazer do que executar
a tarefa confiada. O pavor
do jogador comum é não
desagradar o técnico, e o
pavor do técnico é não de-
sagradar o craque. Uma fal-
tazinha, e é a demissão, o
demérito no boletim, é não
ser incluido no próximo jo-
go.

Mas quem joga mesmo
agora é o técnico! Este, com

a nova escola,
goza uma
vantagem: ar-
rola em sua
folha corrida
as vitórias e
põe nos joga-
dores, seus
funcionários,
a culpa das
derrotas.

Às vezes,
acontece o se-

guinte: o primeiro tempo é
chato, o segundo tempo me-
lhora. Por quê? Porque o
primeiro tempo, invariável-
mente, é jogado pelos dois
técnicos dos dois times, os
jogadores entram em campo
para redigir os ofícios, la-
vrar as ordens de serviço,
expedir memorandos e cir-
culares. Como essa buro-
cracia freqüentemente dá
errado para todos os dois
lados, além de aborrecer o
público, os dois técnicos, no
segundo tempo, concedem
um pouco mais de liberdade
aos 22 homens em campo.
Aí, a coisa melhora. Aí,
existe realmente um pouco
de futebol à maneira antiga,
isto é, futebol invenção e
amor... Aliás, cheio de
amor, pois é o amor que
inventa tudo...
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ENSAIOS
Editor: José Castello/Editor-assistente: Wilson Coutinho

Diagramador: Antoninho de Paula/Capa: foto de Márcia Kranz
sobre o vídeo da novela Pantanal

Colaboram nesta edição:
9 Fernanda Colagrossi,
presèrvacionista, presidente da
Associação Amigos de Petrópolis
- Patrimônio. Proteção dos
Animais. Defesa Ecológica e
presidente do Icomos-Unesco.
B Delei. jogador de futebol,
ex-meio de campo do Fluminense
e do Palmeiras. No último
campeonato estadual do RJ
atuou pelo América de Três Rios.
B Gustavo Dahl, cineasta de
Uirà e O O bravo guerreiro.
ensaísta e administrador cultural.
Foi vice-presidente do Conselho
Nacional de Cinema Nacional e
do Conselho Nacional.
B Antônio Burros de Castro.

economista, professor de Politica
Econômica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
H Edu Lobo, compositor,
co-autor com Chico Buarque de
Holanda da trilha sonora do bale
O grande circo místico.
£9 Muniz Sodré, professor-titular
de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e
escritor.
El Luis Felipe Alencastro,
historiador, pesquisador do
Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (Cebrap) e
professor de Economia da
Universidade Estadual de
Campinas.

Homenagem

lL ;$£$& _
João Cabral de Melo Neto

O poeta João Cabral de Melo Neto
estará nesta terça-feira, a partir das 14h,
na Faculdade de Letras da UFRJ, dan-
do depoimento sobre
sua vida e sua obra.
Participando das home-
nagens ao poeta da
Morte e vida severina, os
professores Antônio
Carlos Secchin e Marta
de Sena farão palestras
sobre o escritor.
Psicanálise

A Escola Lacaniana
de Psicanálise comunica
que já estão abertas as
inscrições para as preli-
minares do /// Encontro
do Campo Matêmico,
que realizará nos dias
29 e 30 de setembro, no
César Park Hotel, abor-
dando o tema A Estrutura e as perver-
soes. Nessa data acontecerá o ato de
fundação da escola. Informações:
512.3115 e 239.3626

Sede
A Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) deverá sediar o primeiro labo-
ratório modelo para pesquisas sobre pro-
teínas em toda a América Latina. As
negociações para a construção do labora-
tório, feitas com a empresa americana
Applied Byosystems — especializada na
produção de equipamentos para investi-
gações sobre proteínas — estão sendo
consideradas, na universidade paulista,
como um dos resultados mais importan-
tes do / Congresso Nacional de Proteínas,
realizado em março, na Unicamp. Além.
de proporcionar o desenvolvimento de
novas pesquisas na área, os pesquisado-
res acreditam que o laboratório modelo
poderá servir também como um eficiente
centro de referência sobre o assunto na
América Latina.

Plasma
Já está funcionando na Universidade

Estadual Paulista (Unesp), em seu cam-
pus de Guaratinguetá, o primeiro curso
de pós-graduação criado através de um
consórcio: o curso de pós-graduação em
física do plasma, originado de um con-
vênio entre a Unesp e o Instituto de
Pesquisas Espaciais (Inpe). O curso, ini-
ciado em março, oferece dez vagas para
mestrado e cinco para doutorado. À
Unesp caberá a expedição dos diplomas,
manutenção dos pequenos laboratórios
de pesquisa, além da cessão de professo-
res e salas. Com o Inpe ficou a respon-
sabilidade de ceder seus grandes e sofis-
ticados laboratórios e equipamentos
para pesquisa, e o empréstimo de pes-
quisadores.
Intercâmbio

Depois que a UFRJ passou a integrar
a rede Bitnet americana e as redes inter-
nacionais de pesquisa, a Sub-Reitoria de
Desenvolvimento e Extensão da UFRJ
tem contatado universidades de todo o
mundo no sentido de estimular o inter-
câmbio cultural acadêmico e científico.
Dois convênios já foram fechados: um

;

corn a Universidade de Havana, através
da Divisão de Esporte e Lazer, e outro
com a Universidade da Califórnia Los
Angeles (Ucia), envolvendo projetos de
pesquisa cm colaboração, atividades

científicas e intercâmbio
de professores, pesqui-
sadres e alunos.

Política
A política brasileira

nos últimos 30 anos é o
tema do curso Brasil a-
me-o ou deixe-o que co-
meça terça-feira no
Centro Cultural Cândi-
do Mendes. O filósofo e
escritor Luiz Carlos
Maciel abordará entre
outros assuntos as
transformações da dé-
cada de 60. o golpe mi-
litar de 1964. a encruzi-
lhada política e
existencial de 1968 e a

contracultura dos anos 70. Informações-
267.7141, ramal 10

Homeopatia
Dezenas de brasileiros especialistas

em homeopatia estarão reunidos no
campus de Araraquara, a 282 quilôme-
tros de São Paulo, a partir desta quarta-
feira, participando do // Encontro Na-
cional de Incentivo à Pesquisa Cientifica
em Homeopatia. Promovido pela Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp). o
evento, idealizado para proporcionar
um maior intercâmbio de informação
entre pesquisadores da área, abordará
temas que envolvem desde o conceito de
saúde em homeopatia até métodos de
preparação dos medicamentos homeo-
páticos. Informações. (0162) 32.0444,
ramal 157.

Comunicação
José Marques de Melo (USP), Muniz

Sodré (UFRJ). Sérgio Camparelli
(UFRGS) e Juan Dias Bordenavi da
ONU estarão de 4 a 8 de junho na Uerj
participando do Seminário de Metodolo-
gia do Ensino de Comunicação Social.
Promovido pela Faculdade de Comuni-
cação da Uerj, e com apoio da Unesco,
Abecom (Associação Brasileira de Esco-
Ias de Comunicação Social) e Felafacs
(Federação Latiao Americana de Facul-
dades de Comuniação Social). Informa-
ções: 2848322 ramal 2312.

Diversos
B Três assuntos diferentes movimenta-
rão esta quarta-feira: o psicanalista Ale-
xandre Catalian, da Federação Psicana-
lista da América Latina estará na Uerj.
às 18h, falando sobre as Dificuldades na
pesquisa em psicanálise. Informações:
284.8322 ramal 2781. B A Saúde é o
tema do Projeto UFF Debate Brasil No-
vo. às 20h, na Universidade Federal
Fluminense. B E às 20h30, na Casa de
Cultura Laura Alvim, o reitor da Uerj,
Ivo Barbiei. faz palestra sobre Universi-
dade, Ciência e Cultura em Israel.

Tina Correia
(Colaborou a sucursal de São Paulo)
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Ecolog-ía,

or uma
mudan
de ótica
Os conceitos ecológicos
não casam com distinções
político-ideoiógicas. São
vitais para todos nós

Fernanda Colagrossi
1(0
5
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caderno Idéias, do
último dia 6, apre-
sentou um extenso
artigo de Fernando
Gabeira e o ilus-

trou com um "cenário
ideológico nacional"em
que meu nome comparece na chave preservacionismo,
pela lado direito. Acredito que o objetivo foi oferecer
uma solução gráfica para aliviar a página, e não levar ao
leitor uma exatidão científica.

Como qualquer leitor incauto, desconhecia a existên-
cia de uma esquerda e uma direita no movimento preser-vacionista. Que fazia meu nome na ala direita do preser-vacionismo? Há muitos anos — para ser exata desde os
anos 70 — tenho me dedicado a defender, mais que o
verde, conceitos que se indentificaram com movimentos
de opinião publica de notória repercussão.

Há mais de uma década me identifiquei — sem
qualquer interesse, mesmo político — com a defesa de
uma nova forma de viver e conviver. E, aí sim, o
objetivo é político: eu me empenho a favor da mudança
de ótica na hierarquia das nossas prioridades. As carac-
teristicas da página de Idéias — neo-conservadorismo,
progresso com controle, ética verde e qualidade de vida— são subjetivas. Não guardam a menor relação com o
texto do ex-candidato a presidente da República, mas,
por coincidência, servem à disputa de espaços (também
políticos envolvendo pretensões a vice-qualquer coisa).

Menos ainda entendi o alcance de figurar ao lado das
deputadas Sandra Cavalcanti e Ana Maria Rattcs, numa
relação em que o único varão é o sr. Fernando César
Mesquita. Não há dúvi-
da que, por alguma obs-
cura razão, o esquema
extravazou um senti-
mento antifeminista. A
direita verde seria uma
ala do movimento femi-
nista? Estou certa de que
conscientemente Gabei-
ra não identificaria mu-
lheres com a direita.

Sem me situar em ter-
mos de direita e esquer-
da, a ressalva que faço
em relação às compa-
nheiras de chave é que se
destacaram pela atuação

Hoje é concreta a
ameaça de um
desequilíbrio

irreparável entre o
homem e a natureza. O

que está em jogo é a
vida do ser humano

política. Eu, ao contrário, na medida possível, tenho
mantido com a política uma relação distante exatamente
para preservar de equívocos os movimentos coletivos
que participo.

A deputada Sandra Cavalcanti, a primeira da chavedo preservacionismo de direita, não me consta que sejaconhecida da bancada preservacionista. A não ser quetenha sido incluída para dar verossimilhança ao precon-ceito ideológico. A deputada Ana Maria Ratles, ao queme lembre, por palavras e obras nunca moveu uma folhaem favor do preservacionismo. Muito menos se sabe quetenha preservado alguma coisa por esse lado. Quanto aoFernando César Mesquita, a sua inclusão na chavefeminina deve ter sido para agüentar o equilíbrio...ecológico.
O painel é realmente desconcertante como sinopse de

idéias. E ótimo que a esquerda verde hedonista se
dedique à alimentação natural; esperemos que a fumaça
não entre no negócio. O respeito por minorias que nãoseja elas próprias ê mais que bandeira de esquerda. A
defesa da Amazônia vem somando sentimentos nacio-
nais e universais de leste a oeste. E a vida alternativa, em
qualquer sentido, excede de muito qualquer limitação
ideológica. Volta-se ao começo pela fragilidade da mon-
tagem.

Extraio da extensa conferência que fiz há seis anosnuma escola de Petrópolis algumas observações que,estou certa, vão ao centro da questão, independente,
portanto, de rótulos pré-fabricados de esquerda e direi-
ta.
? Uma população crescente exige a produção crescente
de bens. Para responder a essa demanda, desenvolvemos
a tal ponto a nossa capacidade de produção que somos
por ela dominados. Invertam-se então os papéis: em vez
da necessidade de produção, temos necessidade de con-
sumo (...)
D A expansão dessa sociedade de consumo é responsa-
vel pelo risco de destruição do ecossistema, e nos estudos
dos ecossistemas se aprende que a natureza do trabalha
em ciclos fechados, isto é, nela não existem restos ou
lixo: os cadáveres e detrito de uns são matéria-prima de
outros.
D Os defensores da natureza têm posto em dúvida a
validade, a longo prazo, das teorias econômicas que
preconizam um consumo sempre maior e um crescimen-
to contínuo.
D Saúde do solo, da planta, do animal e do homem são
uma coisa só. Se aumentam as enfermidades degenerati-
vas é porque decai a qualidade do ambiente.
D A agricultura moderna, em seu enfoque mercantil e
tecnocrático, alienou-se de tal modo do mundo vivo quevive de sua violação e destruição.
? A situação atual é definida como a ameaça de um
desequilíbrio irreparável entre o homem e a natureza,
que acabará tornando impossível a sobrevivência da
espécie humana.
D Na dinâmica natural da vida. qualquer populaçãomultiplica-se somente até os limites de seu espaço vila! e,
ultrapassado este último, a espécie extinguir-se-á. Parte"
integrante da natureza, o homem não pode fugir desta
lei.
D O desenvolvimento difere do mero crescimento porser mudança qualitativa antes de ser quantitativa; social
antes que econômica. Podemos utilizar o progresso da
técnica para evitar a poluição.
D A tendência dominante é a destruição da natureza e o
consumo dos principais recursos em ritmo sempre crês-
cente.
D Uma floresta não é uma simples fábrica de papel,

madeira, lenha ou car-
vão vegetal para altos

fornos. Uma floresta é
um ecossistema comple-
to, rico em espécies as
mais variadas, tanto ve-
getais como animais.
D A humanidade tem
ainda condições de en-
frentar o desafio ecológi-
co? O futuro não se pre-
vê: o futuro se cria. E o
mais importante: o futu-
ro é o resultado de um
pequeno número de deci-
soes a serem tomadas
agora.
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Estapode ser a (Copa
do sono\ pois todos estão mais
preocupados em não
deíx^jogaj^mcnjsive o Brasil

Delei

B em, oxaâerno Idéias me liga e me pede uma opinião
sobre a seleção, Penso e repenso, e me pergunto se
devo escrevê-la. Afinal, um jogador de futebol ocupar
espaço de escritores e intelectuais... Mas, estão va-

— mos nós à seleção do Lazarôni. Temos uma defesa
segura, onde até sobram jogadores de alto nível, todos em
condições de jogar e dar conta do recado, inclusive na
questão .do libero, que pode ser usado ou não O funda-
mental é conseguir um bom posicionamento da equipe.
Passando para ò meio-campo, começamos a entrar na
região onde temos problemas, pois, vejam sò, temos vários
jogadores com a mesma característica, ou seja, jogadores
que têm na condição. física e no desarme o seu forte.
Pode-se até apelidar a equipe de seleção de uma nota só,
como declarei à TV Educativa, há algumas semanas. Então,
eu me pergunto: onde está o criador? Quem é o nosso
organizador de jogo?'.-Procuro,' e não acho. Será que o
Géovani (do Bolonha, Itália) não tem vaga? Será queesquecemos que ele foi o principal jogador da nossa equipe
na última Olimpíada? Fico sem entender e, com certeza,
nosso Nelson Rodrigues também, onde ".quer 

que ele esteja
(Aliás, que falta nos faz. Vivermos sem uma referência é
duro, né?).

Vamos em frente. E o João Paulo, do Bari, considerado
um dos melhores estrangeiros do último campeonato italia-
no, hein!? Será que seus dribles desconcertantes não des-
montariam todo o sistema defensivo das vacas¦ prentíadaslE, João, nasceste no lugar errado e na época errada. Afinal,
hoje o que vale è o bom preparo físico, os alas mecânicos e
os jogadores polivalentes. É, seleção de 82; perdeste a
chance de resgatar os valores do nosso futebol. Serás
apenas lembrança dos artistas da bola. Pois, agora, é a hora
e a vez dos gladiadores. Essa copa, aliás; corre o risco de ser
a Copa do sono. Você pode sentar no sofá e cochilar com os
jogos, porque a preocupação generalizada é com a marca-
ção e com o "não deixar jogar". O engraçado é que esse
tipo de jogador de desarme e marcação é o mais propenso a
entregar a boja.no. pé dò adversário nas horas mais perigo-sas, pois não tem p dom do passe.

Enfim, devemos ser realistas — eu estou com o pé atrás.
e não só com o Brasil, mas com todos ps times. Acho que^ao contrário do que se prega hoje em dia. o competitivo
pode andar junto com o belo. Senão, a final da Copa corre
o risco de acontecer no Coliseu, e não no estádio de futebol
de Roma... Apesar disso tudo, desejo á rapaãada muita
sorte, e a você, Laza, que sua estrela brilhe. Mas, por favor,
se vencer a Copa, não me venha pilotando um supersônico.
Precisamos de você nos Estados Unidos, em 1994...
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Em torno de

uma estética

da lentidão

Pantanal dispensa

o ciijp da TV Globo e

cria uma relação

amorosa com o pais

Gustavo Dahl

m seu extraordina- V. -*ifcXjri l
ri a mente atual Um Ví "** /
espirito livre nada de- í&iP^V-vi,
vt' aprender como es- V
cravo, livro sobre •.r.jva? Aft, i.-

papel social das comunica-
ções de massa, editado em 1977, Roberto Rosselini
relembra a adaptação que os norte-americanos fize-
ram do velho provérbio inglcs The goods follow the

íflag para as mercadorias seguem os filmes, que a lenda
atribui a Franklin Delano Roosevelt, o presidente que
arrancou os Estados Unidos da Grande Depressão
(1929-1932). O século 20, seu consumo e seu desenho,
foi formado por Hollywood, que fazia, como um
todo, estupendo, formidável merchandising da manei-
ra de viver americana. Uma linguagem transparente,
ritmada e funcional — no sentido que Le Corbusier
dava ao conceito de forma como expressão da função
— aplicada a uma dramaturgia protestantemente sim-
pies, maniqueista, de clara oposição do Bem ao Mal,
impregnou o cinema americano da época clássica
(1920-1950), gerando um potencial de comunicação
universal. Algo equivalente à fabricação do modelo"T", da Ford "bigode", entre nós, fruto da genial
intuição mercadológica de Henry. Um carro simples,
eficiente, que pudesse ser comprado pelos próprios
operários que o faziam e por todo o mundo, literal-
mente. O meio, a forma do modelo, continha a mensa-
gem da democratização do consumo. Na época, lon-
gas cortinas de veludo grená guarneciam a tela
branca, falso teatro onde sombras de prata, em limpi-
das formas e puras emoções, montavam a maior
operação de comunicações já registrada na história da
humanidade.

Os padrões de consumo e o equilíbrio psicossocial
das grandes massas convergiam como vetores para a
linguagem audiovisual. A Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) acabou com esta bela época, ao lançar as
duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki.
Uma delas chamava-se Gilda, como Rita Hayworth.
Decretado o fim do Império Britânico, aquele onde o
Sol nunca se punha, o mundo redividiu suas zonas de

influência estratégica. E seus mercados. Um novo
instrumento, que ampliasse o papel do cinema, impu-
nha-se. Do inferno das patentes esquecidas foi desen-
terrada uma invenção que lá jazia desde o final dos
anos 30, a televisão. O mundo jamais seria o mesmo.

No Brasil, integrado territorialmente por uma ma-
lha de, estação repetidora criada a pretexto da segu-
rança nacional, foi durante a década de 70 que a
televisão tornou-se uma instituição. O formato de rede
nacional, contraposto à teimosia das pequenas redes
regionais, ligou o país no consumo de itens massificá-
veis. geralmente produzidos por empresas multinacio-
nais. Refrigerantes, cigarros, bebidas, que faziam forte
contribuição para o erário, produtos de higiene pes-
soai ou doméstica ou então automóveis e eletrodo-
mésticos passaram a utilizar o poderoso instrumento
de difusão e de aceleração do consumo. O boom de
crescimento econômico or-
questrado por Delfim Net-
to, e, como ele mesmo di-
zia. alimentado por preços
de petróleo equivalentes
aos de água mineral, en-
controu na televisão o seu
meio por excelência.

A estruturação econô-
rnica da televisão brasilei-
ra, calcada no modelo
americano, se dava pela
venda do tempo para a pu-

M blicidade, cotado em fun-
s ção dos níveis de audiên-
m cia. A manutenção do

espectador na estação até o
intervalo publicitário se-
guinte era o objetivo final
da programação. Televisão
era o que acontecia estrei-
tamente no interstício en-
tre um e outro grupo dos"nossos" comerciais. O ro-
lo de fita magnética onde
eram registradas as ima-
gens era tido como "pizza"
ou lata de goiabada, sim-
plesmente produto. Esta
relação simbiótica entre te-
levisão e publicidade se nutria da cumplicidade que
ambas mantinham no fascínio pelo modelo cosmopo-
lita, metropolitano. Nossos capatazes audiovisuais
sentiam-se exilados de Los Angeles ou Manhattan,
deliravam um mundo de arranha-céus e elevados,
como os futuristas russos ou italianos dos primeiros
anos deste século. Preferia-se ser Outro qualquer ao
pobre não-ser brasileiro. Os escritórios dos tycoons
eletrônico-publicitários eram todos de aço escovado e
acrílico transparente. Plástico e metal, o inconsciente
também se estrutura como decoração.

O valor do intervalo comercial, medido avidamen-
te em segundos, ditava forçosamente uma acelerada
concentração da informação no tempo de duas bafo-
radas de cigarro ou de um beijo. Como nos quadros
de Baila ou Boccioni ou nas peças de Marinetti, a
modernidade aprisionava o movimento num ritmo
curto, ligado, esperto, rápido, bater dos atabaques
que propiciam o transe, a possessão. Como os "sam-

plers" e sintetizadores capazes de automatizar eletro-
nicamente as grandes superfícies sonoras da música
"pop", a televisão/publicidade conseguiu criar, até
para contar uma estória, um tempo que era exterior
ao próprio sentido da narrativa. Agregado à diluição
dramatúrgica das novelas, que está para o filme como
o folhetim para o conto, este tempo foi consagrado
como o tempo televisivo. Óperas — bolhas de sabão,
redondas, superficiais e perecíveis. Estilhaça-se a nar-
rativa para significar o menos possível com um máxi-
mo de ritmo. E aplica-se a mecânica a qualquer tipo
de material, jornalismo, programas de auditório, do-

Além do esplendor

físico dos corpos

adolescentes é o

próprio ritmo da TV

que se torna

erotizado

cumentários. Este priapismo da sucessão das ima-
gens, que Arthur da Távola chamava de "editite", se
apropriou do meio como um vírus lingüístico que
aniquilava in ovo qualquer outra possibilidade. Na
sua intolerância pela diversidade revelava a compo-
nente autoritária, friamente manipuladora da atenção
e da emoção do espectador. O empobrecido especta-
dor brasileiro se via compulsoriamente obrigado a
consumir uma falsa abundância lingüística e expressi-
va.

A manutenção deste statu quo narrativo e das
relações de poder geradas interna e externamente pela
ocupação da audiência criara uma eficiência conser-
vadora. Qualquer desserialização era tida como irii-
miga. A invenção passa a representar ameaça à orto-
doxia, império e linguagem se tornam uma coisa só
A indústria cinematográfica americana, em seu apo-

geu, conhecera fenômeno semelhante, confinando à
academia o espaço da linguagem. A metodologia da
direção, na expressão de Jayme Monjardim, era feita
de cânones. Mas este modelo, como todos os que não
contêm em si mesmo a possibilidade de sua própriarenovação, veio a se exaurir, perdendo sua capacida-
de de transmitir, de forma atraente, informações
audiovisuais. Desta decadência nasce o cinema mo-
derno, de Welles a Godard, fundamentalmente uma
desestruturação destes cânones narrativos e visuais.
As mudanças do hábito social de freqüentação da
sala cinematográfica encerraram precocemente esta
crise da linguagem, que vai ser substituída pelo movi-
mento de restauração do cinema clássico, empreendi-
do por Spielberg, Lucas, etc. na década de setenta.
Por sua vez degradada no hibridismo dos filmes e
minisséries feitos especialmente para a televisão.

Foi na grande crise da linguagem cinematográfica
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dos anos sessenta que ficaram claras as relações entre
ética e linguagem. Para os jovens turcos dos Cahiers
de Cinema a moral era uma questão de travellings, e o
travelling. uma questão de moral. A indução da
emoção do espectador pela reiteração de doses que
sublinhavam o estado d'alma dos personagens, as
aproximações do olho da câmara, enfatizando a dra-
maticidade do momento narrativo, tornaram-se imo-
rais. A fenomenologia da imagem cinematográfica,
pressentida nos filmes realistas de Renoir ou Rosselli-
ni, que deixa ao espectador a descoberta de seu
conteúdo, seria consagrada em Viaggio in Itália, obra
seminal de que surge a nouvelle vague e a fase moder-
na de Antonioni, iniciada em L'Avventura. Planos
mais afastados, tempos mais longos, cortes parados,
ritmo e tensão internos na imagem, ausência de co-
mentário musical, ruídos do ambiente, signos mais

can Queen, que levou John Huston aos rios africanos,
têm entre si este tempo comum. Os rios não são
pequenos ou grandes, alegres ou tristes, são rios,
relembra Jorge de Lima, na Invenção de Orfeu.

A novela Pantanal, nem que quisesse, poderia
escapar deste fluir cosmicamente perene, sem que isto
retire a coragem de ter sabido entregar-se a ele.
Reichianamente longe da crispação da potência ereti-
va, trilha a amplidão serena dos grandes orgasmos.
Sob a atração do Rio, as roupas, que também são
signos, tornam-se acessórios perturbadores da comu-
nhão dos elementos e dos corpos. O instinto se
sobrepõe à linguagem com a mesma intensidade que a
água, o sol, as longas praias de areia branca predis-
põe ao contacto carnal. Mais além do esplendor físico
dos corpos adolescentes, é o próprio ritmo da televi-
são que se descobre na sua lentidão, subitamente
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Pantanal não poderia, nem que desejasse, escapar ao fluir cósmico da região em que foi gravada

tarde repetidos exaustivamente como representação
de uma modernidade estilística, logo ética.

Ao referir-se às diferenças das novelas que dirigia na
TV Globo, onde lhe recomendavam não fazer planos
gerais, não fazer planos longos, rechear a ação de doses,
cenas rápidas, mais rápidas e contrapô-las à liberdade
oferecida pela Manchete, Jayme Monjardim insere a
televisão nesta já velha e grande querela da linguagem
cinematográfica. A dilatação do tempo de sustentação
dos planos, a lentidão das falas, os grandes espaços
naturais descritos em afastados planos gerais, como nos
westerns, cenas de interior gravadas em ambientes au-
tênticos, longe da tirania do estúdio e de seus tripés com
rodas, tudo aproxima a televisão das conquistas e recur-
sos próprios do cinema. Mas não se trata de cinema na
televisão, da mesma forma que quando os filmes expres-
sionistas alemães dos anos 20 incorporavam as inven-
ções de iluminação ou de encenação do teatro de Max
Reinhardt não estavam fazendo teatro. Simplesmente
rompe-se o jogo preconceituoso de uma linguagem de
televisão que, dissociada de seu objeto narrativo, quer se
impor como dogma supremo.

Os próprios diálogos de Benedito Ruy Barbosa,
que se dão ao luxo de reproduzir o ritmo lento da fala
pantaneira, o que fazem é submeter-se ao devenir do
universo em que se dá a narrativa. É característico do
arquetípico mundo fluvial impor à sua evocação
este tempo manso, distendido, sereno, aquático. The
River, que Renoir filmou na índia, Wind Across the
Everglades, obra-prima precocemente ecológica que
Nicholas Ray fez nos pântanos da Flórida, The Afri-

çrotizado. Como quer Kamà-Sutra e como sabem os
índios brasileiros, devagar é melhor...

É dificultoso hoje em dia, vivendo a aldeia global e
a interdependência econômica e tecnológica das na-
ções, falar de um sentimento puramente brasileiro. O
nacionalismo energúmeno herdado do Estado Novo e
por décadas encampado por numerosa parcela bem
pensante da esquerda brasileira terminou derrotado
pela própria realidade. Mas a perda de uma identida-
de nacional, da energia cultural endógena, num mo-
mento em que a televisão mundial (logo o consumo)
perfura o manto de todas as realidades regionais,
passa a ser um ato de passividade, de submissão.
Danuza Leão sintetizou com maestria o fato, ao
lembrar, ligeira, que nossos gays só pensam em mãe e
Nova Iorque. A história reflexiva do colonialismo
cultural ainda está para ser escrita.

Ao estabelecer uma relação amorosa com o país

Pondo na TV o novo, o
¦ desconhecido, o raro ao

alcance de todos, a
novela massifica a

qualidade, como queriam
os visionários da Bauhaus

como terra, lugar de origem, Pantanal encontra umã
modernidade, no sentido de ser moderno aquilo que é
socialmente útil aqui e agora. E homenageia a percep-
ção de Levi-Strauss, que já freqüentou a região,
afirmando que as culturas, à força de comunicar-se
entre si, não terão mais o que comunicar. Colocando
o novo, o desconhecido, o raro ao alcance de todos, a
novela massifica a qualidade, como queriam os visio-
nários da Bauhaus. Ao sinalizar a necessidade de
emoção que a novela preenche e ao atendê-lo através
da calma e da beleza das imagens, Jayme Monjardim
reconstitui o sentimento do autor Benedito Ruy Bar-
bosa ao reconhecer no Pantanal, pela primeira vez, a
Via Láctea. Em Graças, à beira do rio São Lourenço,
a uma hora de avião de Cuiabá, quando lhe veio o
impulso de concepção da novela.

"O povo brasileiro se identifica com a novela,
muda seus hábitos, muda
a maneira de vestir, muda
a maneira de comer, dá
nome de personagens aos
filhos... É uma forma de
cultura", declara Jayme
Monjardim (JB, 13/5/90).
A consciência do vínculo
entre a produção ficcional
televisiva e o ethos nacio-
nal retoma o papel social
da interlocução entre uma
e outro. Numa reunião
com Delfim Netto, ainda
Ministro da Agricultura
do governo Figueiredo,
agenciada pela inquieta-
ção de Samuel Wainer,
pude ouvir o mercurial
economista — ó surpresa
— desenvolver a teoria de
que o milagre econômico
italiano dos anos 50 tinha
sido precedido por um
projeto de país formulado
pelo neo-realismo. E, por
falar em economistas,
João Sayad vem repetida-
mente evocando a figura
de Mario de Andrade, a

propósito da retomada urgente do sentimento de
amor ao Brasil. Não deixa de ser curioso e oportuno
adivinhar, debaixo da trama forçosamente simples e
feita de clichês, a visão sub-reptícia de um país novo.
Ou de uma nova maneira de viver a nação.

Pantanal trouxe para o primeiro plano do universo
mediático o país rural que se refugiava envergonhado
nos programas de música sertaneja das manhãs domi-
nicais, a memória das lendas indígenas em que abun-
dam as metamorfoses em animais da floresta, o mito
de um paraíso perdido bem longe da selva das cida-
des, onde as doenças são curadas com plantas e o
sobrenatural integra-se no cotidiano.

Os detectadores de tendências, além da óbvia fome
ecológica da população citadina e da carência de valori-
zação daquela rural, constatarão, como em outros luga-
res de discurso compreendidos na comunicação social,
uma vontade de restauração da virtude. O mito do bom
selvagem, como o encarna a personagem Juma, ou da
bondade intrínseca ao campo volta à nostalgia das
fontes, uma ânsia de purificação. Os anos que nos
separam do próximo milênio podem querer retomar, em
outra clave, a revolução de costumes dos anos 60. O
retorno à natureza, à saúde e à virtude se assemelham a
uma reação ao desesperado individualismo yuppie que
sobreveio à utopia de 68, à ilusão da salvação do mundo
pela luta armada, ao desejo de uma vida a um só tempo
comunitária e alternativa. Os índices de audiência, sis-
mógrado do inconsciente coletivo, registram mudanças.
Abençoado seja o Pantanal, que, pela pura criatividade,
começa a nos livrar do insensível dragão da riqueza, que
é também da indiferença e da maldade.
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Economia

0 Plano
como resposta
e trégua
Qualquer presidente
eleito, com coragem política,vislumbraria o Plano
Collor como única alternativa

Antônio Barros de Castro
IN

sentido do progra-
ma dc estabilização
recentemente lança-
do neste país difícil-
mente poderá ser

captado se não tiver em
conta a face da inflação
brasileira que nada tem de original, bem como as
características que, pelo contrário, marcam e diferen-
ciam a nossa longa e intensa experiência infiacioná-
ria. A dificuldade justamente reside em que, enquanto
muitos tendem a ignorar as peculiaridades, outros
teimam em omitir o que há de universal.

O que há de universal na inflação brasileira pode
talvez ser resumido da seguinte maneira. Os agentes
econômicos (empresas, sindicatos ou, digamos, pro-
prietários de imóveis) adquiriram consciência de que
se encontram imersos num ambiente altamente insta-
vel e de que a moeda brasileira, em particular, não é
confiável, seja como reserva de valor, seja como
unidade (invariante) de medida. Assimilada a convic-
ção, trataram eles de adequarem seus comportamen-
tos a um meio ambiente deste tipo. Assim, por exem-
pio, passaram a exigir a correção monetária das
dívidas e buscaram encurtar os prazos de validez dos
contratos. Este último aspecto revela a compreensão,
por parte dos agentes, de que, num meio ambiente
caracterizado não apenas pela desvalorização crônica
da moeda como pela freqüência de mudanças impre-
visíveis, é altamente conveniente preservar a capaci-
dade de rever compromissos, de forma a evitar perdase/ou explorar oportunidades de ganho.

Não deve haver dúvida de que as mudanças com-
portamentais a que acabamos de aludir, que tanto
respondem ao meio ambiente quanto o modificam,
tendem a ocorrer em qualquer economia submetida a
uma longa e intensa experiência inflacionária. Além
disto, caracteriza estas experiências o fato de que os
governos só se podem financiar inflacionariamente.
Isto porque, seja emitindo bilhetes (moeda manual)
seja colocando titulos públicos de curto ou curtíssimo
prazo (o público não aceita compromissos duradou-
ros), estão introduzindo moeda na economia — da
qual os agentes econômicos tratarão de fugir tão
rápido quanto possível.

Com a patente aceleração da alta de preços, verifi-
cada na passagem de 1989 para 1990, a crença,
profundamente arraigada neste país, de que é possível
proteger valores através dos chamados índices de
correção monetária foi seriamente abalada. A perda
deste referencial (precariamente substituído, em cer-
tos meios, pela alta esperada da taxa de juros de
curtíssimo prazo) assinalava, possivelmente, o ingres-
so da economia na hiperinflação. Ao contrário, pois,
do que tanto se dissera, aqui também a inflação
levava à hiperinflação, bastando para isto a iteração
dos mecanismos e das reações colocados em marcha
pelo próprio processo inflacionário — aí incluídas a
deterioração das condições de financiamento do setor
público e a progressiva destruição de sua capacidade
de ação.

É bem verdade que, não obstante a alta desenfrea-
da de preços, as empresas se mantinham de pé, o nível
de atividade industrial era sustentado, e os índices de
desemprego permaneciam baixíssimos. Isto, porém,
não significa que a situação estivesse minimamente
sob controle. Aqui, como em outras experiências, foi
observado que a inflação desenfreada é, de início,
altamente estimulante. E isto porque, sendo mais fácil
do que nunca vender, os lucros tornam-se (enganosa-
mente) fáceis e evidentes — enquanto as perdas difi-
cilmente são percebidas. Prosperam, aparentando
grande vigor, negócios voltados para a especulação, e
sobrevivem atividades sem condições de competir.
Enquanto isto, as atividades por conta do Estado
rumam em direção ao colapso, sem, no entanto,
desempregar. Grandes conquistas salariais podem ser
obtidas por 

"generais de batalhas fáceis" (expressão
usada por um líder sindical brasileiro) para, evidente-

¦ mente, desfazer-se logo a seguir. Em suma, no Brasil
de fins de 1989 e início de 1990 — como, também, na
Alemanha de 1922 —, a euforia predominava sobre o
pânico, o qual, no entanto, em diversos momentos,
parecia prestes a instalar-se.

Poucos negarão, no entanto, que nos encontrava-
mos á beira de uma verdadeira explosão de preços.Caso em que os setores sociais menos ágeis e agressi-
vos seriam rapidamente levados à privação mais ab-
soluta. Faltaria apenas, para completar o quadro, queos proprietários de mercadorias não mais quisessem
vendê-las. Este tipo de situação tende a ser alcançado
quando só resta, como possível indexador para os
preços, a cotação futura — e, portanto, obviamente,
incerta — do dólar. O fenômeno chegou a ocorrer na
Argentina, sendo assinalado pelo humor portenho,
através de cartazes anunciando: "Fechado 

por falta
de preços." No caso limite alemão, os agricultores a
partir de certo ponto, simplesmente se negaram a
entregar os seus produtos, independentemente dos
algarismos impressos sobre os pedaços de papel que,
em condições normais, chama-se dinheiro. A estas
alturas, as transações econômicas são substituídas
pela violência, e o inferno se instala sobre a Terra.

Se, por um lado, a crônica inflação brasileira
induziu a adoção de comportamentos previsíveis nes-
tas circunstâncias, não é menos verdade que aqui
surgiram instituições (e comportamentos a elas asso-
ciados) que não existem
em grau comparável nas „_,
demais nações latino-ame-
ricanas de longa experiên-
cia inflacionária, e das
quais, ao que parece, não
se chegou sequer perto nas
clássicas experiências eu-
ropéias de alta e hiperin-
fiação. Indo diretamente
ao cerne da questão, a es-
pecificidade provém da ex-
traordinária rede de segu-
rança criada para proteger

Aqui como em
outras experiências

foi observado
que a inflação
desenfreada é,

de início,
muito estimulante

os agentes econômicos das incertezas associadas à
inflação — aí incluída, com destaque, a extrema
redução dos prazos de recontratação dos emprésti-
mos concedidos aos poderes públicos. Tornou-se
em conseqüência possível atravessar um longo e
intenso processo inflacionário e atingir o limiar da
hiperinflação, com um expressivo volume de recur-
sos aplicado em títulos da dívida pública, com uma
grande massa de poupança sob a forma de depósi-
tos remunerados, e, ainda, com outros títulos re-
presentativos de poupança financeira. Nas demais
experiências históricas, contrariamente, só a rique-
za financeira que emigrou a tempo para o dólar
sobreviveu à alta inflação. A proeza aqui realizada
teve, no entanto, um alto custo: os componentes da
poupança financeira foram convertidos em moeda
ou quase-moeda. O passo seguinte seria a extensão
aos depósitos à vista de uma remuneração capaz de
acompanhar, a certa distância, a taxa concedida à
poupança financeira. A massa total de liquidez
resultante desta "fusão" teria o seu crescimento
determinado (numa aproximação obviamente sim-
plificadora) pela taxa exigida pelos detentores da
poupança financeira para não se mover em direção
a ativos reais e/ou bens e serviços de consumo. Em
suma, só a moeda manual, cujo peso relativo estava
em franco declínio, não crescia automaticamente.
Configurava-se, desta forma, um caso extremo, e
sem dúvida altamente peculiar, de subordinação da

oferta de moeda â de-
manda proveniente do

mercado. O que implica
dizer que a quantidade de
moeda tendia a se ajustar
— ou, mesmo, refletir —
as apostas coletivas acer-
ca da próxima rodada da
alta de preços.

A inédita e, em última
análise, absurda combi-
nação de alta inflação
(nutrida por expectativas
correspondentemente ex-
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citadas e inflacionistas) com um imenso volume de
liquidez, progressivamente, tomou conta da politi-
ca econômica. Sob a tirania desta massa de Iiqui-
dez, a principal e inglória tarefa da política econô-
mica passava a se adaptar os juros ás expectativas
de alta de preços, para com isto persuadir os deten-
tores de poupança financeira (e líquida) a atuar na
prática (e globalmente) como se os seus créditos
não pudessem ser resgatados a qualquer momento.
Quanto a tentar a estabilização, ia-se revelando
cada vez mais difícil, sendo os principais obstácu-
los: o enorme esforço fiscal antevisto como neces-
sário e a instabilidade inerente a uma situação em
que os particulares, propensos a antever a derroca-
da do plano em qualquer tropeço (real ou imagina-
rio), controlavam uma imensa massa de recursos
imediatamente mobiliza vel.

O que precede pode ser assim resumido. Havia
uma inflação em curso, cuja progressão — dentro
do quadro vigente — não podia ser impedida pela
política econômica. E havia também um enorme
estoque de poder de compra, precariamente manti-
do em suspensão e que a qualquer momento pode-
ria desabar sobre o mercado, detonando a hiperin-
fiação. Em outras palavras, tínhamos uma inflação
em curso e uma hiperinflação em suspensão. A
inflação tendia a se agravar e, à medida que isto era
percebido, tornava-se mais difícil e custoso manter
a hiperinflação em suspensão. O curto-circuito final
estava, pois, prestes a
ocorrer — sendo que ^m
queima dos ativos finan-
ceiros se daria, neste ca-
so, em plena hiperinfla-
ção.

A omissão por muitos
dos aspectos universais
da inflação em curso nes-
te país parece decorrer da
convicção de que o nosso
processo infíacionário
tem causas primárias (ou
originais), sendo elas,

A poupança financeira
sempre se comportou, de

fato, como um
empréstimo de longo

prazo, caso contrário a
hiperinflação teria

chegado muito antes

justamente, que o distinguem do ocorrido em ou-
trás partes. Incide-se, desta maneira, num duplo
erro. Primeiramente, se há lição que o descontrole
infíacionário dos últimos tempos deixou claro é que
a partir de certo ponto as causas que deram origem à
inflação pouco importam. O processo infíacionário
revela-se capaz de alimentar-se a si mesmo, e o presen-
te passa a ser determinado antes pelo futuro (espera-
do) do que pelo passado. Isto, no entanto, não implica
o desaparecimento da especificidade. Esta poderá ser
reencontrada na rede de instituições criadas para pro-
teger os agentes econômicos da corrosão dos valores
imposta pela inflação. Em suma, se o universal deriva
da necessidade, que a todos atinge, de continuar deci-
dindo e operando num meio ambiente em que a
moeda morre a cada dia, a especificidade (à medida
que exista) provém do formato especial das institui-
ções criadas em resposta a esta situação — e, claro,
dos comportamentos que daí derivam.

O programa de estabilização recentemente implan-
tado no Brasil tem por característica maior a drástica
redução do todo constituído pela fusão da poupança
financeira com a liquidez efetivamente empregada
nas transações correntes. Mais precisamente, o pri-
meiro elemento deste espúrio todo perdeu o atributo
da liquidez, passando a ser tratado como empréstimo
de longo prazo. Como vimos anteriormente, no en-
tanto, a poupança financeira sempre se comportou,
de fato (e globalmente), como empréstimo de longo
prazo — caso contrário a hiperinflação teria chegado
muito antes.

Quanto à liquidez, propriamente dita, foi atingida
o bastante para inviabilizar os preços que estavam
sendo determinados por ocasião do lançamento do
programa. Ao tornar iliquida a poupança financeira,
o governo retirou de cena a hiperinflação mantida em
suspenso. Vaie dizer, a inflação foi primordialmente
atacada pelo que ela tinha de peculiar.

Ao tornar as pessoas e, sobretudo, as empresas
carentes de liquidez, o programa travou a inflação"convencional" 

que, naquele momento, começava a
se converter em hiperinflação.

Impossibilitada de deslanchar "ondas especulati-
vas", a poupança financeira deixa de exercer a tirania
anteriormente caracterizada. Torna-se, além do mais,
possível pagar juros elevados, sem que isto tenha que
ser extendido ao estoque da dívida. Numa palavra, e
como já foi diversas vezes assinalado, volta a ser
possível fazer política monetária.

A estabilização instantaneamente acarretada pelo
plano cria, por outro lado, condições'propícias ao
indispensável, necessariamente lento e reconhecida-
mente difícil avanço no plano fiscal. O programa
criou, pois, em suma, uma trégua para que as caracte-
rísticas universais da inflação venham a ser combati-
das e superadas. A trégua em si — que não seria
obtida em nenhum outro programa — é de valor
inestimável. Seria totalmente ilusório, no entanto,
confundir trégua com ausência de problemas. E isto
porque a súbita passagem da hiperinflação para a
estabilidade libera impulsos recessivos e inflacioná-
rios. Recessivos, porque, independentemente do for-
mato do plano, os fatores euforizantes e, em particu-
lar, as "flores falsas" desenvolvidas na estufa da alta

inflação deverão desapare-
cer. Inflacionários, porque,
a estabilização favorece seg-
mentos sociais e restabelece
condições de crédito ao
consumo (após seu virtual
desaparecimento na alta in-
fiação), o que irá traduzir-se
em demanda e incidir sobre
um aparelho de oferta que
continuará por algum tem-
po respondendo a estímulos
de mercado mediante alta
de preços.

Sopa de
feiticeiro
nas telas
Ao desvalorizar a
trilha sonora, o cinema
nacional deixa
de ser competitivo

Edu Lobo

/ have always said
that a bad film was ne-
ver never saved by good
music, but an awful
amount of bad music
has been saved by a good film.

Jerry Goldsmith, compositor de trilhas dos
filmes Sand Pebbles, Alien, Planeta dos macacos

cena se passa numa pequena sala de projeção,
no início do século: as luzes se apagam, surgem
na tela as primeiras imagens de üm filme mudo
e um pianista, de improviso, inicia a composi-
ção da primeira trilha sonora da história do

cinema. Como um repentista, tendo a imagem como
mote, o músico vai construindo a sua trama sonora,
interpretando as situações do filme à sua maneira,
decidindo sozinho e instintivamente onde. quando e de
que modo executar a sua música. O efeito é surpreen-
dente. A partir deste momento, todas as salas passama ter pianistas contratados, não há mais filme sem
música. '

Alguns anos depois, percebendo que um novo
mercado estava para surgir, alguns compositores pas-
sam a escrever, especialmente para o cinema, partitu-ras para piano, para órgão ou para pequena orques-
tra, cujos títulos variavam em função das cenas mais
comuns dos filmes da época: O Incêndio. Perseguição,
Batalha, Cena de Amor, A tempestade etc. Um mães-
tro, munido de sua coleção de partituras, é agora o
intérprete e uma espécie de co-autor da trilha sonora.
É ele quem seleciona os trechos musicais de acordo
com as cenas, adequando-os às necessidades da ação
dramática, modificando andamentos, durações, in-
tensidades.

Com o cinema falado, tudo se modifica: a música,
agora gravada, passa a pertencer fisicamente ao filme!
Cabe ao engenheiro de som, o sonoplasta, a tarefa de
utilizar material musical pré-gravado: música de cli-mas (mood music) ou de concerto. Na mixagem das
bandas sonoras (diálogos, ruídos e música), o sono-
plasta "encaixa" a música nas cenas com o truque do
fade-in/out, uma dinâmica artificial de botão de volu-
me — abrindo o som (crescendo) no inicio da cena e
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fechando o botão (dimi-
nuindo) no final. Mas o
método é primitivo, os
equipamentos rudimenta-
res e a música não saem
ainda da sua modesta con-
dição de background mu-
sic. As "trilhas" feitas des-
ta maneira não passam de
enormes colchas de reta-
lhos, de gosto duvidoso e
de conhecimento musical
idem, uma sopa de feiticei-
ro onde se mistura um
pouco de tudo. O resulta-
do é intragável, mas, em
virtude do seu baixo custo,
é usado nos dias de hoje
com freqüência, sobretudo
nas novelas de TV e em
produções cinematográfi-
cas de poucos recursos.

Em meados dos anos
30, a partitura do vienense
Erich Korngold para o fil-
me Captaih Blood explode
nas telas com força jamais
vista e modifica radical-
mente a situação. Korn-
gold, compositor do estilo
Richard Strauss, escreve
uma trilha extremamente
descritiva e rica, que co-
move as platéias do mun-
do, atraindo a atenção dos
produtores que passam,
então, a acreditar e a in-
vestir em música de filmes.

Aos poucos, novos
equipamentos e novas
técnicas de gravação vão
sendo criados, engenhei-
ros e músicos trabalham incessantemente cm busca
da perfeição. A trilha sonora transforma-se em
projeto complexo, com um mecanismo e vpcabulá-
rio próprios, ofício de especialistas. Descobre-se
que a música pode e deve ser feita literalmente sob
medida para cada cena, produzindo, assim^ efeitos
fantásticos, totalmente sincronizados com as ima-
gens, acentuando, sugerindo e enfatizando emo-
ções. Este novo método tem como base a velocida-
de do filme de 35mm — 24 fotogramas por stgundo— e faz uso de um inverno revolucionário: o click
trackf uma trilha de cliques, espécie de metrônomo
gravado em fita magnética e sincronizado com o
filme. O som regular dos cliques indicam o anda-
mento correto e a duração exata de cada trecho
musical. Usado com habilidade, o click track dá ao
compositor a possibilidade de acentuar, com preci-são absoluta, qualquer fotograma desejado — as
seqüências musicais tornam-se verdadeiras compo-
sições, com início, meio e fim. São abolidos os
fades, a música-agora pertence às cenas. O compo-
sitor de filmes, a partir de um roteiro detalhadíssi-
mo, comumente chamado de bíblia, faz cálculos,
escolhe o andamento mais adequado para cada
cena, anota na partitura a minutagem e os pontoscríticos de acentuações. Só então começa a com-
pror. E trabalho de paixão e paciência e que depen-
de fundamentalmente da qualidade tecnológica em
suas várias etapas: gravação, mixagem, transcrição
para o ótico, revelação e a reprodução das salas de
cinema. Se não houver cuidado ou competência, o
som de .um instrumento como o fagote, por exem-
pio, perderá progressivamente as suas cores até se
transformar em alguma coisa parecida com o som
de um flauta de bambu rachada.

Numa das cenas iniciais de Era uma vez na
América, de Sérgio Leone, um gângster atira num
punc/üng bali colocado a milímetros da cabeça de
sua vítima. O ruído da bala penetrando o couro e o
do ar sendo expelido invadem a sala de cinema e

Guerra n^s estrelas, de Georges Lucas, o primeiro filme a"usaro Dolby-Surround

potencializam a violência das imagens, fazendo
com que o espectador participe quase que física-
mente da cena. Isto é possível graças ao dolby-sur-
round, sistema de som implantado por George Lu-
cas para o seu filme Guerra nas estrelas. O Dolby SS
é, na realidade, um sistema dividido em quatrocanais: esquerda, direita e centro(dianteiros) e um
canal de surround, no fundo da sala, cujo objetivo é
o de reforçar a percepção de "localização" do som.
Trocando em miúdos, o espectador fica cercado
pela informação sonora. O sucesso é absoluto. Se-
gundo o cineasta Caca Diegues, o dolby-surround
está para os sistemas antigos assim como os filmes acores estão para os produzidos em preto e branco.
A comparação é perfeita.

Mas muito pouca gente sabe que o surround está
completando exatamente 50 anos de existência.
Walt Disney foi o primeiro produtor a arriscar
tempo e dinheiro na novidade, que na época tinha o
nome de fantasound, criado para um desenho ani-
mado de longa metragem chamado Fantasia —
aquele do bale de elefantes ao som da Sagração da
Primavera. O sistema funcionava com dois filmes
projetados simultaneamente — um com as imagens
e o outro com quatro pistas de som. O filme, um

clássico hoje em dia, nau-
fragou.

Com a recessão poste-
rior à Segunda Guerra
somada ao fracasso de
Disney, não se tocou
mais no assunto, até que,
assustados pelo sucesso
crescente da televisão,
que afastava o público do
cinema, dois produtores
de Hollywood contra-a-
tacam com o Cinerama:
uma tela enorme, som em
seis pistas, quatro proje-
tores, muitas matérias na
imprensa, mas quase ne-
nhum resultado; o siste-
ma era caro, difícil e foi
aos poucos rejeitado pe-
los donos de cinemas.

Para competir com a
televisão, os filmes ti-
nham que se tornar even-
tos capazes de atrair o
público sem criar proble-
mas técnicos para não as-
sustar os exibidores. A
solução veio com o Cine-
maScope, o primeiro pro-
cesso sofisticado que se
tornou realmente popu-
lar. Depois, outros siste-
mas apareceram: o Todd-
AO, com tela de 70mm, o
PerpectaSound, todos
tentando conseguir com
novas técnicas de grava-
ção e de reprodução — o
que já existia para a ima-
gem: o close-up, a aproxi-
mação, o máximo de re-

Pouca gente sabe que
o surround tem 50 anos

de existência. Walt
Disney foi o primeiro
produtor a arriscar

tempo e dinheiro, com a
novidade, em Fantasia
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sultado. E George Lucas consegue, com seu Guerra
nas estrelas, de 1977, tudo isto e mais um pouco,utilizando o sistema dolby, de redução de ruídos]
somado ao surround. Os sinais consistem de quatro'canais de som: esquerda, direita e centro(dianteiro)
e um canal de surround. colocado no fundo da sala,cujo objetivo é o de reforçar a percepção da locali-
zação do som. Trocando em miúdos, o espectador
fica cercado pela informação sonora produzida pelodolby-surround. O sucesso é absoluto.

Chegou-se à conclusão, nos países civilizados, de
que a qualidade da banda sonora é elemento im-
portantíssimo para o sucesso comercial de um fil-me. Seja ele Rambo, Ran, Sexta-feira treze ou Dothe right thing, é preciso investir, sem avareza, nasuperquahdade. Porque o público absorve rápida-
mente as novidades e exige cada vez mais.

No Brasil, a situação é diferente. Apesar deexistirem estúdios de alta qualidade técnica, comoos do Alamo (em S. Paulo), os da Fundação doCinema Brasileiro e os da Som Livre (Rio) namaioria das vezes os produtores evitam os proces-sos mais sofisticados, por serem mais dispendiosos
Quer dizer, nadam, nadam e morrem na praiaFagote vira bambu, violino vira rabeca; para quetrilha, para que músicos, para que o esforço detanta gente? E bem verdade que as salas de cinemasao quase todas precariamente instaladas, mas istonao pode servir de desculpa. Filmes como O roman-ce da empregada, de Bruno Barreto, Dias melhoresvirão, de Caca Diegues (gravados no Álamo) eFaca de dois gumes. de Murilo Salles (gravado riosestúdios da Fundação), são de qualidade técnicaimpecável, prontos para competir em qualquermercado. Este custo a mais é indispensável para asaúde artística e comercial de um filme, é a garantiada qualidade do trabalho de diretores, de roteiris-tas de atores, de técnicos, de músicos, os engenhei-ros de som. Porque, em cinema, talento sem dinhei-ro e mico-preto.

t • *£ i-yytrt
20/5/90 a JORNAL DO BRASIL

. vi > ::'j i .'. ' \'z :' '



A sedução
pelo
seqüestro

Os críticos do Plano Collor
não foram capazes de
perceber que tudo se trata
de um fenômeno pós-moderno

Muniz Sodré

s críticas ao Plano
Collor, mesmo
despercebidamen-
te, parecem apro-
ximá-lo da ordem

dos fenômenos ditos"pós-modernos". Ou pelo menos daquilo que
alguns pensadores contemporâneos enxergam
como caracteristico da Modernidade tardia
que atravessamos. Assim é que se registra com
grande freqüência a palavra "seqüestro" para
designar a retenção, pelo governo, dos recur-
sos financeiros das pessoas físicas e jurídicas.

Ora, o fenômeno do seqüestro, ao lado do
terrorismo, é apontado por ensaístas da "pós-
modernidade" como sintomático desta época
em que o poder, político se esvazia diante do
poder tecnoburocrático e em que se perde o
sentido clássico da História. Entenda-se: um
certo sentido da História, e não a própria
História, como polemizam esses atrapalhados
leitores de Hegel, que são os defensores das
teses do "fim da História".

Exemplo de um ensaísta que privilegia o
tema do seqüestro é o francês Jean Baudrillard.
Para ele, estamos em plena era da "transpolíti-
ca", experimentando o circuito histórico do
refém e do terrorismo, que substitui o outro,
do senhor e do escravo, do dominante e do
dominado, do explorador e do explorado."Finda a constelação do escravo e do proletá-
rio, trata-se de agora em diante da constelação
do refém e do terrorista", afirma. Ao invés da
clássica alienação, agora terror e chantagem.

Há quem veja neste tipo de análise uma
expressão do pessimismo europeu fin de siècle
ou pura manifestação de mau humor intelec-
tual. No entanto, sintomas transnacionais de
uma profunda mutação econômico-político-
social obrigam-nos a refletir mais demorada-
mente sobre esse modo de pensar, que talvez
possa ser equacionado pela conjetura de Elias
Canetti: a partir de um certo ponto preciso do

Mitologia

tempo, a História teria deixado de existir, isto
é, as coisas teriam deixado de ter o mesmo
valor de verdade de antes.

Uma destas coisas é a política, hoje situada
no espaço vazio do poder, cujo lado pleno e
real passou a ser ocupado pela tecnoburocra-
cia. Em termos mais concretos, pelo estamento
dos economistas, dos administradores, dos es-
pecialistas em tecnociência, dos estrategistas
de necessidades, dos planejadores em geral.

Certo a classe política continua a ser neces-
sária, mas como cortina de fumaça para que se
mantenham as aparências de continuidade do
mundo que reconhecemos como "normal" ou
da democracia que nos habituamos a chamar
de "representativa" — quando, na realidade,
sob o poder tecnoburo-
crático. ela é crescente-
mente plebiscitaria.

Revela-se, porém, a
fragilidade dessas apa-
rências: sintoma do
mal-estar político sob a
égide tecnoburocrática
é a incapacidade dos
ditos representantes do
povo em lidar com as
injunções técnicas. Es-
tas são hoje operacio-
nais e velozes, a classe
política é discursiva e
lenta. Para nos darmos
conta disto, basta con-
templarmos, ainda que
superficialmente, o
atordoamento do Con-
gresso em face do Pia-
no Collor. Havia os
que votaram sem en-
tender nada, havia a li-
quefação dos partidos,
havia o fisiologismo
puro e simples. Na rea-
lidade, chantageado
pela ameaça da hipe-
rinflação, o Congresso
tornou-se refém do
Plano, enquanto recur-
so técnico presumida-
mente eficaz.

O mal-estar vai além
da política, atingindo a
velha ordem jurídica.
Juristas não deixam de
assinalar que as Medi-
das Provisórias que
compõem o Plano Col-
lor violam a ordem
constitucional e jurídi-
ca, dando ao chefe do
Executivo poderes ver-
dadeiramente impe-
riais. Caímos, assim,
em pleno imaginário
pós-moderno, aquele que hibrida o arcaico e o
novo: um imperador new look, com sofisticados
recursos tecnológicos à disposição, aclamado por
massas pobres e "descamisadas" 

(na verdade, si-
mulações operadas por estes instrumentos da de-
mocracia plebiscitaria que são as pesquisas de
opinião e a mídia eletrônica), sufragado por elei-
tores que já não fazem uma experiência real da
política (já que seus anseios tornam-se meramente
gerenciais, difrações perversas da desordem ;admi-
nistrativa e moral do Estado), ordenando a reten-
ção de bens ao bel-prazer do Plano, vivendo o
paradoxo do conservador que adota medidas de
governo revolucionárias.

Esta profusão de sintomas atinge o própno
sentido da oposição político-partidária. Foi de
fato notável que os economistas dos partidos de
oposição não conseguissem imbuir-se de argu-
mentos político-econômicos para analisar o Pia-
no. Fascinados pela circularidade técnica e narcí-
sica do discurso tecnoburocrático (cuja metafísica
apoia-se sempre num "plano"), terminaram
aplaudindo. Já alguns economistas tradicional-
mente conservadores fizeram críticas de natureza
técnico-política...

Mas é preciso não culpar ninguém, não há no
fundo nenhuma culpa a se resgatar, porque, nessa
ordem terrorista da tecnoburocracia, sobrevêm
necessariamente a confusão das coisas, a hipertro-
fia dos meios em detrimento dos fins, a histeria

dos resultados, o fascí-
nio da reprodução clôni-
ca do discurso técnico,
do mesmo pelo mesmo
Hoje. todos nós tende-
mos a nos tornar reféns
desta ordem indiferente.

Existe, assim, o espo-
radico seqüestro físico
de gente rica por gan-
gues, mas também o se-
qüestro simbólico das
massas por dispositivos
de terror do Estado
Quantas populações
não se tornaram reféns
de seus próprios Esta-
dos-Maiores? Quantas
nações não são conce-
bidas como reféns dos
planos de seus estamen-
tos tecnoburocráticos0
Não há legitimações
éticas para este tipo de
poder, há tão-só a
chantagem da catástro-
fe iminente, para a qual
o tecnocrata oferece,
com fria indiferença
(esta que Bernard Shaw
dizia ser pior do que o
ódio), sua solução téc-
nica.

Um episódio recente
vale como metáfora.
Foi esfaqueado um
funcionário da Presi-
dència da República,
diante da guarda de se-
gurança do Palácio do
Planalto, sem obter so-
corro durante ou de-
pois da agressão. Os
guardas encontravam-
se provavelmente se-
qüestrados, enquanto
sujeitos de solidarieda-
de humana, pela natu-

reza de sua função, que os mandava guardar
apenas o palácio. Imobilizados, reféns do car-
go, tipificavam tanto a indiferença de um plano
diante de algo que escape à atribuição técnica
quanto a paralisia fascinada das massas diante
do acontecimento real. A mídia teve sua parte:
o ferido foi entrevistado, mas não socorrido.

Nesse ponto cego das coisas, não existe mais
o social, não existe mais a política, mas — não
nos enganemos — não existe sequer a velha
economia política. Há apenas seqüestro e fasci-
nação. Esta última palavra, vale recordar, vem
do latim fascina (pênis) e está sintomaticamente
próxima defascio, donde vem fascismo.
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Sob o
reino da
confusão
Com um presidente autoritário
e um Congresso domável,
aposta-se num parlamentarismo
que ninguém sabe o que é

Luiz Felipe de Alencastro

ggl| II

presidente que nos
fins de semana
corre desabalada-
mente no cerrado
do Planalto Cen-

trai tem músculos de
atleta e comportamento
de autocrata. É um fato. A saraivada caótica demedidas provisórias que jogou sobre o país con-verte o Diário Oficia/ num mostruário de creti-nismo burocrático, desrespeita o espírito e a letrada Constituição. Seu desprezo pela soberania doCongresso e do Judiciário, pelos compromissos
que sua propna liderança partidária firma comos congressistas inquieta todos os democratasodos os brasileiros que sabem para onde vai aegitimidade extraconstitucional pescada no laçoturvo dos "descamisados-1. 

O fato de ter iniciadosua carreira como prefeito biônico do partido daditadura, de sair de um Estado periférico deapoiar-se no fajuto PRN para disputar eleiçõesonde o mecanismo civilizador dos dois turnos foipervertido por sua intransigência e pela inexpe-nencia dos partidos e do eleitorado, forma umcorpo de circunstâncias que faz do presidenteCollor um eleito particularmente avesso à nego-ciaçao política. Ajunte-se a isso o virtual colapsodo Legislativo e a enorme fome de autoritarismo
que a niperinflação criou na sociedade Eis osingredientes que nos promete para os próximosquatro anos o mais autocrata presidente eleitode que o Brasil tem notícia.

Diante disso, a trincheira que deve aglutinartodos os democratas parece clara: a defesa doEstado de Direito, da ordem constitucional doCongresso. Do Congresso ? Guillermo 0'Don-nell num seminário no Cebrap (Centro Brasilei-ro de Analise e Planejamento), em São Pauloembrava a observação feita em 1917 por MaxWeber sobre o Parlamento da Alemanha, trans-formado por Bismarck numa assembléia irres-
ponsavel e impotente: a importância do Parla-mento nao depende somente da discussão
parlamentar dos grandes problemas nacionais —depende, isto sim. cio grau de influência que o

'olítica

Parlamento exerce sobre esses problemas- é pre-ciso saber se o que ocorre no plenário' e nascomissões parlamentares tem real importância
para o pais, ou se o Parlamento funciona apenascomo o "selo involutário de uma burocraciadominante". Por isso, escrevia Weber, a causali-dade da critica moralista antiparlamentar deviaser invertida: era a impotência do Parlamento
gerada pelo autoritarismo bismarckiano quesuscitava o baixo nível intelectual e moral dos
parlamentares, e não o contrário.

O reparo vveberiano cai como uma luva noBrasil atual. Para tomar só um exemplo- é evi-dente que a supressão das emendas parlamenta-res no orçamento da União, imposta pela dita-dura - durante duas décadas em que o Estado e aeconomia brasileira sofreram profundas mudan-
ças -, esta diretamente relacionada com o atualdespreparo do Congresso nas matérias de políti-ca econômica. Os políticos do AI-5 mandados ao
penado e a Câmara pela generosidade ou aignorância dos eleitores deveriam se penitenciarmuitas vezes em Aparecida do Norte antes decriticar a instituição à qual pertencem. Forameles - através de Atos Institucionais, cassaçõeslei halcao e outras truculências - que criaram ascondições históricas do achincalhe do mandato

parlamentar.
A defesa do Con-

gresso - que não exclui
absolutamente a críti-
ca severa aos congres-
sistas - passa pelo res-
peito à competência e
soberania que lhe fo-
ram outorgadas pelaConstituição. As pró-ximas eleições têm en-
tretanto um complica-
dor. Na realidade,
uma parte das atuais
lideranças estima queo atual Congresso está
fadado à impotência

Na URSS existe, mesmo
tirânico, um aparato
parlamentarista, que
poderá ser azeitado

para combinar-se com
o presidencialismo.

Falta até isto ao Brasil

Segundo esses líderes, só com a implantação do
parlamentarismo o Congresso e a democraciaterão plena vigência em nosso país. Sejamosclaros: ha no debate político brasileiro uma pati-lana parlamentarista e uma doutrina parlamen-tansta.

A patifaria parlamentarista irrompe nas filei-ras conservadoras sempre que o executivo fede-ral parece escapar ao seu controle. De seu lado aproposta doutrinária parlamentarista ficou du-rante muito tempo confinada ao minúsculo PL(1 artido Libertador) do gaúcho Raul Pilla Con-tudo, os debates da Constituinte mudaram osdados do problema. Houve uma adesão de cor-rentes democráticas ao parlamentarismo e foi
promulgado o artigo 2o das .Disposições Transi-tonas da Constituição, determinando um plebis-ato em 1993 sobre o sistema de governo. Desdelogo, as eleições de outubro carregam no bojo aquestão parlamentarista, na medida em que opróximo Congresso poderá ser chamado a indi-car, no final de 1993, um primeiro-ministro paraa Republica. Nestas condições, é preciso apro-lundar a discussão sobre a mudança do sistemade governo.

Porém a trivialidade dos argumentos pró-par-lamentanstas faz o debate zieuezasuear nummar de generalidades. Não é mais possível acei-tar que lideres políticos respeitáveis matra-
queiem "parlamentarismo!, 

parlamentarismo'"sem fornecer maiores precisões. O cosmoDolitis-
mo defree-shop - ensinado pela Rede Globo eagora também difundido pelo establishment col-

londo - descomplexou nossa classe dominante,
fazendo-a esquecer seu provincianismo, sua ig-norância do mundo atual e, mais grave aindaseu desconhecimento da dimensão dos proble-mas brasileiros.

Qualquer leitor atento dos jornais sabe que os
presidentes George Bush, François Mitterrand ex rancesco Cossiga exercem prerrogativas consti-tucionais inteiramente distintas em seus respecti-vos países. Nos Estados Unidos funciona o mo-delo paradigmático do sistema presidencialistaum sistema dual, onde o poder está divididoentre o Congresso e o presidente. Na Françaexiste um sistema híbrido onde o presidenteeleito pelo sufrágio direto e universal, divide aindaa direção do país com um primeiro-ministronomeado pelo Parlamento. Na Itália vigora um

parlamentarismo clássico: o presidente da Repú-bhca e eleito indiretamente pelo Parlamento eexerce uma função simbólica, deixando a inteiradireção do governo ao primeiro-ministro.Este último modelo comporta variantes extre-mas. Pode combinar-se a monarquias ou a repú-blicas; pode ser instável, como na Itália, muitoinstável, como em Israel, ou bastante estável eate mesmo rígido, como na Inglaterra de mada-me Thatcher. Tudo depende do sistema partida-
rio (pluripartidarismo
ou bipartidarismo) e
da legislação eleitoral
(voto distrital propor-
cional ou majoritário).
Mas este modelo é o
único sistema de go-verno verdadeiramente"monal": a totalidade
do poder está nas
mãos do Parlamento.
Por isso, os sistemas
híbridos - com presi-dente eleito pelo voto
direto e primeiro-mi-
nistro -, como em Por-
tugal (desde 1976), na

Idéias/ENSAIOS

França (desde 1962), na Islândia (desde 1945)na Irlanda (desde 1937), na Áustria (desde 1929)e na Finlândia (desde 1919), devem ser chama-úossemipresiãenciais, pois se filiam ao modelodual de poder existente no presidencialismo enao ao sistema "monal" de poder, característicodo parlamentarismo (ver Maurice Duveroer Leconcept de regime semi-présidentiel, in M. Duver-
foo// alL- LeS réS'mes scmi-prèsidentiels. Paris1 voo).

A maioria dos que pretendem mudar nossosistema de governo têm em mente o regimesemipresidencialista. Tal era a essência do proje-to apresentado à Comissão de Sistematização daConstituinte.
Nesta hipótese, desenha-se a singularidade docaso brasileiro. Todos os seis países citados aci-ma vem de tradição ou de regimes parlamentaresclássicos. A maquina parlamentarista já estavamontada ha muitas décadas quando ali se intro-duziu um casulo constitucional para abrigar oembrião presidencialista. Convenhamos que estaengenharia política é infinitamente mais simplesdo que a projetada para o Brasil, onde se preten-de o inverso: implantar uma administração par-larnentansta dentro do presidencialismoAdmitindo que vários obstáculos tenham sidosuperados, restara ainda fabricar no Brasil amaquinaria administrativa parlamentarista Or-ganizar o corpo de funcionários de carreira for-mados no culto do bem público, capaz de tocar opais nos momentos de crise ministerial, quandoum gabinete ca,, eleições são convocadas, real"
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zadas. sem que surja ra-
pidamente nova maioria
parlamentar. Mesmo
nos paises de integérri-
ma tradição no trato
dos negócios públicos
um maquinário destes
demora a ser construi-
do. Na URSS, onde se
processa a mais delicada
transição política de
nosso século. Gorbat-
chev conseguiu que o
Soviete Supremo apro-
vasse no mês de feverei-
ro a reforma prevendo
eleições presidenciais di-
retas em 1994. Mas ali
|á existe, embora emper-
rado e tirânico, um apa-
rato parlamentarista
que poderá se.r azeitado
para combinar-se ao
presidencialismo.

O segundo ponto da
reforma parlamentans-
ta refere-se à sua aplica-
ção simultânea no go-
verno federal, nos
Estados e municípios
Esta simultaneidade pa-
rece imprescindível. Cá-
so ela não ocorra, o
Executivo federal entra-
rá em choque não só
com o Parlamento, o
que e de praxe, mas
também com os poderes
regionais. De fato, divi-
dido entre um primeiro-
ministro e um presiden-
te da República, o go-
verno federal será refém
dos governadores dos
Estados mais poderosos. Estes teriam a auto-
nomia assegurada pelo controle exclusivo do
Executivo estadual e a garantia do mandato de
quatro anos. Ao presidente da República faltaria
a primeira vantagem enquanto o primeiro-minis-tro nào disporia da segunda. Mutaíis mútandis,
os governadores de Estados também seriam re-
féns dos prefeitos*dos grandes municípios, caso a
reforma não incluísse esta última esfera de po-der. Desde já os semipresidencialistas conse-
quentes devem advertir o país: os governadores e
os prefeitos também terão que dividir o poderexecutivo com as assembléias e as câmaras mu-
nicipais.

Enfim, chega-se ao mais complicado. Depois
que uma extravagante coalizão de constituintes
recusou o aumento do teto da representação dos
Estados sub-representados na Câmara, um elei-
tor acreano continua valendo 28 eleitores paulis-tas. Esta injustiça se tornará intolerável no semi-
presidencialismo, quando o Parlamento for
cogestionário do Executivo federal. Não é difícil
imaginar ainda que em vários Estados e municí-
pios será instalado um semipresidencialismo
brando, onde o governador e o prefeito conti-
nuarãó agindo como dantes. O novo quadro
constitucional não estancará a dinâmica presi-
dencialista embutida na política local. Prefeitos
das grandes cidades fugirão pela ponta, colocan-
do-se no bloco dos presidencialistas irredentis-
tas, junto com os governadores dos Estados
onde existir um parlamentarismo de araque. Em
outros termos, não está assegurada a reprodução
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de políticos parlamentaristas. Haverá sempre,
por cima e por baixo da pirâmide, pressões
presidencialistas.

Nenhum dos seis paises semipresidencialistas
citados acima conhecia um federalismo de três
níveis, como o nosso. Na França, exemplo para-digmático do semipresidencialismo. existe a pos-sibilidade de acumularem-se os mandatos de
prefeito e de deputado. Prefeitos das cidades
médias e grandes são também deputados, mem-
bros do Parlamento, enquanto os "governado-
res" são funcionários nomeados pelo ministério
do Interior para dirigir a instância regional cor-
respondente aos nossos Estados (départements).
Os países do Primeiro Mundo realmente federa-
listas como o nosso (Alemanha Ocidental e Ca-
nada) adotam um regime parlamentarista clássi-
co: não há ninguém armando estratégias
antiparlamentaristas a partir de bases políticas

Para o PSDB todo o
tucano tem que ser

parlamentarista. Mas
não há precisões.
O que mais se faz

é uma diatribe contra
o presidencialismo

locais e regionais.
Por enquanto reina a

confusão entre nós. O
art. 2o das Disposições
Transitórias prevê um
plebiscito entre "parla-
meníarismo oú presi-
dencialismo". sem indi-
car a terceira opção, a
hipótese mais provável,
a do regime semipresi-
dencialisla. O PDT ado-
ta a forma mais primiti-
va de presidencialismo,
tendo votado contra os
dois turnos na Consti-
tuinte. O PMDB está.
como sempre, dividido e
lerdo, a ponto de o
deputado Ulysses Gui-
marães escrever uma
barbaridade constitu-
cional. afirmando que
nosso atual sistema de
governo é "experiência
de semiparlamentaris-
mo (sic) com o presi-
dente (sic) eleito pela
sociedade, como o figu-
rino francês" (Folha de
S. Paulo, 6 5 1990). O
PT é presidencialista,
votou a favor dos dois
turnos, mas não sabe
bem por quê.

O PSDB é a única
agremiação que coloca
o sistema de governo
parlamentar como es-
teio de seu programa.
De saída, os líderes pes-
sedebistas estabelece-
ram o postulado: todo
tucano tem que ser

adepto do parlamentarismo. Tanta certeza no
sucesso do jantar deveria levar os cozinheiros
a fornecerem aos comensaís outras precisõessobre o cardápio. Não foi o caso. As exa-
tas vinte e duas linhas consagradas à matéria
no volume VI da série Documentos partidários do
PSDB (Brasília, 1989) retomam a habitual dia-
tribe contra o presidencialismo sem indicar se o
partido opta pelo semipresidencialismo ou pelo
parlamentarismo etc. O artigo pró-parlamenta-rista escrito há pouco na Folha de S. Paulo
(2 5 90) pelo presidente do PSDB, ex-senador
Franco Montoro. alinha uma série de truísmos.
sem avançar uma só vírgula no enunciado geraldo assunto.

Um dos pessedebistas que mais afinaram seus
argumentos foi o deputado José Serra. Reconhe-
cendo que o funcionamento do parlamentarismorequer uma série de pré-requisitos (voto distrital,
possibilidade real de dissolução do Parlamento
pelo presidente da República, extensão da refor-
ma aos Estados e municípios, obrigatoriedade de
mandato parlamentar para aceder ao cargo de
ministro, correção da desigualdade da represen-
tação dos Estados na Câmara Federal), o depu-
tado tucano ainda não conseguiu aprofundar a
discussão destes temas.

Cabe entretanto ao PSDB, mais do que a
qualquer outra agremiação política, a tarefa de
aperfeiçoar urgentemente o debate sobre o par-lamentarismo. Sob pena de cairmos numa graveesparrela constitucional, transvestida das cores-
da modernidade.
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Pantanal está revolucionando os padrões estéticos da novela brasileira?

&*> '' m-^yJBÊ TrSWVtJosé Louzeiro
Escritor e autor de
telenovelas

¦ Sim. A novela
- assim como o
teatro, o cinema -
tem seu ritmo
interior, mas ainda
confunde ritmo e
velocidade. Acho
que Pantanal
reúne pela
primeira vez a
plasticidade do
cinema com um
ritmo próprio de
novela, que
permite que o
telespectador
reflita sobre o que
vê. Tenho achado
admirável a
construção do
subtexto através
da fusão de
imagens.

Sérgio Micelli
Sociólogo, analista
de TV

B Não, nada de
revolução. É uma
novela
convencional,
discretamente '¦

pornográfica. É
bem-feitinha, mas
o cinema pornô
brasileiro também
é bem-feitinho.
Pantanal tem um
grande apelo
ecológico, country,
explorando o
Brasil do interior,
mas não se deve
confundir o
conteúdo da
novela com a
alegria que ela
proporciona ao
desbancar a
Globo.

Sílvio Tendler
Cineasta

B Depende.'Revolucionando'
é uma palavra
forte. Acho que
está inovando,
porque cria uma
linguagem mais
lenta, mais
tranqüila para TV,
sem aquele pique
narrativo
alucinado, onde
tudo acontece ao
mesmo tempo.
Pantanal
simplesmente
conta uma
história, e acho
que a simplicidade
é o seu trunfo.
Sem dúvida, vai
ficar na história da
telenovela
brasileira.

Tizuka
Yamazaki
Cineasta, dirigiu
Kananga do Japão

H Sim. As
novelas sempre
foram planejadas
para serem
ouvidas - pela
dona de casa que
está fazendo o
jantar, por
exemplo - e a
modificação
fundamental desta
nova fase da
Manchete é fazer
novelas para serem
vistas, mais
áudio-visuais,
assimilando a
contribuição do
cinema e
obrigando o
telespectador a
sentar para
assistir.

Walter Georges ítaío Rossi
Durst Ator
Escritor e autor de
telenovelas

B Não. Acho o
Jaime Monjardim
um grande diretor,
dono de um estilo
peculiar, mas
gostaria de
lembrar a ele uma
frase de Bunuel: 'É
preciso desconfiar
da paisagem'. Ou
seja, acho que ele
deve tomar
cuidado com o
lirismo, mantendo
a beleza sem se
esquecer do ritmo,
para evitar o
arrastaniento da
novela.

ES Sim. Já
revolucionou. A
novela brasileira
precisava
urgentemente sair
dos estúdios,
respirar, e cada
ttike em Pantanal é
uma coisa
deslumbrante. A
economia do
diálogo, a
densidade
cenográfica e a
exploração da
psicologia dos
personagens levam
esta novela
diretamente ao
inconsciente do
povo brasileiro.

ME
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Berta Waldman

"Estou
trabalhando na
apresentação da
Obra completa
— até agora,
porque ele está
vivo — do poeta
Manoel de
Barros, que será
publicada pela
Civilização
Brasileira",
revela a
professora de Teoria Literária e
Literatura Brasileira da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). "É um poeta do
Pantanal matogrossense com uma
dicção poética muito particular,misturando temas da Natureza e
temas universais como a vida e a
morte — dos quais fala sem
transcendência, através da
materialidade das coisas — com as
inutilidades da sociedade industrial.
A poesia de Manoel de Barros é
diferente de tudo que se fez de 1945
para cá", completa a professora,
que também é crítica literária. Ela
conta que também está trabalhando
nos romances-folhetins do falecido,
dramaturgo Nelson Rodrigues."Não sei no que vai dar — se em
uma tese, em um livro ou outra
coisa. Resolvi trabalhar com esses
folhetins porque, apesar de serem
considerados 'menores' dentro da
obra rodrigueana, lançam uma luz
bastante esclarecedora sobre sua
dramaturgia", conclui.
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\NA MÓV
A DE MESA E DE CADEIRAS.

DIFERENTE, CONFORTÁVEL, PRÁTICA, BONITA, EXCLUSIVA: A LINHA GOYANA MÓVEL OFERECE

A VOCÊ TUDO O QUE MESAS E CADEIRAS PODERIAM TER DE MELHOR. AINDA OFERECE MAIS:

A LINHA GOYANA MÓVEL RESISTE AO SOL, A CHUVA, AO USO CONSTANTE, É EMPILHÁVEL, NÃO

PRECISA DE MANUTENÇÃO, NÃO DESBOTA. E MESMO SENDO DURÁVEL DESSE JEITO, AINDA TEM

3 ANOS DE GARANTIA. NA CASA, NO JARDIM, NA BEIRA DA PISCINA, EM BARES, HOTÉIS, ESCRI-

TÓRIOS E RESTAURAN-
TES, VOCÊ ESCOLHE O

MODELO E A COR E, SE
QUISER, AS ALMOFA-

DAS OPCIONAIS COM
REVESTIMENTOS DÍFE-

RENCIADOS, PARA AM-
BIENTES EXTERNOS E
INTERNOS. DÊ UMA VI-

RADA NA MESA E NAS
CADEIRAS. CONHEÇA A

LINHA GOYANA MÓVEL.
É DE VIRAR A CABEÇA.
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dição mora na Tijuea,
ao lado de cerveja,
de samba e do Banerj.

E
A Igreja dos Capuchinhos é
famosa por suas bênçãos que
atraem pessoas de todo o Rio.

difícil definir a Tiju-
ca. Não se pode cha-

mar de bairro, porque
abrange, em seus 43,52
km2, outros como a Mu-
da, Usina e Alto da Boa
Vista. Seus limites —
Praça da Bandeira, Fur-
nas e Andaraí — são
questionáveis, já que
moradores dessas loca-
lidades se consideram
tijucanos. Saudosistas,
sentem falta da época
em que passear na
Saens Pena era tranqüi-
Io e divertido. Os cine-
mas, cafés e lanchone-
tes, freqüentados até
então pelos tijucanos,
recebem hoje cariocas
até da Zona Sul. Para
eles, a chegada do me-
trô contribuiu para a
descaracterização do
bairro.

O comércio cresceu e
a Tijuea passou a ser um
bairro moderno, com
3.500 estabelecimentos
comerciais, 20 indús-
trias, 600 profissionais li-
berais, 100 escolas parti-
culares e 26 municipais,
três escolas superiores
e técnicas, além do Co-
légio Militar e do Pedro

II. Entre os
pontos turísti-
cos, a beleza
da Floresta da
Tijuea, a Cas-
catinha e a
Capela May-
rink, que se

orgulha de ter em seu
acervo um quadro de
Portinari. Sem falar nas
escolas de samba Sal-
gueiro, Império da Tijuea
e Unidos da Tijuea, ou-
tros atrativos do bairro.

ECONOMIA FORTE
A intensa vida econô-

mica gera um expressi-
vo recolhimento de im-
postos. Pode-se dizer
que a Tijuea é o terceiro
bairro em arrecadação
de ICM, sendo que mais
de 70% vem da Souza
Cruz e da Brahma. Para
dar apoio a toda essa in-
fra-estrutura, a Tijuea
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O Banerj está há 25 anos no bairro e
ainda hoje tem contas que foram
abertas no dia da sua inauguração.

conta com 76 agências
bancárias. Entre elas a
agência Tijuea do Ba-
nerj, na Rua Conde de
Bonfim, 390-A, que com-
pleta bodas de prata dia

28 de junho.
O Banerj tem ainda a

Casa de Poupança Tiju-
ca, onde se concentra o
maior volume de capta-
ção de poupança do
banco em todo o país,
com cerca de 25 mil con-
tas. O gerente Paulo Cé-
sar Caires considera o
tijucano uma pessoa exi-
gente, com bom nível só-
cio-econômico e fiel às
coisas de seu bairro. Por
isso há contas que foram
abertas na inauguração
da agência e até hoje
são movimentadas.

A Tijuea, cujo nome é
de origem Tupi (ty-yuc,
que significa líquido po-
dre, lama, e evolui para
Tijuco, brejo, atoleiro e
lameiro, por se encon-
trar numa região baixa,
alagadiça), já foi citada

em verso e
prosa, foi ce-
nário de fil-
mes e mora-
dia de figuras
il ustres da
história. Du-
que de Caxias
viveu numa
chácara na
Conde de
Bonfim, n° 10,
até 1880. Ho-

je, no lugar, está instala-
da a Mesbla.

TEMPO DAS
DILIGÊNCIAS

A história da Tijuea

começa na segunda me-
tade do Século XVI,
quando descendentes de
Salvador Corrêa de Sá,
fundador da Cidade do
Rio de Janeiro, e os je-
suítas se estabeleceram.
As matas foram derruba-
das para o plantio de ca-
na de açúcar e foram
construídos o Engenho
Novo e o Engenho Velho,
que mais tarde vieram
dar nome aos dois bair-
ros. Como o clima da Ti-
jucá lembrava o de Pe-
trópolis, várias chácaras
foram erguidas para os
nobres da época, como o
Barão de Itamarati e a
Baronesa Escragnolle
Taunay. Hotéis como o
Bennett foram aparecen-
do ao longo da Estrada
Velha até o Alto da Boa
Vista, onde morou o na-
turalista francês'Agás-
siz.

Todos su-
biam de dili-
gências, que
trocavam os
cavalos no lu-
gar conhecido
como Muda.
Em 1 861, o
Barão de Bom
Retiro, minis-
tro do Impe-
rio, preocupa-
do com a
preservação
da natureza,
ordenou o re-
florestamento
maciço da Ti-
jucá, com 95
km2 de super- Represa: o primeiro akstec

Wm,%Quem mora na Tijuea já
oportunidades para quem
dinheiro com segurança.

sabe que o I
quer poupar
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Conhecera Cascatinha, no Alto
da Boavista, é um bom passeio
e atrai turistas de todo o mundo.
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A Praça Saens
Pena é conhecida
por seu comércio
e pelos bons
cinemas.

Praça Afonso Vizeu, no
Alto. Colégios de pres-
tígio — Instituto Lafa-
yette, Escola Técnica
Orsina da Fonseca e
nstituto São Vicente de

Paula — começaram a
aparecer. Em março de
1889, foi instalado o pri-
meiro Colégio Militar do
país, dedicado à educa-
ção dos filhos dos ofi-
ciais do Exército.

Em 1910, Albino Sou-
za Cruz comprou a Im-
perial fábrica de rape
Paulo Cordeiro, adap-
tando-a para a fabrica-
ção de cigarros.

Com cerca de 400 mil
habitantes, distribuídos
em 324 ruas, a Tijuca
vive momentos diferen-
tes. Nos fins de semana

recebe gente de toda
parte que se aglomera
nas Saens Pena. Mora-
dores, como o próprio
Administrador Regio-
nal, Sebastião Pinto
Gonçalves, consideram
que a Tijuca foi invadi-
da por pessoas que
perderam o poder aqui-
sitivo para morar na Zo-
na Sul. Com saudades,
lembram os primeiros
cinemas — Éden e Tiju-
quinha — e não esque-
cem do gosto da pizza
servida no Prato do Dia.
Mesmo assim o bairro
ainda guarda o aspecto
residencial com vilas
de mais de 100 anos e
seus morros ocupados,
como o Salgueiro, com
mais de 7 mil pessoas.

ro akstecedorde água do Rh, inaugurado em 1908.

fície. O trabalho foi feito
pelo naturalista e major
Manoel Gomes Archer,
que, com seis escravos,
plantou 100 mil mudas
trazidas das matas de
Guaratiba, criando a Fio-
resta da Tijuca. Uma das
primeiras indústrias a
surgir foi a fábrica de ra-
pé Areia Preta.

OS NOVOS TEMPOS
A Tijuca começou a

se modernizar nos fins
do século passado. Os
bondes subiam até a

bém tm Tijuca você conta com
todo o apoio do Banerj. Lá temos

quatro agendas: a Agência Tijuca, na
Rua Conde de Bonfim, n° 390-A, onde o
gerente é Paulo César. A Agência Ura-
guai, também na Rua Conde de Bonfim,
n° 719 A/B/C, onde o gerente é Ronaldo
Abres. A Agência Haddock Lobo, na Rua
Haddock Lobo, n° 21»-A, o gerente é
Pauto César Oliveira. E a Agenda Conde
de Bonfim, também nm Rua Haddock
Lobo, n°465, gerente Roberto Fõrr

Em qualquer uma delas você será muito
ben»recebido. •;/•;.;'_

BANERJ
'-.*. ¦..

> Banerj oferece as melhores
ar, investir e administrar seu
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"A imagem que o governo tem da Aida é suburbana "

SUMARIO

Comida
As noites mais frias desta
época do ano estão trazendo
para as mesas cariocas a
raclette. especialidade da
cozinha suíça. Pág. 10

Moda
Um pijama de seda pode ser
uma sugestão de roupa
elegante e confortável
para receber os amigos na
intimidade de casa. Pág. 30
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Conforto e elegância

Ecologia
Perseguindo caçadores
e impedindo desmatamentos,
os fiscais da floresta
zelam pelo verde. Pág. 14

Comportamento
A terapia que usa a imagem
está chegando ao Brasil
através da psicóloga
Célia Szterenfeld. Pág. 33

Nomes
Os artistas populares do
Largo da Carioca alegram
o cotidiano caótico do
Centro da Cidade. Pág. 26
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Editores Alfredo Ribeiro e Joa-
quim Ferreira dos Santos. Su-
bediretores Fábio Rodrigues e
Paulo Vasconcellos. Redator
Cadu Ladeira. Repórteres Ale-
xandre Medeiros, Anna Mug-
giati, Cláudio Figueiredo, Hele-
na Tavares, Maria Sílvia
Camargo. Márcia Vieira, Mau-
ro Ventura, Sidney Garambo-
ne, Sérgio Rodrigues, Sônia Pe-
drosa. Moda Regina Martelli e
Danièle Scherer. Arte Fábio
Dupin (editor) Fernando Pena
(subeditor) Diagramadores Da-
vid Lacerda, Eliana Krajcsi. Ila
Maria Kohen. Fotografia Ju-
randir Silveira (editor), Hipóli-
to Pereira (subeditor). Colabo-
radores Apicius, Bruno
Liberati, Danusia Barbara,
Dulce Caldeira, Esther Dama-
sio~, Carlos Magno, Marília
Sampaio, Miguel Paiva, Roni
Filgueiras, Regina Rito, Tutty
Vasques. Secretária Oneir Pi-
nho. Secretário gráfico José
Fernando Cordeiro. Gerência
comercial Heloysa Helena C.
Magalhães — RJ. Tels.: 585-
4324 e 585-4322: Tile Avelaira— SP. Tel.: (OI l) 284-8133. Re-
dação Av. Brasil, 500/6° andar.
Tel.: 585-4697. Composição e
fotolito JORNAL DO BRA-
SIL. Impressão JB Indústrias
Gráficas S/A. Rua P, n° 200,
Penha. Uma publicação do
JORNAL DO BRASIL.

Célia Szterenfeld
N° 733. 20 de maio de 1990
Capa: Foto de FIávio Rodrigues
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á 25 anos o Consórcio COPLAVENadminis-
tra confiança e só investe no Brasil, sendo hoje uma das dez
maiores empresas de consórcio do Pais.

Com um quadro de 1.200 funcionários,
a COPLAVEN já entregou mais de 90.000 bens, entre au-
tomóveis de todas as marcas, caminhões, aviões, motocicle-
tas, barcos, videocassetes, e com exclusividade os tratores
C.B.T., jipes Javali,Motocana, antenas parabólicas SPACE
eBOOGYSEGO.

O Consórcio COPLAVEN, hoje com 25
anos, faz parte de um complexo de empresas que atuam nas
áreas de: construção civil, agricultura, indústria(s) metalúr-
gica, de bebidas, publicidade, treinamento, consultoria, tu-
rismo, educação e arte.

O Grupo COPLAVEN sabe que, acredi-
tando no Brasil e realizando um trabalho serio, colabora pa-ra que todos possam sorrir neste País.
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& NEGOCIO

sse inundo é pequeno
Artista constrói em miniatura cenas do cotidiano doméstico
Fotos de Mauro Nascimento
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O Ateliê do Pintor é um doa cenários montados por Tetê Chaves

artista plástica Maria Tereza
Capell Chaves fez de tudo um
pouco, até descobrir que o

mundo era grande demais para o seu
gosto. Depois de passar pela música,
com escalas nas artes plásticas e na
criação de cartões de Natal personali-
zados e pintados à mão — que todo
final de ano fazem sucesso nas poucas
lojas que ela abastece —, Maria Tere-
za resolveu se dedicar a reduzir tudo o
que seus olhos pudessem alcançar.
Nos minimos detalhes. Ganhou um
apelido — Tetê das Miniaturas — e
passou a ganhar a vida comercializan-
do em sua própria casa o produto final
de seu trabalho, delicados cenários em
miniatura que variam de preço entre
CrS 3 mil e CrS 60 mil.

A idéia surgiu há oito anos, quando
ela viu numa loja nova-iorquina de
decoração pequenas miniaturas com
cenas domésticas. "Fiquei enlouqueci-
da e tive certeza de que era aquilo o
que eu queria fazer", diz Tetê. "Eu

não via a hora de voltar pra casa e
começar." Voltou e descobriu que da
teoria à prática a distância é muito
longa. Teve que se desdobrar em in-
ventora e partir do zero. Ia tateando,

B^v^C'^''lü '*'£fi?^M BBJ
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Fim de Noite: pequenos detalhes

tentava transformar seus temas em
maquetes e criava ferramentas e solu-
ções de material à medida que precisa-
va contornar as dificuldades. Hoje, ela
acredita que consiga transformar
qualquer coisa que se possa imaginar
em miniatura.

São trabalhos impressionantes pelo
detalhismo da reprodução. No Ateliê
do Pintor, por exemplo, uma peça de
CrS 60 mil, Tetê deixa frustrado o
mais chato dos perfeccionistas. Na es-
tande lotada com réplicas de livros de

B;
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Delicatessen: água na boca

lem a l,5cm, no cavalete com o qua-
dro, na mesa com potes sujos de tinta,
lápis, pincéis, telefone, vasinho de fio-
res, nas telas espalhadas pelo chão, na
bagunça generalizada do ambiente,
não há o que criticar. A perfeição
habita todos os cantinhos da cena. E
assim é em tudo o que ela faz. Em Fim
de Noite, outro cenário miniaturizado,
com uma mesinha representando os
últimos momentos de um baile cama-
valesco (CrS 3 mil), não faltam os
incômodos sapatos que alguém aban-
donou em um canto qualquer. Tudo
para compor o ambiente. Nas pratelei-
ras da delicatessen — outro trabalho
da artista que sai por CrS 7.500 —, os
doces, pãezinhos, queijos, salames e
outras delícias são reais o suficiente
para convidar qualquer um à gula. Em
qualquer das montagens, as peças
também podem ser adquiridas isolada-
mente, uma a uma, o que torna seu
preço bem mais acessível.

Tetê gosta de criar suas miniaturas
a partir de temas relacionados com o
cotidiano, mas não se importa de fazer
maquetes reproduzindo cenas enco-
mendadas por seus clientes. "Uma vez
me pediram para reproduzir um des-
pacho de macumba, com pipoca e tu-
do", diz. No momento, ela se dedica
às banhistas — minúsculas figuras hu-
manas estilizadas feitas em cerâmica e
pintadas à mão (CrS 3.000) — e pre-
tende continuar evitando os interme-
diários, vendendo suas peças no pró-
prio ateliê (Rua Epitácio Pessoa,
604/303 — Ipanema. Tel.: 259-3358)."Meu trabalho não é artesanato sim-
plesmente, mas uma produção artísti-
ca, e é assim que deve ser visto."

CADU LADEIRA
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O Lazer Em Casa Esxi

Cada Vez Mais Barato.

Uma mesinha de jogos ali, uma luminaria para leitura aqui e um sofa

RE^S DEAIls gostoso. 
Pronto. A sua casa esta perfeita para voce nem pensar em sair.

No Casa Shopping, as 63 lojas tem tudo para deixar sua casa

if?, // mais aconchegante com descontos de ate 50%, com os prazos dos

jy l - 
cartoes de credito sem acrescimo e com os pagamentos sem juros.

«¦ 
Casa ill shopping

Av. Alvorada, 2150. Entre o Makro e o Carrefour.

Cada Vez Mais Barato

Uma mesinha de jogos ali, uma luminária para leitura aqui e um sofá

gostoso. Pronto. A sua casa está perfeita para você nem pensar em sair.
No Casa Shopping, as 63 lojas têm tudo para deixar sua casa

mais aconchegante com descontos de até 50%, com os prazos dos
cartões de crédito sem acréscimo e com os pagamentos sem juros.

Casa nova, Casa Shopping.

Av. Alvorada, 2150. Entre o Makro e o Carrefour.
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COMIDA

m prato
que vem
da Suíça
A raclette, feita à
base de queijo, vai
aquecer os cariocas
«¦"¦j-epois do fondue e do chocolate,

/MxJr '~r'° ameno das noites cariocas
ajuda a descobrir mais uma tra-

dição da culinária suíça: a raclette,
especialidade que consiste em derreter
alguns tipos de queijo e servi-los com
batatas cozidas, cebolinhas e pepinos
.•m conserva, pimenta do reino moída
e páprica. Não que nosso inverno, que
começa no dia 21 de junho, tenha
semelhança com os rigores do clima
europeu. Mas queijos e vinhos são
sempre bem-vindos, seja em restauran-
tes. seja em casa com os amigos. "A
raclette é uma das refeições mais des-
contraídas que existe", garante o aus-
traliano Volckmar Wendingler, pro-
prietário do restaurante Casa da
Suíça.

O prato surgiu na Idade Média,
criado por camponeses dos Alpes Suí-
ços que tinham o queijo como prato
principal e o vinho tinto como seu
melhor acompanhante. Em torno de
fogueiras, os camponeses cortavam o
queijo ao meio e expunham o lado
cortado à chama, até que derretesse. A
parte derretida era então raspada —
racler quer dizer raspar — e colocada
em um prato aquecido para ser consu-
mida com batatas e conservas. Com o
tempo, o preparo foi se sofisticando,
novos ingredientes — como presunto,
alface e tomate — foram agregados à
receita e até um aparelho elétrico, a
racletteira. surgiu para facilitar o seu
preparo.

Apesar de não existirem regras rígi-
das. nem a exigência de só se comer
raclette quando está frio. seu preparo
tem segredos. A bancária Maria Inês
Werneck. que comprou uma raclettei-
ra há dois anos. adora inovar e, além
da cebolinha. do pepino e das batatas
cozidas, serve o queijo com orégano e
tomate. "É uma questão de imagina-
ção". afirma. Na casa do suíço Hans
Ulrich Pestalozzi. a raclette. além da
forma tradicional, é comida também
com doces: "Com geléia de damasco é
ótimo", garante. Hans apresentou a
novidade à mulher, a carioca Maria
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Maria Clotilde gostava de feijoada aos domingos até casar com...

Mauro Nascimento
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Volckmar, da Casa da Suíça
u

Como fazer
Corte o queijo em pequenos

pedaços para que sejam coloca-
dos nas espátulas da racletteira
(35Ô gramas de queijo dão para
quatro pessoas). Cozinhe algu-
mas batatas sem tirar a casca.
Prepare algumas vasilhas com

. cebolinha, pepinos em conserva,
azeitonas, páprica, pimenta do
reino moída e outros ingredien-
tes a gosto. Ponha as batatas
cozidas em uma tigela enroladas
em um guardanapo de pano. Po-
nha tudo na mesa, a racletteira
no centro e as tigelinhas em voi^'tá, Não ésqúéça dó vínhio. Ligue
a racletteira. alguns^minútos/aií-f
tes da mesa, ês.tar' prprità.' pára*
que o queijo fique; bem derreti^
do. Sirva-se. • ¦:' ¦¦ - ¦ ¦ '¦ ¦-—• • : >
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Olavo Rufino

...Hans e descobrir a raclette

Mauro Nascimento
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Sônia e Roberto (E) brindam com amigos à raclette brasileira

Clotilde, há sete anos. Naquela época,
ela preferia uma boa feijoada aos do-
mingos, mas adorou a mudança."Além de ser um prato muito prático
de se fazer, não exige muita louça, o
que é uma grande vantagem quando se
quer fugir da cozinha", diz ela. Hoje,
todo domingo é dia de raclette na casa
de Hans, que, além de se dedicar à
advocacia -— sua profissão — dá aulas
de culinária para a cunhada Maria Te-
reza Leite de Castro, proprietária do
restaurante Sabores e Segredos.
NO FORNO. Já a pedagoga Sônia Fa-
ria, não tem racletteira, nem o hábito
de preparar o prato em casa. Na sema-
na passada, ela e o amigo Roberto
Hirth comeram raclette no Brasil pela
primeira vez, no restaurante Uva Vi-
nho & Cia. "Sinceramente não sabia
que restaurantes do Rio serviam ra-
clette", diz Roberto, agradavelmente

Onde comer
D Alt Munchen — Rua Dias Fer-
reira, 410, Leblon D Le Mazot —
Casa da Suíça, Rua Cândido
Mendes, 157, Glória D Uva Vinho
& Cia — Rua Olegário Maciel,
373, Barra da Tijuca D OttmaiTs
— Av. Atlântica, 1936-A D Em
Friburgo: Oberland — Rua Fer-
nando Bizzotto, 63, Centro (Tel.:
22-9838) D Bernina — Av. 'Ham-
burgo, sem número, Muri D Al-
berge Suisse — Em Amparo, três
quilômetros após o centro de No-
va Friburgo, siga as placas D Em
Petrópolis: Chico Veríssimo —
Rua Agostinho Golão, 632, Bon-
fim, Correias (Tel.: 21-3049) D
Em Teresópolis: Le Pagoto —
Avenida J. J. Araújo Regadas,
124, Centro D Bistrô — Avenida
J. J. Araújo Regadas, 92. Centro
(Tel.: 742-9008)

surpreso. Ele e Sônia concluíram que a
raclette daqui não perde em nada para
a que tinham experimentado no exte-
rior. A racletteira, aliás, foi abando-
nada na maioria dos restaurantes do
Rio que servem o prato, que custa em
torno de CrS 650,00. O queijo é derre-
tido em fornos comuns e o prato já
vem pronto da cozinha. "Dá no mes-
mo fazer na frente do cliente ou na
cozinha", justifica Ronaldo Schmd, 40
anos, dono do restaurante Le Mazot.
em Copacabana. Com 37 anos de ex-
periência no preparo de foundues e ra-
clettes, A Casa da Suíça também op-
tou por deixar a racletteira de lado.
Até pouco tempo, o restaurante de
Volckmar Wendingler usava apare-
lhos importados para preparar o pra-
to, mas o alto consumo de energia
elétrica e a necessidade de um único
garçom para servir cada mesa fizeram
Volckmar mudar de idéia.

Mas há quem faça questão de pre-
parar a refeição nos aparelhos, que im-
portados custam em torno de 150 dó-
lares e, fabricados no Brasil saem por
CrS 6 mil. Ao elaborar o projeto de
seu restaurante — o Ottman"s — o
suíço Jean Pierre Otth exigiu que todas
as mesas tivessem tomadas para ligar
as seis racletteiras de que o restaurante
dispõe. Inaugurado há apenas seis me-
ses, o Ottman*s, especializado também
em peixadas, serve a raclette com 350
gramas de queijo, o suficiente para
duas pessoas comerem durante algu-
mas horas. E não é apenas a raclettei-
ra que preocupa Jean. "Não 

podemos
esquecer do tipo de queijo mais apro-
priado", afirma. Segundo ele, o suces-
so é maior quando se usa queijos mais
consistentes, como o Limburg, o Este-
pe ou o Itálico. Já Hans prefere prepa-
rar sua raclette com o Le Moleson.
produzido em Friburgo mas à venda
na Lidador. O segredo, segundo os
dois especialistas, está em não usar
queijos muito gordurosos, para que
eles permaneçam mais tempo cremo-
sos. Bom apetite.

ESTHER DAMASIO
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CDB no Nacional é mais
Cr$ pra você, a partir de
30 dias. Confira nossas
taxas e acrescente mais lu-
cro ao seu investimento.

Fale com o Gerente.
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O Banco que está a seu lado
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Noite
de festa
na feira
Clima nordestino faz
o novo point carioca

Madrugada 

de domingo no Cam-
po de São Cristóvão. A feira dos
nordestinos vai sendo armada ao

som de xotes, xaxados. lambadas. Chei-
ro de sarapatel e carne-de-sol no ar.
Uma barraca simples se destaca entre as
demais. É lá que a animação é maior.
Protegidos por uma grande lona azul e
amarela, nordestinos anônimos e rostos
famosos consomem comidas típicas, cer-
veja gelada, batidas. Ao lado, um cerca-
do de madeira e um pequeno palco
garantem música ao vivo até as três
da manhã. Em volta, caixotes, tapu-
mes. isopores, churrasqueiras. É a Bar-
raça do Encontro, um novo point na
cidade.

O dono. o cearense Antônio Vieira
do Nascimento, há 10 anos no ponto,
já se acostumou com "as caras famo-
sas". Um pessoal 

"muito gente boa",
como ele diz. "Até dou uma colher de
chá para eles fazendo fiado, porque os
artistas são uma atração pro resto da
freguesia." Mas faz uma ressalva: "Nin-

guém enche o saco deles aqui. Eles po-
dem tomar sua cervejinha e comer car-
ne-de-sol com feijão-de-corda e
manteiga de garrafa às quatro da manhã
sem ninguém incomodar." O cantor Ja-
melão confirma. "Vir aqui a essa hora é
ótimo porque não tem cri-cri chateando
a gente." O intérprete de Lupiscínio Ro-
drigues e puxador dos sambas da Man-
gueira descobriu o lugar graças a um
músico de sua banda. Adorou. "Já vim
aqui várias vezes, gosto muito desse tipo
de comida, saboreada com uma boa ca-
chacinha com limão. Depois de um show
é um dos melhores lugares para se ir",
diz Jamelão, enquanto se levanta para
comprar rabada em outra barraca da
feira. "É pra fazer com agrião lá em
casa."

Além do elenco de rabadas. sarapa-
téis, feijão-de-corda e outras iguarias
do cardápio, o que vem atraindo novos
clientes para a mais popular feira de
nordestinos do Rio é a lambada. "Os

artistas sempre vieram aqui, mas a onda
da lambada aumentou muito a procura.
E olha que eles nem dançam", afirma o
garçom José Montei da Silva, que relem-
bra alegremente o fato de já ter servido
Elke Maravilha. Agepè e o ator Benja-
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Ricardo Pavão (D) e Marcelo Bragança, do Tá na Rua: rabada e batida

min Cattan. o Expedito Maracujah da
novela Gente Fina. Mas não foi a lamba-
da que motivou outro ator, Marcelo
Bragança, do grupo Tá na Rua. a esco-
lher a Barraca do Encontro para come-
morar seu aniversário comendo rabada e
tomando cerveja. "Onde é que vou en-
contrar uma verdadeira batida de jeni-
papo?", pergunta ele. que foi introduzi-
do às madrugadas da Feira de São
Cristóvão por Ricardo Pavão, seu com-
panheiro no Tá na Rua. "Isso aqui é
uma feira medieval, onde o nordestino
readquire o nome próprio e foge da ge-
neralização paraíba que recebe diária-
mente", diz Pavão, que sempre aprovei-
ta a esticada na feira para comprar
cachaça, queijo de coalho e carne-de-sol.

"É o melhor horário, está tudo fresqui-
nho". recomenda.

Boa comida, descontração. música,
povo. Essa mistura é que está fazendo
a fama do lugar. Mistura que fez da
Barraca do Encontro o cenário para
um videoclipe de Beth Carvalho para o
programa Fantástico e que deslumbra
a normalmente espalhafatosa Elke Ma-
ravilha: "Já vou à barraca da Feira
há algum tempo. É um local bem povo.
bem Brasil, e o assédio dos fãs é muito
simpático", diz. maravilhada com o sa-
rapatel do lugar. Afinal, se eles não
dançam, como diz o garçom, desço-
brem porque é que o povo tem tanto
jogo de cintura.

SIDNEY GARAMBONE
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OIEF tem pouco mais de 40 agentes de defesa florestal para cuidar dos 44.30S km* do Estado do Rio
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Muitas arvores viram lenha

Eles caçam os

caçadores e protegem
as florestas do Rio

Seguir 

um rastro na mata e se
debruçar sobre pegadas na lama.
Atentar para um galho que foi

quebrado recentemente e descobrir uma
trilha recém-aberta na floresta. Há quase
15 anos estas habilidades próprias de um
bom caçador fazem parte da rotina de
trabalho de Walter Alves Magalhães, mais
interessado em marcas de sapatos do que
em pegadas de onça. No fim da sua trilha,
se tudo correr bem. ele encontrara não
uma paca ou um porco do mato. mas um
caçador. Com 49 anos de idade. Walter é
um dos 40 agentes do Instituto Estadual
de Florestas (IEF). Uma pequena tropa
encarregada de cobrir os 44.305 quilòme-
tros quadrados do Estado do Rio e de
zelar pelos 9o o dessa área que permane-
cem cobertos por florestas e pela sobrevi-
\ència de toda a vida que ainda há ali. E
que ninguém subestime a astúcia do caça-
dor. "Tem até os que andam de costas
para despistar"", conta Walter. Mas o ca-
çador não e o único predador a ameaçar a
pequena mancha verde que restou no ma-
pa do Estado. Na lista de procurados pelo

IEF há outros vilões manjados: os que
cortam madeira para fabricar carvão ve-
getal, os que desmatam e os que extraem
palmitos das florestas.

Na giria do carioca, fiscalizar a nature-
za é sinônimo de ócio, típico do malandro
que passa a vida na praia a apreciar um
belo pôr-de-sol. A vida dos verdadeiros
fiscais da natureza no entanto, está muito
longe deste quadro idílico. No trabalho,
eles rodam horas seguidas por estradas de
terra esburacadas; viram noites em vigília
dentro dos seus carros; trabalham nos fins
de semana: e pernoitam em casebres de
pau a pique. E Walter quem geralmente
comanda uma das três patrulhas que saem
da sede do IEF no Rio para correr o
interior do estado, às vezes por três dias
seguidos, como aconteceu na semana pas-
sada. Nessas incursões, investigam as de-
zenas de telefonemas de denúncias que o
IEF recebe pelo telefone 282-1252, ramal
173. No campo, contam com o apoio de
patrulhas sediadas nas regiões de Fribur-
go. Campos. Macaé, Teresópolis e Itape-
runa.

POLEIRO E TRABUCO. Nem todas as
denúncias tèm fundamento. "Às vezes a
gente roda. roda; leva horas numa trilha e
não acha nada. Depende muito de sorte
também . diz Walter. A última expedição

Domingo 14



saiu atrás de denúncias que apontavam a
presença de caçadores em Anil, uma reser-
va da Cedae em Cachoeiras de Macacú.
Para chegar ao local é preciso andar du-
rante uma hora e 30 minutos por uma
trilha quase fechada. "Uma vez, perto de
Parati, saímos às 4h da manhã e só chega-
mos ao rancho dos caçadores à lh da
tarde", diz Walter. O esforço, na ocasião,
valeu: mais de 10 caçadores foram sur-
preendidos. Mas a façanha não se repete
em Anil. Os caçadores já se foram. Deixa-
ram apenas o rancho já vazio e alguns
outros vestígios como o poleiro, uma es-
trutura de madeira montada junto a uma
árvore. "Aqui, eles deixam por duas ou
três noites frutas bem cheirosas para servir
como isca", afirma Walter. Na quarta
noite, quando o animal já se acostumou, o
caçador o estará esperando com sua espin-
garda numa árvore próxima. 

"Depois é só
colocar a lanterna na cara do bicho e
atirar." Em ranchos como este os agentes
encontram gente de todo tipo. "Já estou-
ramos um rancho só com gerentes de ban-
co", afirma um dos agentes.

Em Cachoeirão, Município de Magé,
por uma hora de diferença a turma do IEF
deixam de surpreender um grupo de caça-
dores. Encontram apenas uma grande ar-
madilha para quatis e pacas. Grande de-
mais para ser apreendida, ela é destruída.
A identidade do dono é levantada. "Co-
nhecemos o sujeito. É o mesmo que há
dois anos provocou a morte do próprio
filho com um trabuco", conta o chefe da
fiscalização, Alfen Dutra, 39 anos. Esta
armadilha, aperfeiçoada no Vietnã e em
conflitos de guerrilha, foi ressuscitada pe-
los caçadores brasileiros. O trabuco é im-
provisado com um cano serrado, um car-
tucho, um cordão e pregos ou bolas de

Fotos da Tasso Marcelo

WÊ H\ AaMÉai
Utilizado no Vietnã, o trabuco faz parte do arsenal dom caçadorem

chumbo. Armado numa trilha, ele dispara
quando o animal passa e esbarra no cor-
dão. Os agentes garantem que, certa vez,
quem passou pelo trabuco montado em
meio a um bananal foi uma criança. "E
apesar disso o pai continua caçar. Isso é
uma cachaça", afirma Alfen.

Ainda atrás de caçadores, os agentes
fazem uma barreira na estrada do Impera-
dor, na Serra do Facão, um caminho de
terra aberto no século 19 que liga Petrópo-
lis a Miguel Pereira, uma área procurada
por caçadores. Habituados aos horários
dos caçadores, os agentes montam vigília

de madrugada para vistoriar qualquer car-
ro que passe à procura de armas. Num dos
pontos mais altos da serra, a uma tempe-
ratura de menos de 1G graus, eles se enro-
Iam nos seus cobertores e esperam com os
faróis apagados. "É uma ação mais pre-
ventiva", explica Alfen. Em patrulhas e
barreiras como esta a fiscalização apreen-
deu, desde janeiro do ano passado, 96
espingardas e 89 trabucos. Se alguém for
pego com uma espingarda numa área de
floresta, além de ter a arma apreendida,
está sujeito à multa de 50 Uferjs (CrS 65
mil). Se estiver dentro de um parque ou
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Os pastos hoje dominam uma paisagem que já foi coberta de florestas Nas patrulhas eles procuram..

reserva, a multa sobe para 60 Uferjs (CrS
78 mil). Se armar trabucos numa reserva
terá de pagar 250 Uferjs (CrS 325 mil). As
multas, cada vez mais duras, vêm pesando
no bolso dos caçadores. "O número de
infrações vêm caindo nos últimos anos*',
garante outro agente. João Alberto Rossi.
45 anos. "'Há 10 anos. neste mesmo lugar
apreenderíamos mais de 10 espingardas
numa só noite."

As vezes, ecologistas mais afoitos não
hesitam em denunciar um simples roçado
como um desmatamento. As coisas, no
entanto, são mais complicadas. "Temos de
ser um misto de fiscais e técnicos para
saber distinguir os tipos
de desmaiamentos e É
seus agravantes", expli-
ca Alfen. Se. por exem-
pio. a área desmaiada
for num declive. no topo
de um morro ou nas
margens de um rio. a in-
fração é mais grave.
Muitos pecuaristas, na
fúria para formar pas-
tos. não hesitam em ar-
rançar todas as árvores
das suas terras. Mas. ge-
ralmente. estão pensan- 
do menos nos seus bois
do que nos seus bolsos: a madeira é trans-
formada em carvão vegetal, uma prática
proibida por lei. "'É um lucro fácil a que
poucos conseguem resistir", observa Al-
fen. o chefe da fiscalização.

Para ter certeza de que as determina-
ções do IEF estão sendo seguidas, eles
visitam um sítio em Miguel Pereira onde
funcionava um forno de carvão vegetal.
Depois de constatar que o forno está mes-
mo desativado, os agentes checam a situa-
ção na Fazenda Mundo Novo. em Piraí.
que já foi autuada. A queimada ali foi
localizada por helicóptero e agora é preci-
so checar se o desmatamento continua. A

Os fiscais
do IEF zelam
para que os
animais não

sejam mortos
e as matas não

virem carvão

destruição parou mas, ao contrário do que
manda a lei, o proprietário está começan-
do a plantar capim na área que deveria ser
reflorestada. Um caso que provavelmente
terá de ser resolvido na justiça. Diante de
uma grande área queimada, Alfen avalia a
destruição. "O estrago foi grande, mas
chegamos a tempo de salvar alguma coi-
sa". diz apontando um pouco da floresta
que sobrou.

Uma legislação cada vez mais rigorosa
tem transformado os agentes do IEF em
motivo de susto para muitos caçadores.
Principalmente depois que. em 1988, a
prática da caça virou crime inafiançável.

Talvez por isso, na Re- serva Florestal do Tin-
guá. região de Miguel
Pereira, a simples visão
dos carros do IEF tenha
sido suficiente para fa-
zer dois homens fugirem
em disparada e se em-
brenharem na mata.
Eles desaparecem na
floresta sem se intimidar
com um tiro de adver-
tência dado por um dos
agentes. Até hoje nunca
houve troca de tiros
mas. por via das dúvi-

das. os agentes nunca saem sem um arma-
mento leve. "Em 

geral as pessoas nos rece-
bem bem e acatam nossa autoridade. Mas
há também os que não têm nenhum bom
senso", diz João Alberto.

Mas se estes caçadores escaparam, ou-
tra dupla teve menos sorte. O vigilante
José Paulino de Oliveira. 49 anos. e seu
sobrinho Jorge Rodrigo dos Santos, 36.
foram flagrados quando voltavam de uma
caçada perto de Engenheiro Paulo de
Frontin. armados com uma espingarda ca-
libre 28. uma garrucha e vários trabucos.
A roupa verde que vestiam só serviram

para aumentar as suspeitas: é o uniforme
informal do caçador. Nas bolsas levavam
os frutos de uma noite passada na mata:
dois jacus e três gambás. "Não somos
vagabundos, somos trabalhadores. A gen-
te só estava caçando por diversão e esta
carne não vai ser jogada fora", defende-se
Jorge. Mas como foram surpreendidos
com caça, os agentes não têm outra esco-
lha senão procurar a delegacia mais próxi-
ma para registrar o flagrante. "No mini-
mo vão ficar uns 15 dias na cadeia antes
que um advogado consiga fazer alguma
coisa", comenta Walter. O vigilante José
sabia que caçar é proibido por lei mas não
se considera uma ameaça ao meio-am-
biente. "Tem 

gente que abusa. Lá no Pan-
tanal, por exemplo, os caras matam aque-
les jacarés para vender o couro e jogam o
resto fora. Nós não. Vamos comer tudo
isso aqui", diz ele mostrando os jacus e
gambás.

A prisão da dupla, no entanto, é ape-
nas o começo de uma nova peregrinação
que geralmente dura meses. Desta vez não
por matas e florestas, mas por delegacias e
tribunais. Sem agilidade para aplicar logo
a lei, os agentes podem passar horas espe-
rando que escrivão e delegado se mobili-
zem para formalizar o flagrante. Para aca-
bar com o problema, eles propõem que
suas patrulhas sejam acompanhadas pela
Policia Civil. "Funcionaria como uma es-
pécie de unidade ambulante para registrar
os flagrantes", sugere o chefe Alfen. Qual-
quer ajuda será benvinda. Afinal, se nos
últimos anos as leis e códigos de proteçãoao meio-ambiente vêm se acumulando nu-
ma pilha cada vez mais alta, nada disso vai
se tornar realidade sem a ação destes fis-
cais. Caso contrário, só vai sobrar o verde
de papel nos mapas do Estado.

CLÁUDIO FIGUEIREDO
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Carregando gambás ejacus, os dois caçadores armados são autuados em flagrante pelos fiscais
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A hora
da verdade
Cercada de preconceitos e desinformação,
a sociedade se mobiliza para enfrentar a Aids

láucio Cunha ainda
era menino quando
seu pai casou de novo
e afastou-se inteira-
mente dele. a ponto de.

até há bem pouco tempo, não saber
da opção homossexual do filho.
Ano passado, quando descobrui que
estava~eom Aids e ligou paia o pai
a fim de marcar um encontro im-
portante, daqueles de pôr tudo em
pratos limpos. Gláucio ouviu a
gozação: 

"Qual é o problema, vai
casar? Engravidou alguém'? Está
com Aids?" Res-
posta seca: "Es-

tou." Q silêncio do
outro lado da li-
nha prolongou-se
indefinidamente.
Um silêncio pare-
cido com o que. ao
longo da década
passada, envolveu
a maior parte da-
sociedade brasilei-
ra como uma teia
de embaraço e ver-
gonha quando se
tratou de encarar um quadro alar-
mante. Resultado: segundo pais do
mundo em número absoluto de ca-
sos de Aids. com uma projeção
oficial de até 90 mil doentes em
1995 — e a suspeita generalizada de
que pelo menos 50% dos casos de
contaminação não aparecem nas
estatísticas —. o Brasil promete
chegar nos anos 90 á triste posição
de celeiro mundial da epidemia.

Ou montamos um programa
emergencial ou daqui a 10 anos
estaremos contando os restos".
alerta o escritor Herbert Daniel.

Ou montamos
um programa

emergencial ou
daqui a 10 anos

estaremos
contando
os restos"

HERBERT DANIEL

Daniel convive há um ano e três
meses com uma síndrome seme-
lhante á de Gláucio e. como ele.
está gordo e leva tuna vida normal.
Mas ndo é só isso qLie aproxima os
dois. Gláucio. 29 anos. ex-anima-
dor cultural do Club Mediterra-
née. e Herbert. 42. ex-militante da
guerrilha urbana, também têm em
comum o inconformismo diante
daquela teia de silêncio constrangi-
do. Herbert. que fundou há quase
um ano e preside o Grupo pela
Vidda. formado basicamente por

pessoas soroposi-
tivas (contamina-
das pelo HIV).
contou seu proble-
ma para o Brasil
inteiro através de
livros, artigos de

tas. Gláucio con-
tou para a família
e os amigos e vi-

garoto-propagan-
da do Gaffrée e
Guinle. o hospital

universitário que ficou célebre por
seu pioneirismo no tratamento da
doença. "De vez em quando os
médicos me pedem para fazer dis-
cursos e mostrar aos outros doen-
tes. por exemplo, que você não
precisa virar um esqueleto quando
toma AZT. Eu engordei 12 quilos
depois que comecei", diz ele. Her-
bert também planeja uma campa-
nha que acabe com a imagem mór-
bida do famigerado remédio e já
tem até um slogan: "O 

primeiro
AZT a gente nunca esquece."

Graças a pessoas como eles., co-
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O teatrólogo Vicente Pereira...
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... sente necessidade de mulher

unia década cm que a Aids só rom-
pcu o silêncio quando foi apresen-
tada cm matérias sensacionalistas.
ilustradas por imagens chocantes
de doentes em fase terminal, ou em
campanhas tímidas que acabavam
reforçando uma impressão de ver-
gonha e danacão - - um tempo em
que a saúde pública tomou go-
leada e ameaçou poucas vezes a

';- meta do vírus. Agora vem o
segundo tempo da partida. 

"A

| gente vai ter que começar tu-
do de novo", reconhece o

diretor da Divisão Nacio-
nal de Doenças Sexual-
mente Transmissíveis

"¦& Aids. o médico Eduardo
Bi Cortes. 3<S anos. Nomca-
,^§, do no mês passado pa-
Çrffi;': ra traçar um novo pro-

gra m a n aci ona 1 de
combate ã epidemia.
Cortes ainda não sabe a

verba que terã para trabalhar. Mas
pode estar certo de que. se o time
do H1V é cada vez mais numeroso,
a equipe da saúde pública ganhou
reforços importantes nesses últi-
mos dois anos.
PORCO-ESPIIVHO, VELHINHA- O tom
exclusivamente médico vai dando
lugar'a um outro, mais político,
que combina o ataque ao retroví-
rus com a ação contra o preconcei-
to que o cerca. Esse trabalho fica a
cargo de um monte de grupos in-
dependentes de prevenção, pesqui-
sa e solidariedade, sustentados por
dólares de instituições estrangeiras
e respondendo por siglas como
Abia. Gapa. Ibiss. Arca (leia qua-
dro na pág. 24). Além disso, en-
tram em campo figuras inespera-
das como o roqueiro Renato
Russo, da Legião Urbana, que
voltou de uma viagem de três me-
ses aos EUA. este ano. impressio-
nado com o trabalho político da
comunidade gay de lã. carregado
de livros sobre o assunto e dispôs-
to a falar claro. "'A Aids me aju-
dou a assumir. Agora é que não
vou ficar me escondendo mesmo",
diz ele. que não se considera ho-
mossexual. mas patisexiwl: 

"Seja

um porco-espinho, outro homem
ou uma velhinha, se eu quero é
problema meu." Herhert Daniel
fa/ sua previsão sobre esse segun-
do tempo: '"O 

grande desafio dos
anos 90 é uma questão fundamen-
tal de direitos humanos. A pergun-
ta a ser respondida é como viver
com a Aids. no sentido de que a
sociedade inteira, e não apenas de-
t e r m i n a dos g r u p o s. vi v e c o m
Aids."

A sociedade inteira'.' - podem-
se espantar heterossexuais convie-
tos. não-hemofílicos e não-usuá-
rios de drogas injetáveis, que cos-
tumam se considerar inatingíveis.
Mas e verdade. Estatísticas divul-
gadas no fim do ano passado pelo
Ministério da Saúde mostram que
os casos de Aids contraída em re-
laçòes heterossexuais, que respon-
diam por 3.4% do total até 1984.
atingiram em 89 a marca de 14%.
No mesmo período, a percentagem

Flavio Rodrigues

JsáSilr'

Herbert Daniel, 43 anos, diz que
se sente "num olho-a-olho com
o vírus: quem piscar primeiro
perde". E até agora ele não pis-
cou, conduzindo através da
Abia e do Grupo Pela Vidda
uma batalha incansável contra o
que chama de "mitologia" cria-
da em torno da Aids. Numa re-
lação estável há 17 anos com o
ilustrador Cláudio Mesquita —
que não é portador do vírus
—, o escritor acha que 

"a luta
contra a Aids é uma radical ban-
deira democrática".
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Você não

precisa virar

um esqueleto

quando toma

AZT. Eu engordei

12 kg depois

que comecei"

GLÁUCIO CUNHA
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"náo-hipócritas e objetivos'

Paulo Longo, psicólogo de 26 anos
que coordena o Projeto Pegação,
um trabalho de prevenção junto
aos michês de Copacabana e do
Centro. O projeto, um dos mais
importantes desenvolvidos pelo
Instituto Brasileiro de Inovações
em Saúde Social (íbiss), desço-

• briu em fevereiro deste ano um
V índice de 68,6% de contamina-

ção entre os 121 michês testa-
\ dos, todos jovens que, por ai-

. \ go entre Cr$ 200 e Cr$^2 mil,
^ vendem sexo para homens

I % nas ruas da cidade. E mui-
I *A tos deles, já convertidos ao
p V. sexo seguro, encontram
|l resistência dos clientes à
Bi, camisinha, por exemplo.
||j|\ "Nem se o cara pagar o

^J|P§-\ dobro, não vou sem ca-
misinha", diz Cristiano,
16 anos e há quatro
atuando na Cinelândia.

Mas a maioria ao pessoal acna
que nunca vai acontecer com eles,
ganham camisinha e enchem que
nem bola de soprar."

Um dos problemas que dificul-
tam a conscientização dos michês
— como lembra Paulo Fatal — é
que a Aids virou sinônimo de
doença de homossexuais e "eles

não se vêem como homossexuais".
Bichas, para eles, são os clientes.
Eles são homens. O antropólogo
americano Richard Parker, que
chegou ao Brasil em 82 para fazer
uma tese de doutorado sobre a
sexualidade dos nativos, percebeu
logo que o discurso médico, com
sua ênfase nos homossexuais como
grupo de risco, não daria bons re-
sultados no Brasil. "Tudo 

que eu
sabia sobre a construção cultural e
social do Brasil me dizia que essa
diferenciação de papéis, homo x,
hetero, não é tão clara aqui comoj
nos EUA e ha Europa. São cate-j
gorias importadas que não pode-i
riam funcionar para controlar a
epidemia. E agora se vê que não v
funcionaram mesmo", afirma.
"Aqui é mais importante o papel
do que a identidade. É comum a
pessoa ter uma diversidade de prá-
ticas, sem se identificar com ne-

nhuma categoria específica.'" Par-
ker chegou a propor, em um artigo
publicado no exterior, a criação de
um terceiro padrão para o Brasil,
distinto do padrão 1, dos EUA e
Europa, em que a doença deixa o
círculo homossexual basicamente
através das drogas, è do padrão 2,
da África, de transmissão maciça-:
mente heterossexual.
O dilema do travesti. Renato
Russo concorda com á análise de,
Parker. "No Brasil não tem muito
esse negócio de ser gay ou hão ser
gay. Tá a fim? Tô. Então yamos.
Todo mundo transa", afirma ele.
Só dentro desse quadro déflexibi-
lidade de papéis sexuais.é que se
pode entender, por exemplo, a si-
tuação difícil que vem sendo vivida
pelos travestis da Glória e de Co-
pacabana. ElesNse queixam de que
seus clientes — em geral pais de
família Ae* r*l«ccf» mpriiíi niif» ac\ti-

tam de desempenhar o papel de

OlavoRufino
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Renato Russo, 30 anos, assumiu
que gosta de "meninos e meni
nas" no último disco da Legião
Urbana, lançado no fim do ano
passado e que tem uma faixa em
inglês — Feedback song for a
dying friend — dedicada a Cazu-
za. Voltou recentemente dos
EUA convencido de que, como
diz o principal slogan anti-Aids
de lá, "silêncio é morte". Por
isso resolveu falar corajosamen-
te do assunto. Admite que"morre de medo" de fazer o
tes.te, embora se cuide muito.
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passivos — resistem ao uso da ca- caminho a percorrer até ser aceito
misinha. "A prática com o travesti sem grilos no universo da sexuali-
é quando a ambigüidade chega ao dade.
auge", diz Parker. "Até fazendo o
papel passivo, o cara não se consi-
dera homossexual. Para todos os
efeitos, está transando com uma
mulher." Vivendo clandestinamen-
te sua sexualidade, o cliente do
travesti se julga a salvo até que, no
caso de contrair a doença, é obri-
gado a se mostrar. Como diz Her-
bert Daniel: "Nós, brasileiros, te-
mos muito uma sexualidade para
inglês ver, mas isso está mudando
com a Aids, que é um grande revê-
lador sexual. A clandestinidade é
justamente um dos fatores que aju-
dam a propagar a epidemia."

Entre as prostitutas ps papéis
são muito mais definidos, mas a

OBJETO EXTERIOR. "Não adi-
anta só explicar a importância
da camisinha. É preciso erotizá-la,
transformá-la em parte integrante
do ato sexual, senão a resistência é
inevitável", afirma Paulo Longo.
"Antigamente as pessoas se des-
piam para fazer amor. Agora se
vestem. É assim que a camisinha
precisa ser vista", diz Herbert Da-
niel. Mas a defesa mais original
deste artefato habitualmente rejei-
tado é feita por Caetano Veloso,
que não se sente "com razões para
ter medo da Aids particularmente,
Deus me livre", mas que acredita
ser este um momento em que,"mais do que nunca, precisamos

consciência a respeito da doença ser não^hipócritas, francos e obje-
também é precária. Isso apesar do tivos". Caetano se confessa um
esforço de gente como a paraense adepto antigo da camisinha, que
Maria do Socorro Matos, de 28 muitas vezes usou como método
anos, que trabalha
na boate Sheraza-
de, de Copacaba-
na, com uma
clientela formada
basicamente por
japoneses. Ligada
ao programa Prós-
tituição e Direitos
Civis — comanda-
do pela ex-prosti-
tuta Gabriela Lei-
te no Instituto de
Estudos da Reli-
gião (Iser)—, Ma-

"No Brasil não
tem esse negócio

de sergayou
não sergay. Tá

afim?Tô.
Então vamos.

Todos transam."
RENATO RUSSO

anticoncepcional."Uma das coisas
mais interessantes
do pênis é que ele é
um objeto exte-
rior, que parece
ser independente
do portador.
Quando você põe
uma camisinha,
ele fica mais obje-
tivado ainda.
Acho que se podecurtir muito por
este lado", diz.

Tudo isso, claro, é para quemria do Socorro recebe camisinhas
de graça e habituou-se a distribuí- tem acesso às camisinhas gratuitas
Ias entre as colegas. "Mas não sou distribuídas pelos grupos de pre-
muito bem vista. Na maior parte venção — ou muito dinheiro. As
das vezes, quando você começa camisinhas brasileiras mais baratas
falar de Aids, o pessoal acha que saem por cerca de CrS 60 o exem-
você está com Aids", diz ela. Ou- PIar' e a marca mais acessível, a
tro problema é a resistência que a
maioria das pessoas oferece à pró-
pria idéia de transar tendo uma
borrachinha entre os dois corpos.
Ex-tabu e hoje objeto corriqueiro,

OHa, num teste recente, revelou-se
cheia de furos. Dinheiro, aliás, é
um dos problemas mais sérios que
o governo terá que equacionar no
controle da epidemia. "Não existe
doente de Aids rico, existe o queexposto na televisão com o aval do foi rico antes de ficar doente", es

governo, o preservativo de látex, panta-se o ator Marco Nanini, que
no entanto, ainda tem um longo puxou, com Ney Latorraca, um
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tUchard pesquisa a sexualidade

abaixo-assinado no meio artístico
em suporte à ação movida pelo
amigo e produtor teatral Edgard;
Gurgel Aranha contra a Sul Amé-
rica, mês passado. Os seguros de
saúde não cobrem despesas com
tratamento de Aids, mas Edgard
ganhou a liminar, num impòrtan-
te precedente que despertou o in-
teresse até de um grupo da Gali-
fórnia, que telefonou; pedindo
detalhes sobre o caso. Edgard

l morreu no último dia 8, mas
a luta que de começou deim
seus frutos. A dupla de ato-;

res de O mistério de Irmã
Vap está disposta a eonti-
nuarltítando pela causa. í"Tem um lado bonito

nessa história. Fiisemos^
todo um aprendizado
4e solidariedade", diz
Nanini. Latorràca quer;
mobilizar outros artis-^

tas, gente "acima de qualquer sus-
peita, como Fernanda Montene-
gro".

banana, não. O caso de Edgard,
que ganhou do juiz Luiz Felipe;
Haddad, da 3a. Vara Cível, o di-
reito de ter os Cr$ 800 mil de sua
conta na Clínica Bambina pagos
pela seguradora, nâo mobilizou
apenas artistas. Por causa delei
representantes de várias entida-(
des da sociedade civil reuniram-
se há duas semanas na sede da
Ordem dos Advogados do Brasil;
(OAB) para estudar outros as-
pectos em que a Justiça pode fi-
car ao lado do doente de Aids,
que até agora vem sendo deixado
ria mão pelo governo e pelo setor
privado de saúde. O criminalista
Nilo Batista, empolgado, propôs
ha ocasião que se criasse um
"grupo de advogados contra a
Aids" e foi muito aplaudido. O
sociólogo Herbert de Souza, o
Betinho, responsabilizou Frontal-
mente o governo. 

"Todas as pes-
soas que estão sendo contam!-
nadas hoje, por ignorância dos
mecanismos de prevenção:! são vi-
timas de um crime social. Isso
constitui omissão dolosa e, por-

tanto, crime do poder público",
afirmou.

Tudo isso aponta para mo-
menlps de violento confronto
nesse; segundo tempo da partida
saúde x epidemia, Se õ governo
Sarney, como diz Herbert Daniel,
**não tinha ;dâ Aids mais do que
uma imagem suburbana e não fez
nada'', também não tinha nos
calcanhares, a lhe cobrar resulta-
dos, uma rede de organizações da
sociedade civil como a que vai
ganhando força nesse início dos
anos 90. O programa nacional de
Aids\dp governo Collor, nas
mãosíde^Edüardo Cortes, não
poderá se dar ao luxo de co-
meter os mesmos erros. "Nossa

principal arma é o otimismo", diz
fortes. "Não quero me precipitar
ha campanha, pOrqüe não quero
cometer os erros que já foram co-
metidos. Nunca entendi o que as
campanhas queriam comunicar

Bruno V*lga
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Paulo Longo, 26 anos, psicólo-
go, começou a trabalhar no
Gaffrèe e Guinle há quatro anos
e "não 

queria mexer com esse
negócio de Aids. Já bastava ter
que me preocupar com eia como
homossexual." Mas a vida o le-
vou para este lado e ele não
resistiu. Foi assim que entrou
em contato com pessoas como o
michê Cristiano (de costas), 16.
que diz usar camisinha até com
sua namorada de 13 anos. "Só

que eu não falo de Aids com ela.
Digo que é pra não fazer filho."
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Disque para viver
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O grupo homossexual Atobá lança, hoje um serviço telefônico

Agenda
wy oje é o dia da
JTm Vigília In ter-"^ nacional pe-
Ias Vítimas da Aids
e, para não deixá-lo
passar em branco, o
grupo de emancipa-
ção homossexual
Atobá, criado em
85, inaugura o Dis-
que-Aids. Quem li-
gar para 332-0787
vai ter sua ligação
atendida numa casa
no subúrbio de Ma-
galhães Bastos, on-
de funciona o grupo gay mais atuante
do Rio. E quem atender saberá do que
esiá falando, tirando dúvidas sobre
Aids e outras doenças sexualmente
transmissíveis: para isso, os membros
do grupo fizeram um curso de capaci-
tação psicológica com um especialista
americano — enviado pela Fundação
Ford, que financia o projeto — e outro
de capacitação técnica sobre detalhes
médicos. "É absurdo que o Estado até
hoje não tenha feito isso", diz Rodolfo
Carlos Skarda, coordenador do pro-
grama de Aids do Atobá, que tem
cerca de 300 membros efetivos.

Com orientações diversas, mas

? Associação Brasileira Interdisci
plinar de Aids e Grupo Pela Vidda
239-5171 D Movimento Prostitui-
ção e Direitos Cnis e Apoio Religio-
so Contra a Aids: 265-5747 D Ciru-
po de Apoio à Prevenção ã Aids:
571-4141 ? Disque-Aids Atobá (se-
gunda a sábado, das 7h ás 22h):
332-07X7 D Testes gratuitos de H1V:
Centro de Testagem Anônima da Se-
cretaria de Saúde. Rua do Resende.
128. Térreo: 232-4401 [ ] Secretaria
de Saúde (outras informações): 240-
4331.

sempre com finan-
ciamento de insti-
tuições estrangeiras,
muitos grupos vêm
surgindo nos últi-
mos dois anos para
combater a Aids.
Os Grupos de
Apoio à Prevenção
à Aids (Gapas)
existem em oito es-
tados, dando assis-
tência a doentes e
esclarecimento a in-
teressados. A Asso-
ciação Brasileira In-

terdisciplinar de Aids (Abia) promove
campanhas para grupos específicos,
como os operários da construção civil.
O Grupo Pela Vidda (Valorização, In-
tegração e Dignidade do Doente de
Aids), formado basicamente por por-
tadores do HIV, zela pela cidadania
dos pacientes. O Instituto Brasileiro de
Inovações em Saúde Social (Ibiss) tem
verba de uma fundação holandesa pa-
ra trabalhar com michês. O Movimen-
to Prostituição e Direitos Civis e o
Apoio Religioso Contra a Aids (Arca)
dividem a mesma sede na Glória, mas
trabalham com grupos antagônicos:
prostitutas e fiéis de várias igrejas.
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Nanini e Ney querem mobilizar...
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Maria do Socorro distribui camisinha, entre as colegas de trabalho

..Fernanda Montenegro

no Brasil. Às vezes o filme era até
bonito, mas não tinha uma men-
sagem eficiente."

Cortes ainda não sabe qual se-
rá o tom exato das novas campa-
nhas — "sei que serão mais
agressivas e contínuas" —, mas
está disposto a seguir privilegian-
do a televisão e, como idéia nova,
revela a vontade de trabalhar
com os grupos da sociedade civil
envolvidos com o problema. Pon-
to para ele:-no mundo inteiro as
campanhas vêm sendo tocadas
assim. Mas Gabriela Leite, do
programa Prostituição e Direitos
Civis, do Iser, está escaldada e
prefere esperar para ver. Em
março do ano passado, o Mi-
nistério da Saúde a chamou para
elaborar um manual destinado a
prostitutas. A fotonovela que ela
apresentou — feita com extremo
apuro, com modelos fotográficos
da vida real e diálogos tão crus
quanto os que se travam nas ruas
— foi recusada. "Disseram que a
linguagem não era adequada",
queixa-se ela. Paulo Longo viveu
experiência igualmente frustrante
ao ser chamado para ajudar a
pensar a campanha de TV que

Tasso Marcelo
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Lorna defende o sexo seguro

ensinaria o grande público a usar
camisinha. Sua proposta foi mos-
trar o preservativo sendo desen-
rolado numa banana — descarta-
da sumariamente em favor da
assepsia de uma aeromoça que
botava o preservativo no dedo.
"Como é que se vai falar de ho-
mossexualidade se não se pode
falar nem de banana, que a Car-
men Miranda já popularizou há
muito tempo?", questiona ele.

SÉRGIO RODRIGUES
Colaborou: Marina Wodtke
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Tigre
Oartista mais conhecido do
Largo da Carioca lança novo
personagem, a Maria Brasil.
Desbocadíssima, ela dá uma
geral no país. Fica mais in-
dignada que o Boris Casoy
em close. No final dos discur-
sos. Tigre alisa o bigode cha-
pliniano e vende quadrinhos
com suas aventuras. No pró-
ximo número enfrenta o trá-
fico da cola de sapato.

Natanael Santos
Um mortal no chão molha-
do quase matou Natanael.
Mas todo dia ele está na Ca-
rioca com seu repertório de
piruetas, capoeiras e acroba-
cias. Costuma recolher CrS 2
mil da rodinha. Também
vende banha de peixe elétrico
da amazônia para os que
acreditam ser aquilo ótimo
para dores musculares. "A
Carioca é um grande circo."

Alexandre Bahia
Desde 1958, ele faz seu nú-
mero entre a Central, a Praça
15. o Tabuleiro da Baiana e
agora o Largo da Carioca.
Enfia estiletes pelo corpo, in-
troduz prego no nariz e dei-
xa-se amarrar com os nós
mais intricados, para escapu-
lir em seguida. Ah, uma ji-
bóia enrola-se no pescoço.
Tem jeito enfezado, mas é en-
cenação: "Gosto de ver o po-
vo dar risada."

Oliveira Ferreira
iVa hora do almoço uma fila
cruza o largo da Carioca em
direção ao cachorro quente
de Oliveira. Vende uns 100
por hora. Uma cornucópia
de salsicha, maionese, curry,
batata frita, milho, azei-
tona, molhos...Este -Já
Troigros ao ar livre, Jpjp
vive em outro
país: "Não há
crise no
Largo".
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OZIMO
ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL E FRED SUTER

Van Gogh merece
Desde que fundou com o

marido Cláudio Bernardes a
Vila Maurina — um misto de
escritório de arquitetura, loja
de tapeçaria e galeria de arte
—, Bebei Bernardes sonhava
em fazer do lugar urn novo es-
paço para cursos de artes, ar-
quitetura e decoração em Bota-
fogo. Era fim de ano então.
Vieram as férias, o Plano Col-
lor. e o projeto se atrasou. Mas
a partir do dia 30 o programa
finalmente começa, em grande
estilo. Comemorando o cente-
nário da morte de Van Gogh. a
professora de história da arte
da Cândido Mendes Maria Lú-
cia Muller fala da vida e obra
do pintor. Bebei garante que os
cursos, agora, chegaram para
ficar.
Paulo Rodrigues

iterói vai ficar cheia de
estórias. Todas devida-

mente cantadas por Bia Be-
dran. qúe estréia hoje no
Duerê seu show Bia Canta e
Conta. "É uma espécie de la-
boratório para meu próximo
disco, Quintar, diz Bia. que
resolveu inverter o processo e
apresentar as canções ao pú-
blico antes de gravar o LP. O
trabalho segue a mesma linha
do programa infantil Canta-
Conto, que por três anos fez a

Bom negócio
D Embora ainda na reta final
da edição da série O Jogo de
Bilhões — 12 programas, com
uma hora cada, estrelados por
Pele —. a produtora carioca
Spectrum já está faturando por
conta.
? Vendeu o programa por
uma gorda bolada para televi-
soes de 30 países, além de ter

í*_É__e«__a_BaBs_»^
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Bebei promete
\ muitos cursos

na Vila. Maurina

Bia Bedran está
com novo show no
Duerê, em Niterói

>- ->

alegria da criançada na TVE.
mas desta vez ela não vai es-

-tar sozinha. O teclado de
Sandro Jr. e a percussão de
Paulo Menezes acompanham
o violão da contadora de es-
tórias. que também contrace-/
na com dois bonecos no pal-y
co. ""Cantar estórias é á
melhor forma de recuperar
nas crianças o hábito chi/e-
flexão"'. O show fica mais
dois domingos no Duerê.

negociado com a Columbia
Pictures os direitos de exibição
e venda para toda a América
Latina.
D A série será lançada no Bra-
sil com uma grande badalação,
que incluirá a presença da es-
trela do seriado. Pele, no próxi-
mo dia 10.
D O Jogo de Bilhões, pelo vis-
to. está com tudo para fazer jus
ao nome.

Só gorrlinhas
Uma versão carioca para o

expressioniítmo alemão. E as-
sim que o arquiteto e pintor
Paulo Ville a define seu traba-
lho, que estará à mostra na Ga-
leria Matias Marcier. a partir
desta quarta. Será a segunda
individual de um pintor que até
1987 praticamente teve todo o
seu tempo tomado pela arqui-
tetura. '"Sempre fui pintor, mas
só agora estou pintor", brinca

José Roberto Serra

o artista, que mesmo sem dedi-
cação integral conseguiu feitos
como publicar ilustrações em
revistas estrangeiras e estar no
livro de Pietro M. Bardi sobre
a arte brasileira. Há quem diga
que Paulo se especializou em
retratar com seu traço bem-hu-
morado as gordinhas. mas ele
nega. "Minha fixação é pela
figura humana. Se retrato as
gordinhas, é porque elas têm
mais plasticidade."

Domingo 28
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ilustríssimo domingo

Moratória para as rãs
Após ler a reportagem Nada de engo-

lir sapo (Domingo n° 731), cumpre-nos
esclarecer que o consumo de coxas de rãs
pode ser considerado uma gastrono-
mia criminosa, uma vez que o seu aba-
te é primitivo e artesanal. As rãs são
cortadas ao meio sem anestesia — no
máximo são colocadas no gelo por 15
minutos — com simples facas de cozi-
nha. A mutilação não as torna incons-
cientes. A cabeça e o dorso podem le-
var uma hora para morrer, já que o
anfíbio é tolerante à falta de oxigênio
e seu sistema nervoso central difere
dos mamíferos. Propomos moratória pa-
ra o consumo e exportação das rãs
até que técnicas comprovadamente hu-
manitárias de abate sejam descobertas.
Lembramos que o choque elétrico, apro-
vado pela Ia Conferência Mundial sobre
Comércio e Abate de Rãs, realizada na
índia, não foi comprovado pela ciência
como método humanitário de abate para
anfíbios. Edna Cardozo Dias. presidente
da Liga de Prevenção à Crueldade Contra
o Animal, Belo Horizonte. MG.

Bênção aos artistas

Parabéns pelo n° 730 desta Domingo.
glória do centenário JORNAL DO
BRASIL. Uma casa talhada para es-
cultores, ótima reportagem de Márcia
Vieira. Parabéns. Deus abençoe meus
queridos irmãos e colegas Celeide Tos-
tes, Luiz Pizarro. Ângelo Venoza e Mau-
rício Bentes. Muito progresso material e
espiritual para eles. (...) Desde os tempos
em que freqüentava a casa de Pascoal
Carlos Magno e descia a ladeira rumo à
Lapa eu já sonhava em transformar
aquele casarão onírico em ateliê. Mas
não consegui proteção oficial como con-
seguiu nossa colega Maria Teresa Vieira
Branquinho, na Rua da Carioca. Deus a
abençoe! Eu não consegui ainda apoio
do Banerj no período Brizola. nem no do
Moreira Franco, mas estou sempre aber-
to ao apoio de quem quer que seja. E
continuo disposto a ter muito espaço
para pintar meus painéis. Quem se mo-
biliza? Recados pelo telefone 351-9760.
Naguyr Pictòr Troglodyticus von Braz de
Pina, Rio de Janeiro. RJ.

Gratidão ao jornalista

Fiquei satisfeita e gostaria de agra-
decer. em nome da cidade onde nasci,
ao jornalista Sidney Garambone por
relatar em sua matéria (O Dedo de
Deus na Copa. Domingo n° 731) que o

pico do Dedo de Deus pertence ao mu-
nicípio de Magé e não á cidade de Te-
resópolis. Rúbia Rosa de Souza Perei-
ra, Rio de Janeiro, RJ.

Critica aos motoqueiros
A respeito da reportagem Atrás da

eterna juventude (Domingo nü 730). gos-
taria de sugerir aos Srs. Cláudio. Manoel
e Heitor que usassem capacete, pois mo-
tociclistas de verdade são responsáveis e
respeitam a vida. Apesar dos meus 16
anos — uso a minha moto apenas em
locais fechados — e pilotar desde os 13
anos. sempre dirijo com as mãos no
guidom. os pés na pedaleira e com capa-
cete na cabeça, que ao contrário do que
muitos pensam não tira a sensação de
liberdade. Esta precaução certamente fa-
rá com que a pessoa chegue aos 80 anos.
podendo desfrutar do prazer que uma
motocicleta pode proporcionar. Luis
Cláudio Barbosa, Rio de Janeiro. RJ.

Apoio aos vizinhos

Quero registrar meu apoio aos mo-
radores da vizinhança do Teatro Fê-
nix. revoltados com a baderna e o com-
portamento indesejável e inconveniente
dos freqüentadores do programa do
Faustão, e manifestar minha revolta pe-
Ias inconveniências e baixo nível das gra-
cinhas de duplo sentido que o apresenta-
dor acha muito interessante soltar no ar
(Videogame de pobre. Domingo n° 730).
A família brasileira merece um pouco
mais de compostura e respeito. Peço aos
diretores do programa providências no
sentido de acabar com esse procedi-
mento. Cecília Fernandes, Rio de Ja-
neiro, RJ.

Um abraço comovido

Quero mandar um grande abraço
não só para todos os repórteres e cola-
boradores da Domingo, mas um espe-
ciai e afetuoso para Renato Velasco e
David Lacerda pela belíssima foto-ar-
te de Benedito Ruy Barbosa (n° 730). A
foto ficou tão linda e comovente como
a novela. Parabéns pelo talento e sen-
sibilidade. Lu Lopes, Rio de Janeiro,
RJ.
N. da R.: A montagem que ilustrou a
matéria foi feita com fotos de Renato
Velasco e Carlos Secchin

Pau no Rogério Durst

Não gostei do artigo publicado na
Domingo Programa n° 729 sobre os fil-
mes que vão passar na televisão no
domingo. Sobre o filme O róck do Dia
das Bruxas, da TVS. o autor diz que
"metaleiros bem que merecem ser avaca-
lhados". Nunca gostei dos comentários
publicados sobre os filmes porque geral-
mente ele coloca a sua opinião, onde
deveria ser neutro. Sobre os metaleiros é
uma barbaridade ele colocar isto. Já vi o
filme, sei que o garoto era um pobre
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Motoqueiro de 16 anos pede respeito

coitado rejeitado pela sociedade e sua
fuga era na música heavy. Foi errado

quando ele quis fazer um pacto com o
ídolo dele. mas isso não quer dizer que
todos os metaleiros têm que ser vistos
como ruins e que não prestam. Muitos
deles são bons. acreditam em Deus e o
simples gosto por música heavy é uma
rebeldia contra nossa sociedade de con-
sumo. que impõe ao jovem gostar da
música que eles querem, que sai no rádio
e em discoteca. Eu. uma adolescente
típica, fiquei chocada. (...) Carolina OU-
veira Matos, Rio de Janeiro, RJ.

ARTecidos
TECIDOS E PAPEIS DE PAREDE PARA DECORAÇÃO

LIQUIBAÇÃ

ATÉ 85% DE DESCONTO

Algodão Liso - CrS 250,00
Chintz Liso - CrS 350,00

Estampados - De CrS 550,00 à CrS 950,00
Jacquards-CrS 1.100,00

R. Barão de Jaguaribe, 211
Tel.: (021) 521-0834
Rio de Janeiro - RJ
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• Moda

Em casa, como
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Acima, b/usa Aspargus, calça jogging e meia
Next. Pulseira Daniela Foresti e brinco de
Eliseu Stica, Simetria. Ao lado, legginge
sapato Márcia Pinheiro. Blusa, Silk &
Whispers e jóias de Virgílio Bahde, Simetria

mm y unca esteve tão em moda ficar
/flf em casa. É bom. barato e se-

guro. Então, é bom se preparar para
também ficar bonita. Toda mulher
acha meio complicado pensar num
modelito de uso doméstico. Seja re-
cebendo amigos ou em atividades
prosaicas como regar plantas ou ler
um livro, as peças têm que obedecer
a um princípio: confortáveis, sim,
mas nem tão informais que ao som
da campainha entre-se em pânico,
nem tão sofisticadas que beire o ridí-
culo. Jeans, só se for largo. Do con-
trário aperta e incomoda. Um pija-
ma de seda é solução charmosa, mas
cara. Quem pode, ótimo. Quem não
pode tente uma das sugestões de Do-
mingo para se estar em casa com
informalidade e conforto. Nas fotos,
Adriana Matoso com cabelos e ma-
quiagem de Ronald Pimentel. Pro-
dução de Yara Figueiredo.

REGINA MARTELLI
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i¥o a/to, macacão curto Aspargus e camisa
jeans La Bagagerie. iVa ^ola, florMambo
Jambo. À dir., blusa Feelings e calça
Silk & Whispers. Enfeite de cabeça Mambo
Jambo, brinco de Hans Stahr e pulseira
de Jana Berbara. Acima, t-shirt Boys
House, jeans Opçao/Levis. Brincos de
Suzette Kischinev. Jóias da Simetria.

Endereços da Moda: 3 Márcia Pinheiro — Fórum de Ipanema D Silk & Whispers — São Conrado Fashion Mall,

Atlântico 2° piso ? Boys House — São Conrado Fashion Mall, \° piso D Aspargus — Barrashopping, nível lagoa

Feeling — Rua Visconde de Pirajá, 527 D Opção/Levís — Rio Sul] 3o piso D La Bagagerie — Fórum de Ipanema

Domingo 32

' piso L^ Simetria — Shopping Cassino
Mambo Jambo — Rio Sul, 4o piso D



# COMPORTAMENTO

Sonhar
sempre
ajuda
Lançado no Brasil o
livro que defende o
uso de imagens na cura

IMAGENS
QUE CURAM

". Z ^t I '«rç?

Gu/a completo para a Terapia pelajmagert\
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j» psicóloga Célia Szterenfeld, 30
/B anos, acredita no poder do so-

d£^Bh nho. Só que, ao contrário dos
intérpretes do sono, ela acredita no
sonho de olhos abertos, a chamada
terapia pela imagem. Célia é uma terá-
peuta comum, que recebe clientes e
conversa com eles sobre seus proble-
mas. Mas se o paciente não consegue
se expressar, ela lhe propõe uma ima-
gem. Recentemente pediu a uma ado-
lescente com problemas de pele que
fechasse os olhos e imaginasse seus
dedos penetrados por raios de sol, e

que por dois minutos estes dedos lumi-
nosos limpariam a pele. 

"Em duas
semanas os eczemas sumiram", diz ela.
Com o editor Mateus Kacowicz, Célia
acaba de lançar a primeira bíblia sobre
o assunto no Brasil: o livro Imagens
que curam, do médico americano Ge-
rald Epstein.

Ler esta nova publicação da Edito-
ra Xenon é, no mínimo, curioso, e as
técnicas não são tão complicadas as-

sim. Se você estiver com o ombro des-
locado, por exemplo, acalme a dor
imaginando que seu ombro escorrega
de volta ao lugar. O Dr. Epstein pro-
pôs isto a um rapaz que urrava ma-
chucado no metrô de Nova Iorque, e

garante ter obtido ótimos resultados.
E claro que doenças físicas ou psíqui-
cas só se curam com auxílio profissio-
nal. "Mas estas técnicas simples pre-
param a psique do paciente para a
cura", afirma Célia. Levantam o as-
trai, enfim.

Inventar imagens como a dos dedos
luminosos já auxiliou a cura de muitos
pacientes do Dr. Epstein nos Estados
Unidos. Gente com Aids, câncer, le-
pra, tudo, garante o livro. Aqui, a
coisa anda mais lenta. Célia é a única
terapeuta que experimenta a técnica,
cuidando de pessoas com problemas
específicos. "A menina com os ecze-
mas, por exemplo, primeiro precisava
acreditar que a doença tinha solução.
Só depois então falamos sobre insegu-

rança", diz a terapeuta, que entrou em
contato com o livro de Epstein quando
fazia mestrado em Psicologia na Uni-
versidade de Columbia, nos EUA. De
volta ao Brasil, foi convidada pela Xe-
non para traduzi-lo.

Como um bom americano e ho-
mem prático, o médico trabalha no
livro com teorias desenvolvidas por
terapeutas de todo o mundo, como o
italiano Robert Desoille, o alemão
Hanscarl Leuner ou o papa dos pes-
quisadores do pensamento não racio-
nal, o suíço Carl G. Jung. Mas Epstein
soube preservar o livre arbítrio dos
pacientes. 

"Em geral é melhor usar
uma imagem em ritmo oposto ao que
se sente, mas qualquer coisa que o
paciente imaginar será boa para ele",
diz Epstein em Imagens que curam.
Com isto, ele se livrou de ser confundi-
do com métodos "programadores" da
mente que levam à alienação.

MARIA SILVIA CAMARGO
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O dualismo inquieto de Gêmeos
A partir de amanhã, o Sol inicia seu

trânsito pelo signo de Gêmeos, que termina
no dia 21 de junho. Este ciclo beneficia tam-
bém as pessoas que tenham o ascendente e
pontos importantes do seu mapa neste signo,
além de ser um período estimulante para os
signos de Libra e Aquário.

Terceiro signo do Zodíaco, regido por
Mercúrio e pelo elemento Ar, Gemini é carac-
terizado por sua natureza mental, mutável e
dual, ativando uma inquietação permanente,
além de torná-lo muito influenciável ao meio
ambiente. Representando o arquétipo do
adolescente, ele se espelha nos olhos do mun-
do e encanta pela imagem que projeta, a qual
nem sempre tem ligação direta com seus ver-
dadeiros sentimentos e a imagem que ele faz
de si próprio. Gêmeos é um signo jovial, in-
telectual. aéreo, capaz de fazer várias coisas
ao mesmo tempo. Traz o desapego e a mobili-
dade de visão que faltava ao seu signo ante-
cessor. Touro.

Alvo de muitas críticas, o geminiano é
visto como um ser instável, ambíguo, tagare-
Ia, que não se aprofunda nas coisas, além de
ser o retrato mais bem acabado do que se
convencionou chamar de "metamorfose am-
bulante". De fato, estes nativos se encontram
numa encruzilhada que pode conduzi-los a
um estágio de consciência evoluído e integra-
tivo, ou então forçá-los a carregar eternamen-
te os prós e os contras da sua dualidade.

O Sol inicia o trânsito
pelo signo que é o
arquétipo do adolescente

Ele é yin e yang, passivo e ativo, burguês e
revolucionário, frio e afetivo, comunitário e
individualista, erudito e popular, masculino e
feminino. Em certos casos, o geminiano tenta
aplacar este conflito de egos buscando uma
especialização que lhe dê mais segurança, mas
logo faz a volta e mergulha de cabeça na
miscelânea, sentindo-se no seu elemento ao
operar uma atividade que estimule suas idéias
e sua capacidade de divulgá-las. Uma forma
de agilizar a troca renovada de impressões
com as pessoas, com assuntos variados e com
o ambiente mais próximo.

As profissões geminianas mais caracterís-
ticas estão ligadas à comunicação, às letras e
linguas, ao jornalismo, literatura, transportes,

publicidade e relações públicas. A exemplo de
Mercúrio, o geminiano tem asas nos pés e na
cabeça, e precisa estar sempre em pleno movi-
mento, exercitando a sua mente e desenvol-
vendo seus talentos mentais e versatilidade
latente. É fundamental que o geminiano tro-

que a superficialidade pela coesão, transcenda
a sua dualidade e convida criativamente com
o vasto universo produzido pela sua perso-
nalidade multifacetada. Assim, ele se tornará
um autêntico mensageiro dos Deuses, esca-

pando habilmente da cilada de ser a maior
vítima da sua dualidade e inconstância.

Na saúde. Gêmeos rege ombros, bra-
ços, mãos e as vias respiratórias.

CARLOS MAGNO

De 20 a 26 de maio
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Áries ? 21/03 a 20/04
A semana começa tornando você
bem emotivo, sensorial e impulsi-
vo, devendo evitar a instabilida-
de, sobretudo nos assuntos do
coração. Semana rica em idéias e
em encontros.

Câncer D 21/06321/07
Você tem pela frente uma fase de
auto-reavaliação, em que será

pressionado a encurtar a distân-
cia que possa existir entre suas
aspirações e suas conquistas. Me-
dite.

Libra D 23/09 a 22/10

Busque concentração para captar
a hora certa e o meio correto de
tomar decisões da mais alta im-
portància. No fim da semana po-
de haver tensões amorosas. Serie-
dade.

Capricórnio D 22/12 a 20/01

Comece desde já a reformular e
procurar mais satisfação e ani-
mação nos assuntos ligados ao
seu cotidiano, sobretudo em tudo
que se refira à saúde e ao traba-
lho. Críticas.

0íl / <^==^^r \£%b ^ã £SP ^r*^-/ a k ^—=^^l* **S [_ \S^S/r 1 tWSl ______ ,___TCTTw _-_—^ lA-

Touro D 21/04 a 20/05
A Lua baila pelo seu signo na
terça e na quarta-feira, enfatizan-
do seu lado maternal. inconscien-
te e aquisitivo. Você pode viver
muitas mudanças num espaço
curto de tempo.

LeãO ? 22/07 a 22/08
Fase para resgatar o equilíbrio
perdido e colocar as idéias e os
relacionamentos em ordem, pri-
mando pela reflexão e pelo uso
correto do discernimento. Faça
cursos.

Escorpião D 23/10 a 21/11

Quinta-feira parece ser o dia mais
dinâmico da semana, motivando
você a sair do marasmo e a ado-
tar novas medidas que viseni a
uma reorganização total. Auto-e-
xigências.

Aquário ? 21/01 a 19/02

A quadratura Vênus:Saturno po-
de esfriar seus desejos e seus rela-
cionamentos afetivos, ao mesmo
tempo em que cobra de você mais
responsabilidade neste setor.
Reavalie-se.

Gêmeos ? 21/05a20/06

Destaque absoluto para a entra-
da do Sol em Gêmeos, amanhã, e
também para a Lua nova no seu
signo, na quinta-feira, trazendo
nova consciência e fatos inéditos.
Vigor.

Virgem ? 23/08 a 22/09

Saiba conviver com o inesperado,
exercitando a sua espontaneidade
sem ficar sempre em guarda, ana-
lisando compulsivamente tudo
ao seu redor. Fase de êxito social.
Aja.

Sagitário ? 22/11 a 21/12
Inicia-se na quinta-feira um novo
ciclo, dinamizando sua vida so-
ciai e tornando:o mais consciente
dos seus relacionamentos. Reflita
e dê adeus a valores ultrapassa-
dos.

Peixes D 20/02 a 20/03
Prepare-se para mudanças inte-
riores e familiares que poderão
aparecer a partir de quinta-feira.
Extrema sensibilidade, tornando-
o mais caseiro e defensivo. Escre-
va.
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Ogoverno acha que pode prender o Temporal num dia e solta-lo no outro

• Engracado — volto ao principio —
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tudo isso com meu amigo

O Tatal, gente finissima aqui da re- ///Mm Ancelmo, um pohvalente jotabeniano
, _ j u ¦ mmi que costuma me receber para sessoes

dagao, anda buzinando aqui no meu A. ,|mu117pirn
ov,do Preu Hear alegn, fueTuTtfano 
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m^diz comdhar drvelho amigo. Ora, Tatal, engrapado sao cio de ficar alegre e bobagem do Tatal", disse ele na ultima

os chutes do homem. Engragado e o Lazaroni que aposta no rodada de psicumbu. 
"Mas e melhor jogar a ^vor enquanto

crupo e ganha no milhar. Engragado e ver um fotografo a gente nao forma um time bacana para enfrentar os

bonitinho que tem aqui no jornal saindo esbaforido para a rua homens." E por isso que eu levo os meus dias decorando os

aos izritos de "prenderam a mae do Temporal". Engracado mambos do David Byrne, escrevendo pro Temporal, torcen-

e a gente achar que gosta do David Byrne cantAndo do pro Lazaroni e, acima de tudo, rezando pro tempo

Mercedes So:a, mambos, merengues e - cumulo do engra- passar rapido. Ja me disseram que na Italia a mflagao e

cado - desafiando a moral da lingua patria com um acima de zero, que la ninguem conhece a Zelia, que _o

censuravel "quero ver voce lie-Aye passar porraqui". En- presidente nao bate penalti, e que ninguem fa a portugues

gragado e o meu movimento de fazer as pazes com nas ruas. Vou te mandar um cartao-postal, Tatal. Voce vai

Marilia Pera e comprar uma guerra com a modernidade se orgulhar do meu bom humor,

desavergonhada do Balneario. p-s- N5° deixem sozlnho!
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Mesmo um gastrônomo
profissional, um food
stylist, ostenta o seu direito
justo a uma refeição de
mero lazer, num
restaurante elogiável. Eis
uma relação de casas que
costumo freqüentar.

RESTAURANTE NOVO
STAMBUL
Comida
árabe
R. Domingos (
Ferreira,
242-lj. A/B
Copacabana
tel. 256-1992

RESTAURANTE BIFE
DE PEDRA
Carnes
R. Visconde de Carandaí,
5 - Jd. Botânico
tel. 239-3397

RESTAURANTE
BARRACUDA
Peixes
Av. Sernambetiba,
600 - box 9 - B. da
Tijuca-tel. 389-3388

.ES»»

RESTAURANTE
BRASIL TROPICAL
Cozinha variada
Av. Bruxelas, 131
Bonsucesso - tel. 280-9408

SATS UNO
RESTAURANTE
Cozinha variada
R. Barreiros, 1.186
Ramos-tel. 270-9094

TAMARINDUS BAR
RESTAURANTE
Frutos do mar
R. Dr. Pedro da Cunha,
1.385-Praia Araçatiba
Maricá

RESTAURANTE LA CAGE
Cozinha internacional
Av. Epitácio Pessoa
Clube
Caiçaras
Lagoa
tel. 259-3897

CREDICARD

RISTORANTE
VALDOSTANO
Cozinha italiana
R. S. João Batista, 14
Botafogo-tel. 246-0184

RESTAURANTE STEAK
PLACE
Carnes
R. do Rosário, 110 - Centro
tel. 263-1423

RESTAURANTE STEAK
AND SALADS
Carnes e saladas
Av. Armando Lombardi,
601 - B. da Tijuca
tel. 399-2185

RESTAURANTE IATE
ALBACORA
Frutos do mar
Pq. Marina da Glória,
s/n? - Flamengo
tel. 205-6496

_fl_^_l__!___fP^k

RESTAURANTE
BACALHAU'S

, Frutos do
mar

R. Gomes
Carneiro, 90

Ipanema
tel. 267-9944

RISTORANTE
GROTTAMMARE
Cozinha italiana
R. Gomes Carneiro, 132
Ipanema-tel. 287-1596

SATS ONE VILA
CHURRASCARIA
Boulevard 28 de Setembro,
312/A - V. Isabel
tel. 278-4399

RINCÃO GAÚCHO
Carnes
R. Marquês de Valença,
83/85 - Tijuca
tel. 284-5889

RESTAURANTE SKIP
Cozinha variada

R. Dias da
/Cruz, 675
Méier-tel.
594-9973

rRK^oTfosoTon^S
8»mf5_ - PP9
00/00 00/40 _ RI
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CHURRASCARIA
ESTRELA DO SUL
Av. Repórter Nestor
Moreira, s/n? - Botafogo
tel. 295-3597

RESTAU-
RANTE
ALHO
EÓLEO

Cozinha italiana
R. Buarque de Macedo, 13
Flamengo-tel. 225-3418

RESTAURANTE ER
PIZZETARO
Cozinha italiana
R. Cosme Velho, 174
Cosme Velho - tel. 265-8048

ALLIS
RESTAURANTE
Cozinha brasileira
R. Teófilo Otoni, 22
Centro - tel. 233-4323

Tomara que a gente se
encontre.

\6cr T#tf

W1^
Você ainda não é
Credicard? Solicite o seu
pelos telefones:
São Paulo-282-0044
Rio de Janeiro - 221-2651 /
233-5614
Demais localidades - (9-011)
282-0044 - ligação gratuita.
Ou passe em uma das
agências dos bancos
associados ao sistema.
Você vai descobrir como
é bom ser Credicard.
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O galã
volta ao
Pantanal
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SUMÁRIO
o papel de Zé
Leôncio, Paulo
Goraulho (foto)

arrebatou o coração ae
Madeleine e da maio-
ria dos fãs de Pantanal.
Zé Leôncio envelheceu
e virou Cláudio Mar-
zo. Paulo Gorgulho
saiu da novela e deixou
os fãs inconsoláveis.
Agora ele volta, não
como peão boiadeiro,
mas como um cami-
nhoneiro que trocou a
buzina pelo berrante.
Paulo, que a atriz Isa-
dora Ribeiro vê como
a antítese do galã Yup-
pie. será José Lucas de
Nada. filho bastardo
de Zé Leôncio. Paulo
está orgulhoso: "'Pau-
lanai é um marco na

.quebra do monopólio
global. Está revolucio-
nando a linguagem da
TV." Pág. 4.

Foto da capa:
Fernando Lemos.

Show
Depois de David Byrne trazer
sua reciclagem de sons do
Terceiro Mundo, chegou a
hora de o carioca provar o
produto original: O Olodum,
bloco afro-baiano, se
apresenta por duas semanas,
no Teatro João Caetano e
Gilberto Gil faz show único
na Beija-Flor. Pág. 25

O Olodum se apresenta
de segunda a sexta no
Projeto Seis e Meia

Artes plásticas
O pintor Adriano de Aquino
foi buscar em Albert
Einstein a inspiração para
carregar de tinta vermelha
os quadros da exposição
Suite Encarnada/Dez Pautas,
que estará, a partir de
terça-feira, na Galeria
110 Arte Contemporânea, no
Leblon. Pág. 24

Adriano usou vermelho
e tons de negro para
pintar seus quadros

Televisão
A dama cio Cine Shahghay,
com Maitê Proença (foto) e
Antônio Fagundes, é um dos
filmes brasileiros que
a TV Globo apresenta
esta semana para combater
o ibope de Pantanal, da
TV Manchete. Pág. 8
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Vídeo

A Magnetoscópio,
primeira sala de
vídeo profissional
da cidade, exibe
a partir de quarta,
uma mostra que
promete saciar a
saudade e a sede:
a Retrospectiva
dos Comerciais da
Coca Cola mostra
anúncios do
refrigerante
feitos a partir
de 1958. Pág. 26

Cinema
Na tradição
familiar, é comum
o filho seguir a
carreira do pai. E
se o pai é ladrão?
Esta é a questão
do divertido filme
de Sidney Lumet
Negócios defcmiiüa,
estrelado por três
feras do cinema:
Sean Connery,
Dustin Hoffman e
Matthew
Broderick.
Pág. 26
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O galã Paulo Gorgulho volta para
enlouquecer o Ibope de Pantanal

»osé Leôncio envelhe-

gfWceu. Viva o sex appeal
*^ de José Lucas de Nada.
A partir desta semana (entre
terça e quinta, os capítulos
ainda não estão editados), às
21h30. a Rede Manchete traz
Paulo Gorgulho de volta à
novela Pantanal. Não é mais
o peão boiadeiro dos pri-
meiros 35 capítulos, mas um
motorista que dispensou a
buzina do caminhão e colo-
cou no lugar um berrante. O
charme viril, que transfor-
mou Gorgulho numa espécie
de Tarcísio Meira contempo-
râneo. continua no lugar.
"Ele é a antítese do galã yup-
pie. impõe masculinidade e
força, é aquele homem que
toda mulher gostaria de ter*',
diz Isadora Ribeiro, a deusa
que abria Tieta enroscada
numa cobra.

Vai ser mais um motivo
para a Globo revirar sua pro-
gramação de cabeça para bai-
xo e tentar enfrentar o avas-
salador Ibope de Pantanal.
Na semana passada. Gorgu-
lho e a Manchete faziam mis-
tério. negando-se a entregar
o perfil do novo personagem.
Sabia-se que José Lucas de
Nada — prepare-se para o
cipoal do enredo — é o filho
bastardo de José Leôncio e
Generosa (Kátia D*Ângelo),
a prostituta com quem o
boiadeiro perdeu a virginda-
de. Lucas foi criado sem sa-
ber quem era o pai (por isso o
De Nada), e transformou-se
num caminhoneiro safo. Um
dia. graças aos milagres que
saem da máquina de Benedi-
to Ruy Babosa. Lucas encon-
tra Leôncio — ou seja. a si
próprio. Neste dia o Ibope
vai à lua.

"Pantanal é um marco na
quebra do monopólio global,
está revolucionando a lingua-
gem da TV*, diz Gorgulho.
orgulhosíssimo. Ele tem 31
anos de idade. 12 de expe-

¦ 
-

Fernando Lemos
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riência em teatro (começou
fazendo o aviador numa
montagem de O pequertp
príncipe mas fez vanguardja
em Pássaro do poente) e n
vela. Esteve em Carmem, pôr
exemplo, na mesma Manche-
te. Diz que topa ficar nas no^
velas, mas em perder o refe^
rencial de qualidade: 

'"Tenho

uma responsabilidade com í.
inovação. Tanto Carmem co
mo Pantanal fogem do^ pa
drão das outras novelas.*"

O ator só teme que toda a
badalação em torno de suas
cenas de nudez fiquem num

plano privilegiado em rela

ção às propostas artísticas
•'Virar um símbolo sexual
pode se transformar num far
do e me limitar para viver
outros personagens"', diz com
seus 86 quilos muito bem dis-
tribuídos por 1,86 m. As mu
lheres. indiferentes, conti-
nuam assistindo Pantana
para se maravilhar com oj>
atributos físicos de Gorgu
lho. "Ele tem a musculatur;
naturalmente bem trabalha
da, sem os excessos dos ma-
lhadores, é supersensual'
confirma a professora de gi
nástica Ligia Azevedo.

Na vida real o mineira
Gorgulho também tem novi
dades. No intervalo em qufe
se ausentou das gravações!
foi caçado para filmes de pu
blicidade e apresentação di
bailes. Recusou tudo. Prefe
riu cuidar dos negócios dal
confecção que abriu em feve-
reiro. em São Paulo. Casou-
se mês passado, quase^* que
secretamente, com a estilista
Vânia Gnasspini. depois de
três anos de namoro. E como
se brincasse com a ingenuida-
de de seus tipos interiora-
nos, não entendeu o espanto
das pessoas: 

"Me 
pergunta-

ram se era hora de casar
E pra isso tem hora?"'

Reportagem anna MuooiAT» «^ semana Gorgulho vira José Lucas de Nada

Programa 4



pelas piranhasGorgulho admira os jacarés e tem medo de ser atacado

PÉROLAS PANTANEIRAS
Quem levaria para um Pantanal
deserto — "A Vânia e todas as
pessoas que amo"
Quem deixaria no pântano —
"Alguém que quisesse ficar lá"
Quem chamaria pelo berrante
— "Minha mãe, que morreu
quando eu tinha 23 anos"
Tem medo de piranha? — "Se

elas me atacarem..."
Quem é a sucuri da sua vida —
"Não posso dizer"
Bicho —" Tigre"
Tara — "Pelo prazer"
Cueca — "Confortável"
Frase — "Uma do I Ching que
diz que mesmo com obstáculos,
o rio sempre acaba no mar"
Fantasia — "Ser o Super-Ho-
mem"
Jacaré — "É uma gracinha"
Irmã ou Madeleine — "As

duas"
Zé Leôncio
ra"

"Um grande ca-

Zé Lucas — "Uma promessa"
Signo — "Touro. Não sei qual
é o ascendente"
Sexo — "É ótimo"
Camisinha — "Eu só tive nas
mãos uma vez, mas acho super
importante"
Como se vê — "Como um cara
que tem muito a aprender"
Defeito físico — "Ser desajeita-
do"
Orgulho físico — "Minhas
mãos"
Partner — "Minha mulher, a
Vânia. No palco são tantas que
não caberiam aqui"
Galã — "Que invenção é essa,
hein?"
Filhos — "Sim, quero tê-los"
Brasil — "Me deixa muito atô-
nito
Drogas — "As pessoas deve-
riam saber o limite"
Arma de sedução — "A sinceri-
dade"

Mensagem — " Que todas as
pessoas que visitarem o Pantanal
cuidem para não depredá-lo"
Personagem que gostaria de fa-
zer —" O que me convença que
estou no caminho certo para
ser um grande ator"
Mulher — "A que é"
Sonho — "Ser um grande ser
humano, só assim poderei ser
um grande ator"
Pesadelo — "Morrer afogado
ou queimado"
Destino — "Deixa ele me le-
var"
Religião — "A do coração"
Medo — "De perder a capaci-
dade de amar"
Filme — "Os que despertam a
alma, como Irmão Sol, Irmã
Lua, Gritos do Silêncio, e O
Gabinete do Dr. CaligharF
Saudade — "Da minha infân-
cia"
Olhar — "O que bate"

Os próximos capítulos
? Maria Bruaca tenta mais
uma vez seduzir o marido.
Não consegue e começa a des-
confiar de que é traída depois
que ele a chama de Zuleika.
D Juma obriga Jove a montar,

ameaçando deixá-lo. Mesmo
assustado, ele sai a cavalo e
encontra o Velho do Rio, que
o estimula a vencer o medo.
Depois do encontro, Jove con-
clui que o velho pode ser seu

Divulgação/Manchete
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Jove e Juma voltam a viver no Pantanal

avô. Já seguro, Jove volta para
casa e é visto por seu pai, que
visita Juma. Zé Leôncio fica
orgulhoso, mas não convence
o filho a voltar para a fazen-
da.

A Muda joga charme para
Jove, mas, mesmo pouco a
vontade, cai nos braços de Ti-
bério. Ela acaba revelando seu
nome verdadeiro — Maria
Ruth —, os segredos de sua
vingança, e confessa que man-
dou matar Maria Marruá e
deveria também matar Juma.
Tibério a leva para a fazenda.

Entra em cena José Lucas
de Nada, que dá carona para
uma mulher (Zaira Zambelli).
que rouba seu caminhão.

Alcides tenta possuir Guta
à força. Mas fracassa.
D Pra variar, Juma e Jove
tomam banho de rio e trocam
juras de amor.

Prof. Simon Wajntraub

ORATÓRIA
IN i BICÃO
IMPROVISO
CULTURA GERAI

CONSULTAS E CURSOS, EXECUTIVOS,
POLÍTICOS, EMPRESÁRIOS E CRIANÇAS.

AULA ORATÓRIA TERÇA e SÁBADO
(021) 236-5185,236-5223 e 256-1644 das 9 às 22h
Adquira as 6 FITAS K-7 com apostilas, exercícios de:

DICÇÃO, IMPOSTAÇÀO e ORATÓRIA, CrS 10.000,00

min uniu i ii 11111 n i u 1111 il n 11 nr i nr :: i r n i M ü! li li i iiilin i li 111 ini

prócardíaco
CREMERJ 95063 0 

"

CORONARIOGRAFIA
CIRURGIA CARDÍACA

EMERGÊNCIAS
24 HORAS POR DIA

Rua Dona Mariana, 219 Botafogo
246-6060 286-4242

Dir Resp : Dr. Onaldo Pereira CRM 5112.1
iiHiniiiiiiiimniiiiiiMimi itnniiinmiiiiiiiiiiniiiiimim iiiinlliiiini

CEOP
< CURSOS DE INFORMÁTICA
m INSCRIÇÕES ABERTAS:
« DIGITAÇÃO, LOTUS,
S D'BASE, WORDSTAR,
Í CAD, SIST. OP. MS/D.O.S.,
| PROG: BASIC E COBOL

DIREÇÃO: PROF. JOÃO CURVELO

O 1o NA INFORMÁTICA
MEIER: Rua Dias da Cruz, 188 s/l Tel.: 594-7522
MADUREIRA: R. Dagmar da Fonseca, 16 s/l Tel.:

450-1998
NITERÓI: R. da Conceição, 37 s/l Tel.: 717-9601

CARTOMANCIA
& VIDENCIÂ

"Na transparência do
baralho cigano encon-
tram-se os caminhos da
felicidade e da vitória."

Cigana Zorayà
Através da vkJênda da
Cigana Zòraya, venha
conhecer o que lhe reserva o futuro junte
ao nosso novo país. Consultas no Casa-
shopping.

Av. Alvorada, 2150 bl.E sl. 218
CasaShopping

Tels: 325-8300/385-4346
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Internotionsi. Inc.

Desenvolvimento Mental
e Controle do Stress

Instrutora
Glória Sobrinho

Aprenda a liberar tensão através de re
laxamento e técnicas de auto-melhora-
mento, aumentando seu potencial de
energia para viver melhor. Assista gra-
tuitamente ao 1 ? dia de aula. De 21 a
25 de Maio, às 19:30 horas, no Centro
de Conv. do Col. Bras. de Cirurgiões -

Rua Vise. de Silva, 52 - 1 ? andar
Botafogo. Inf.: 594-1350.

V 8 T E L E VÍSÃO_^fflÇsdfehq/e

aNOIOLOOISTA — CRM 52-14294.1
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TRATAMENTO WTBíSiyO EIND010R
CONSULTÓRIOS^

C. P. BARRASHOPPJNG
COPA/TIJUCA/MEIM
TFLS.: 228-7720/248-4302

1'PRESERVE 0 VERDE"

LAVOU, TÃ NOVOl
Sofás, Carpetes, Tapetes, Bancos

de Carros, etc. Lavamos e Impermea-
bilizamos no local.

cíníínuFle 3 lugares 2.480,00
Tapete pele de carneiro m2 •••290,00
Carpete até 30m* 1-650,00
Bancos de carro 16*„'™
Papel de parede m2 ^u.uu
IMPERMEABILIZAÇÃO
Conjunto 2 e 3 lugares 4.680,00

581-5417
__ 581-2999

jecorar é imaginação. Imaginei
PRIMART& LA VISION '

W* tel-

Quem ri
por último
ri melhor

nas
páginas de

Domingo

Programa 6

áBBB"H"^^^™J^?5íssiãc^/OTe«oí»re amor e poder
JudyDavis em Passagem para a índia: um belíssimo

O drama pede passagem
—^omingo não tem novela
B Ws fica mais fácil afirmar

-^^que vai ter tal filme.
Principalmente quando o filme
é o tal. Hoje, às 23h, o classudo
diretor inglês David Lean tra-
duz para a tela um romance de
E. M. Forster. O resultado é
Passagem para a índia (Passage
to índia, Inglaterra, 1984), um
belíssimo drama sobre precon-
ceito, colonização e amor.

A história é linda. Nos anos
20, uma jovem inglesa, Adela

(Judy Davis), em visita à índia,
se interessa por um jovem mé-
dico local, Aziz (Victor Baner-
jee). Sentida com a falta de re-
ciprocidade por parte de Aziz,
Adela acaba levando para sua
paixonite a mesma relação de

posse e poder que une e separa
a Inglaterra da índia. O resul-
tado é que Aziz acaba acusado
de estupro.

David Lean escreveu, diri-
giu e montou o filme. Com a
ajuda da climática fotografia

de Ernest Day, o diretor cria
um filme grandioso, belo e in-
teligente. Fácil de assistir e difi-
cil de esquecer. Infelizmente é
também um daqueles filmes
que não cabem na tela peque-
na. Mas, levando-se em conta o

que a programação de TV vem
exibindo ultimamente, esta de-
ve ser a menor das preocupa-
ções do espectador.

ROGÉRIO DURST

ASES INDOMÁVEIS
TV Globo—13h35
(Top gun) de Tony Scott. Com Tom
Cruise, Kelly McGillis, Vai Kilmer,
Tom Skerritt, Anthony Edwards e
Meg Ryan. EUA, 1986.
Aventura. Piloto rebelde não respeita
ninguém e acaba provando que é o
melhor mesmo e pronto. Folia aérea
implausível, infantil, melosa, baru-
lhenta e belissimamente fotografada.
Seu sucesso é prova de que não preci-
sa muito para agradar o público. Cor

(109')- Cotação: •

REVOLUÇÃO DE 30
TVE—16h
De Sylvio Back. Brasil, 1980.
Documentário. Coletânea de filmes
antigos que registram ou se referem à
Revolução de 30 e suas conseqüên-
cias. Este aqui não é bem cinema. E
mais um Globo repórter, só que sem o
tratamento de teatro de revista que
aquela emissora dá a informação. Va-
le ver. P&B (110'). Cotação: •

A GRANDE JORNADA
TV E — 20h
(The big trail) de Raoul Walsh. Com
John Wayne, Marguerite Churchill,

Tully Marshall, David Rollins e Ward
Bond. EUA, 1930.
Faroeste. Jovem batedor guia uma ca-
ravana de colonos por território inós-

pito até a região do Oregon. Este é um
dos primeiros faroestes sonoros e a

primeira grande oportunidade — que
não vingou — de John Wayne no
cinema. Vale pelo interesse histórico.
P&B (110').
Cotação: *

HEDDA
TV Bandeirantes — 20h
(Hedda) de Trevor Nunn. Com Glen-
da Jackson, Timothy West, Patrick
Stewart e Peter Eyre. Inglaterra,
1975.
Drama. Adaptação feita para o-cine-
ma pela Royal Shakespeare Company
da peça Hedda Gabler, de Ibsen, sobre
uma mulher esquizofrênica que mani-
pula as pessoas que a rodeiam. Inédi-
to. Cor (98').

OS TRÊS DESEJOS DE BILLY
GRIER
TV S — 22h
(The three wishes of Billy Grier) de
Corey Blechman. Com Ralph Mac-
chio, Betty Buckley, Season Hubley,

Hal Holbrook e Ed Lauter. EUA

(TV), 1984.
Drama. Garoto de 16 anos descobre

que tem apenas um ano de vida e

resolve realizar três desejos: encontrar
o pai, tocar saxofone para uma platéia
e fazer amor com uma mulher. Ralph
Macchio interpretou o personagem ti-

tulo deste telefilme no mesmo ano em

que foi projetado para o estrelato por

Karatê kid — A hora da verdade A

doença do tal garoto provoca envelne-

cimento precoce, mas nem o ator e

nem o maquiador chegam a conven-
cer. Cor (95').

\ Cotação: *

PASSAGEM PARA A ÍNDIA
TV Globo —23h'

(Passage to índia) de David Lean.
Com Judy Davis, Victor Banerjee,
Peggy Ashcroft, James Fox e Nigel
Havers. Inglaterra, 1984.

Drama. Nos anos 20, jovem inglesa
em visita à índia se interessa por me-

dico nativo. Depois de um passeio que
os dois fazem juntos, ela o acusa de

tentativa de estupro. Cor (163'). Cota-

ção: * *
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TV. Manhã
6h50

7h
7hl5

7h30

7h40

7h45

8h

8h30

8h45

8h55

9h

9hl5

9h25

9h30

9h45

lOh

10h05

10hl5

4 SANTA MISSA EM SEU
LAR — Religioso

7 PARE E PENSE—Religioso
9 PROJETO VIDA NOVA —

Religioso
11 EDUCATIVO

7 A HORA DA GRAÇA—Re-
ligioso

11 CLUBE IRMÃO CAMI-
NHONEIRO SHELL — In-
formativo

4 TELECURSO IRRIGAÇÃO
Informativo sobre agricul-

tura. Apresentação de Sérgio
Roberto Ribeiro
ESCOLA BÍBLICA DO AR

Religioso
2 PALAVRAS DE VIDA —

Mensagem religiosa de d. Eu-
gênio Sales

4 GLOBO RURAL — Infor-
mativo sobre o campo
PROGRAMAÇÃO EDUCA-

TIVA
A FEITICEIRA — Seriado
POSSO CRER NO AMA-
NHÃ — Religioso

10 TVE — Retransmissão da
programação do Rio

11 PÉ NA ESTRADA — Musi-
cal sertanejo
MANCHETE RURAL — In-
formativo sobre o campo.
Apresentação de Luiz Adria-
no
PRIMEIRO PLANO —

Apresentação de Rogério
Coelho Neto

2 MISSA AO VIVO — Culto
religioso

10 VIBRAÇÃO — Músicas e es-
portes de ação. Apresentação
de Cesinha Chaves
PROGRAMA GERSON
BERGER — Apresentação de
Gerson Berger

4 A TURMA DO CHARLIE
BROWN — Desenho. Episó-
dio: Viva nosso presidente Li-
no

7 SHOW DE TURISMO —
Apresentação de Paulo Mon-
te

9 COMUNIDADE NA TV —
Programa de entrevistas orga-
nizadas pela Federação Israe-
lita do Estado do Rio de Ja-
neiro

11 ST ARMAN — Seriado
10 AUTOMOBILE —Programa

sobre automobilismo.: Apre-
sentação de Paulo Sant'Anna

2 ZERO A SEIS — O PRI-
MEIRO MUNDO — Progra-
ma sobre puericultura. Tema;
DE ONDE FOI QUE EU
VIM?

4 DISNEYLÂNDIA — Sena-
do. Episódio: Aluga-se um pa-
to
ESTAÇÃO CIÊNCIA — Pro-
grama sobre ecologia e ciên-
cias. Apresentação de Gonza-
ga Motta e Tânia Viegas
SHOW DO ESPORTE —
Esportivo. Apresentação de
Luciano do Valle

2 AS AVENTURAS DO TIO
MANECO — Seriado. Episó-
dio: A maldição da múmia

6 TORNEIO ABERTO DA
ITÁLIA — Tênis

9 RESGATE — Debates, de-
núncias e pesquisas. Apresen-
taçâo de Ronaldo Gomlevsky

11 PROGRAMA SÍLVIO SAN-
XOS — Programa de auditó-
rio
MESQUITA BRAULIO

PERGUNTA: QUEM TEM
A RESPOSTA? — Programa
de competições. Apresentação
de Mesquita Bráulio

4 SUPER VICKY — Seriado.
Episódio: O sheik

10 REALCE — Músicas, espor-
tes e entrevistas. Apresenta-
ção de Patrícia Barros, Ricar-
do Bocão e Antônio Ricardo
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Carolina Ferraz, Programa de domingo, Manchete

10h40 4 ANJOS DA LEF— Seriado.
Episódio: Os melhores anos de
sua vida

10h45 2 360 GRAUS — Turístico
llh 9 SELEÇÕES PORTUGUE-

SAS — O SHOW DA MAL-
TA — Musical. Apresentação
de Jorge Sereno

llhl5 2 UNIVERSIDADE ABERTA
— Documentário jornalístico

1 lh30 4 ALF, O E: TEIMOSO — Se-
riado. Episódio: O castigo

llh45 2 GLOBO CIÊNCIA — Docu-
mentário

10 TVE — Retransmissão da
programação da TVE

llh55 6 BOLETIM DA COPA

TV. Tarde
12h 4 UM HOMEM CHAMADO

FALCÃO — Seriado. Episo-
dio: A mercê da sorte

6 CAMPEONATO PORTU-
GUÊS DE FUTEBOL — Ao
vivo

9 PROGRAMA SILVIO SAN-
TOS

13 VINDE A CRISTO
12hl5 2 FUTEBOL — Compacto dos

jogos da semana
12h30 13 NASHVILLE — Musical re-

gional
12h45 4 PROFISSÃO: PERIGO. Epi-

sódio: Serenidade
13h30 13 CL1P TV —Musical
13h35 4 TEMPERATURA MÁXIMA

Filme: Ases indomáveis
14h 2 STADIUM — Esportivo

6 A CAMINHO DA ITÁLIA —
Esportivo

14h30 6 ESPORTE E AÇÃO — Es-
portivo Apresentação de Hal-
maio Silva

15h 2 VESTÍGIOS DO PASSADO
O nascimento da Antiguida-

de e Grécia: apogeu e declínio
15h30 4 DOMINGÃO DO FAUS-

TÃO
6 ESPORTÍSSIMO — Esporti-

vo. Apresentação de Halmalo
Silva

13 CIDADE NUA — Seriado
16h 2 CINEMA BRASIL ESPE-

CIAL — Filme: Revolução de
30

16h30 13 SESSÃO KUNGFU
17h 6 CAMPEONATO DE FÓR-

MULA 3

TV. Noite
18h 2 INTERVALO — Informativo

sobre a propaganda no Brasil
e no mundo

18h30 13 COLUMBO — Seriado
18h55 6 FERAS DA COPA — Entre-

vistas e os melhores lances das
Copas

19h 2 ESPECIAL — Tema: Histó-
ria da TV no Brasil (8a parte)

4 OS TRAPALHÕES — Hu-
moristico

6 COPA 90 — Jornalístico so-
bre o país, os estádios e as
cidades da Copa 90

19h40 2 JORNAL VISUAL — Noti-
ciário dedicado a surdos-mu-
dos

19h50 2 REDE BRASIL.— DOMIN-
GO — Noticiário nacional e
internacional

20h 2 CINEMA DE DOMINGO —
Filme: A grande jornada

4 FANTÁSTICO — Varieda-
des „
PROGRAMA DE DOMIN-
GO — Variedades. Apresen-
tação de Paulo Alceu e Caro-
lina Ferraz
CINEMAX — Filme: Hedd_a

13 ALÉM DA IMAGINAÇÃO
Seriado

21h 13 POLÍTICA NACIONAL —
Programa político. Apresen-
tação de Berto Filho

22h 2 OPINIÃO PÚBLICA — Re-
vista jornalística. Apresenta-
ção de Tarcísio e Haroldo de
Hollanda

4 ESPORTE ESPETACULAR
Esportivo. Apresentação

de Fernando Vanucci
BOLETIM DA COPA
CARA A CARA — Entrevis-
ias. Apresentação de Manha
Gabriela. Hoje: O jornalista
Rui Mesquita, do Estado de
São Paulo

9 CAMISA NOVE — Mesa-re-
donda sobre esporte e entre-
vistas. Apresentação de Olde-
mário Touguinhó, Luiz
Orlando e Orlando Baptista

11 SESSÃO DAS DEZ — Fil-
me: Os três desejos de Billy
Grier

22h05 6 JORNAL DA MANCHETE

EDIÇÃO DE DOMINGO
Noticiário nacional e inter-

nacional
4 DOMINGO MAIOR — Fil-

me: Passagem para a índia
7 CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

Entrevistas. Apresentação
de dirceu brizola. hoje: O mi-
nistro da agricultura antônio
cabrera

13 NA CORDA BAMBA
2 ESPORTE VISÃO — Mesa-

redonda sobre esportes. Apre-
sentação de Januário de Oli-
veira

13 PALADINO DO OESTE —

6 TOQUE DE BOLA — Espor-
tivo. Apresentação de João
Saldanha e Alberto Léo

9 POINT BY BENÍCIO BRA-
GA — Variedades

11 REPRISE DA SESSÃO DAS
DEZ

(A programação da TV Búzios/10/25 so
pode ser captada na Armação de Búzios,
Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro
da Aldeia e Rio das Ostras).

23h30

23h55

Rádio Jornal do Brasil
AM 940 KHx ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — Às 8h30,
.2h30, 18h30e23h30.
Repórter JB - Informativo às horas certas.
Especiais JB—Das llh às 12h30.
Som Latino— Das 21 h às 22h30.
Arte Final Jazz — Das 22h à 23h30.
Lotação Esgotada— Das 23h50 à 0h30.
Noturno — De 0h30 à lh56.

FM ESTÉREO 99, 7 MHz
10 horas - Reprodução digital (CDs e
DATs): Suíte do bailei Quebra-Nozes. de
Tchaikowsky (Fil. Berlim, Karajan - DDDI -
21:55): Mazurcas n°s. 1 a 9, op. 6 e op. 7. de
Chopin (Antônio Barbosa - DDD - 16:46):
Sinfonia n° 41 - Júpiter, em dó maior, K
551. de Mozart (OC Dresde. Davis - DDD -

3504): Notturno em mi bemol, para piano,
violino e violoncelo, op. 148, de Schubert
(Suk - DDD - 8:40); Gloria, RV 588. de
Vivaldi (Guest - DDD - 28:02): Sinfonia da
Ópera Maria di Rohan. de Donizetti (ON
Op. Monte Cario. Scimone - AAD - 10:03):
Sonata em fá maior, para flauta e cravo, de
Benedetto Marcello (Petri. Malcolm - DDD
- 9:07); Peer Gynt - Suíte n° 2. op. 55. de
Grieg (Fil. Berlim, Karajan - DDD - 18:39);
Paráfrase de concerto da Ópera Rigoletto de
Verdi.de Liszt (Arrau - AAD - 7:12); Bole-
ro. de Ravel (OS Dallas. Mata - DDD -
14:47).
20 horas - Reprodução digital (CDs e
DATs): Missa Romana, de Pergolesi (Mont-
serrat, Collegium Aureum. Segarra - AAD -
3813)- La plus que lente, de Debussy (Wil-
komirska - AAD - 4:28); Suíte do ballet
Panambi. de Alberto Ginastera (Phil. Hun-
garica - DDD - 13:14): Cinco Pecas fáceis,
para piano a quatro mãos (mao direita fácil),
de Strawinsky (Duo Kontarsky - AAD -
602): Abertura da Ópera Fosca, de Carlos
Gomes (OS Campinas, Juarez - AAD -

6">0)- Chacona em ré menor, de Bach-Buso-
ni (Larrocha - DDD - 14:36); Rosamunda -
música de cena, de Schubert (OS Boston,
Davis - DDD - 29:23): Scheherazade, de
Szymanowski (Rosenberger - AAD - 9:52):
Concerto em ré maior, para violino e or-
questra, op. 61. de Beethoven (Szering, Con-
certgebouw. Haitink - ADD - 45:49).

Rádio Cidade 102,9 MHz

Saudade Cidade — Às 7h.
American Tog 40 — Às 21 h.
Overdose — As 13h, 17h e 20h.

FM 105 — 105, 1 MHz
Musical — Às 6h.
Vale a Pena Ouvir de Novo — às 12h.
Roberto Carlos em Detalhes — às 13h
Sem Parar — às 14h, sem intervalos comer-
ciais.
Musical — Às 16h.
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V- O FILMES DA SEM A N A

O 

cinema brasileiro sem-
pre foi pródigo em mu-
lheres peladas. Talvez

por isto a Globo tenha progra-
mado um Festival Nacional pa-
ra combater a sensualidade e
malevolència das desnudas ca-
brochas sestrosas do Pantanal.
Alguém deve ter se enganado.
Os" filmes da Globo têm mais
qualidades que mulheres nuas.
Faca ile dois guines. Ele. o boto
e O homem da capa preta mos-
tra.m explicitamente cinema
brasileiro de primeira. A dama
do Cine Shangai é boa curiosi-
dade. Apenas Doida demais fi-
ca no terreno da mulher pela-
dá. Mas è Vera Fischer. De
resto, a programação traz ou-
tra curiosidade interessante, a
fantasia de paranóia nuclear O
dia seguinte. E no fim de sema-
na chegam as obras primas: a
reprise de Os hoas vidas, de Fei-
lini. e a rara exibição de A bela
da tarde, de Bunuel.

A 
" 
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«ooébioduhst Trls atrações da\semana brasileira na Globo: Riccelli em O Boto

DIA

seg21

CANAL/H

4 • 15:20

9 • 21:30

4 • 21:45

4 • 00:15

FILMES SINOPSE

NUM LAGO DOURADO (On gòlden pond) EUA. 1981,.cor, 102". De

Mark Rydell. Com Henry Fonda.|K.alharine Hepburn. Jane Fonda.
Drama. Casai comemora 4S anos de matrimônio em sua casa

no laao. mas o marido enlra em choque com a lilha.

ter 22

qua 23

qui 24

4 • 15:20

9 • 21:30

4 • 21:45

4 • 00:15

4 • 15:20

9 • 21:30

11 . 21:30

4 • 21:45

7 • 22:30

4 • 00:15

11 . 00:40

4 • 15:20

7 • 21:30

11 . 21:30

TARZAN VAI À ÍNDIA (Tarzaij goes to índia) EUA. 1962. cor. 86 .

De John Gillermin. Com Jock Mahoney e Mark Dana.-

FACA DE DOIS GUMES. Brasil. 1989. cor. 106\ De Murillo Saltes,

Com Paulo José. Flavio Galvào e José de Abreu.

O BOM PASTOR (Goin my wal) EUA. 1944. P&B. 126'. De Leo

McCarey. Com Bina Crosby. Barn Fitzgerald e Rise Stevens.

K.RAMER VS. K.RAMER (KrorJr vs. Kramer) EUA. 1979. cor. 104".

De Robert Benton. Com Dusün Ht iTman e Justin Henry.

A INVASÃO DAS ARANHAS GIGANTES (The giant spider inva-

sion) EUA. 1975, cor. 76*. De Bill Rèbane. Com Steve Brodie.

Aventura. Tarzan tenta impedir que a construção de uma

usina na índia ponha em risco a vida dos animais selvagens.

Suspense. Bem-sucedido advogado descobre que a mulher é

amante de seu sócio e melhor amigo e planeja se vingar.

Drama. Padre bonachão escreve canções para levantar fun-

dos para a paróquia de um colega rabugentb e conservador.

Drama. Abandonado pela mulher, executivo muito ocupado tem

de arranjar tempo para tomar conta e conviver com o filho.

Ficção científica. A Terra é invadida por aranhas de 15

metros e cientista lenta evitar a catástrofe iminente. 

ELE. O BOTO. Brasil. 19S7. cor. lOS*. De Walter Lima Jr. Com Carlos

Alberto Riccelli. Cássia Kiss e Ney Latorraca.
Drama. Numa modesta vila de pescadores, um boto se

transforma em homem para seduzir as mulheres do lugar.

A TABERNA DAS ILUSÕES PERDIDAS fThe rat race) EUA. 1960.

cor. 105". De Robert Mulligan. Corri Tony Curtis.

COWBOY DO ASFALTO (Urban cowboy) EUA. 1980, cor. 1?5". De

James Bridses. Com John Travolta. Debra Winger. Scott Glenn.

EM TUCSON A MORTE É DE GRAÇA (Per un dollaro a Tucson si

muorej Itália. 1964. cor. 90". De D. Brownson. Com Joco Turc.

IRA DOS ANJOS (Rage of angeJ
Kuiik. Com Jaclvn Smith. Ker, HowJird e Armand Assante

U EUA. 19S3. cor. 90". De Buzz

Drama. Jovem músico de jazz e dançarina, ambos novatos em

Nova Iorque, dividem apartamento e acabam se apaixonando.

Drama. Operário tema recuperar a esposa que o deixou se

tornando o campeão em montar um touro mecânico.

Faroeste. Quadrilha de bandidos domina uma cidade mas

um fazendeiro lidera os moradores contra o bando.

Drama. Bela advogada se \ê dividida entre dois colegas, um
correto e dedicado e o outro inescrupuloso e manipulador.

O HOMEM DA CAPA PRETA. Brasil. 19S6. cor. 120". De Sérgio

Rezende. Com José Wilker. Maneia Severo e Jonas Bloch.

OS ESPERTALHÕES (A piece for
Sidnev Poitier. Com Sidney Poilier e

SiDNEY SHORR: O MELHOR AM

ction) EUA. 1977. cor. 131'. De
Bill Cosby.

[GO DE UMA GAROTA (Sidney
Schorn a giri"s besl Inend) EUA. 19Sl,.»r, 100'. De Russ Mayberry

A GANG DOS DOBERMANS (The dobennans gangl EUA. 1972.

cor. S5\ De Byrón Ross. Com Julie Pirnsh e Hal Reed.

LAÇOS DE TERNURA (Terms of c
De James L. Brooks. Com Shirley Mi

CASA DE CHÁ DO LUAR DE A<
Moon) EUA. 1956,por. 123'. De Da:

TAXI ESPECIAL iD.C Cabt EUA.
ker. Com Mr. T. Adam Baldwiíi. Irer.

Programa

ndearment) EUA. 19S3. cor. 132".
Laine e Jack Nicholson.

30STO (Teahouse of lhe Augusl
ie! Mann. Com Marlon Brando.

19S4. cor. 105". De Joel Schuma-
: Cara e Max Gãil.

Policial. A vida do político Tcnório Cavalcanti, que contro lava
com sua metralhadora Lurdinha o município de Caxias.

Comédia. Dois vigaristas são forçados por um policial a
trabalharem num reformatório para delinqüentes juvenis.

Comédia dramática. Tony Randall é um artista solteirão que
toma a seus cuidados uma jovem atriz e sua nlhinha.

Criminal. Quadrilha treina cães doberman para realizarem
um espetacular assalto a banco. Como ioda semana.

Drama. Viúva inicia um romance com um ex-astronauta alo-

prado mas entra em crise ao descobrir que a filha está doente.

Comédia. Em Okinawa. após a 2a Guerra, capitão amena-
no e seu intérprete se envolvem numa série de problemas.

Comédia de aventura. Filho de um amigo do dono de uma
frota de táxis bola um meio de melhorar a empresa.
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DIA CANAL/H FILMES SINOPSE

4 • 21:45 !

4 • 00:15

sex25 4 • 15:20

9 • 21:30

4 • 21:45

2 • 23:30

• 00:20

4 • 00:45

2 • 01:00

4 • 02:50

4 • 04:30

sáb26 2 • 22:30

• 00:00

7 • 02:00

dom 27 2 • 16:00

7 • 20:00

A DAMA DO CINE SHANGAI. Brasil, 1987, cor. 115'. De Guilherme

de Almeida Prado. Com Maitê Proença e Antônio Fagundes.
Mistério. Ex-boxeador se encontra com um mulher bela e

misteriosa que o envolve num perigoso caso de assassinato.

MINHA VIDA DE CACHORRO (Dogpound shuffle) Canadá, 1975,

cor. 95". De JenYey Bloom. Com Ron Moody e David Soul.

TERROR NA MONTANHA RUSSA (Rollercoaster) EUA, 1977. cor,

119\ De James Goldstone. Com George Segai e Henry Fonda.

OS CAÇADORES DE ATLÂNTIDA (The raiders of Atlantis) Itália,

1983. cor. 84'. De Ruggero Deodato. Com Christopher Connely.

DOIDA DEMAIS. Brasil, 1989, cor, 105". De Sérgio Rezende. Com

Vera Fischcr, Paulo Betti, José Wilker e ítalo Rossi.

OS SICILIANOS (Las clan siciliens) França. Itália e EUA. 1969, cor.

121'. De Henri Verneuil. Com Alain Delon.

O DOMADOR DE MOTINS (Fort Worth) EUA, 1951. cor, 80'. De

Edwin L. Marin. Com Randolph Scott e Helena Carter. 
^

Comédia. Não. não é o filme que você está pensando. É a

história de dois amigos que tentam treinar um cachorro artista.

Suspensc. Terrorista espalha bombas por várias montanhas

russas e exige um pagamento de USS 1 milhão.

Aventura fantástica. Náufragos vão parar numa ilha habitada

por perigosos guerreiros descendentes do povo de Atlantida.

Aventura. Bela e inescrupulosa negociante de arte seduz

piloto de avião que a ajuda num golpe do vigário.

Criminal. Fugitivo da prisão se une a clã de siciiianos que

planejam um ousado roubo de uma fortuna em jóias.

Faroeste. Ex-pistoleiro se torna editor de jornal mas volta a

pegar nas armas para enfrentar um rancheiro tirano. 

O DIA SEGUINTE (The day after) EUA. 1983. cor, 120'. De Nicholas

Mcycr. Com Jason Robards e JoBeth Williams.
Fantasia. Depois do início da 3° Guerra, os habitantes de

uma cidade do Kansas são afetados pela radiação.

PERDIDOS E MALDITOS. Brasil, 1974, P&B, 75'. De Geraldo

Veloso. Com Paulo Vilaça. Maria Esmeralda e Dina Sfat.

SABES O QUE QUERO (The girl can't help it) EUA, 1956, cor, 99".

De Frank Tashlin. Com Tom Ewell e Jayne Mansfield.

A PRINCESA DO NILO (Princess of the Nile) EUA, 1954, cor. 71'.

De Harmon Jones. Com Debra Paget e Jeffrey Hunter.

OS BOAS VIDAS (II vitelloni) Itália, 1953, P&B, 103'. De Federico

Fellini. Com Franco Interlenghi e Alberto Sordi.

O EMBRIÃO (Embryo) EUA. 1976. cor, 108'. De Ralph Nelson. Com

Rock Hudson, Barbara Carrera e Roddy McDowall.

O SUBORNO (The Washington afTair) EUA. 1977. cor, 84'. De Victor

Stoloff. Com Tom Selleck e Barry Sulhvan.

ALELUIA GRETCHEN. Brasil, 1976. cor, 110'. De Sylvio Back. Com

Lilian Lcmmcrtz. Sérgio Hingst. Kate Hansen. Selma Egrci

Drama. Diretor de um jornal vive uma crise existencial agrava-

da quando é pressionado a se omitir num caso policial.

Comédia musical. Gângster contrata empresário para trans-

formar sua amante numa estrela do rock'n'roll.

Aventura. Princesa e filho do Califa de Bagdá se unem para

enfrentar um poderoso beduíno e seu exercito.

Drama. Numa cidade do interior da Itália, grupo de jovens
vive uma vida de ócio sem planos ou perspectivas.

Ficção cientifica. Cientista aplica fórmula milagrosa num

embrião que se tranforma numa mulher adulta.

Drama. Maenata usa métodos escusos para convencer um

agente do governo a lhe ceder um lucrativo contraio federal.

Drama A saga de uma família de imigrantes alemães viven-

do no Brasil nos duros anos da 2a Guerra Mundial.

A BELA DA TARDE (Bcllc de jour) França e Itália. 1967. cor. 100'

De Luis Bunuel. Com Catherine Deneuve c Jean Sorel.
Drama. Mulher insatisfeita com o casamento se entrega a

fantasias sexuais e resolve se tornar uma prostituta.

Esta é uma seleção dos filmes programados para a semana.

Confira a programação completa, diariamente, pelo Caderno B.
i Recomendações
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w» CENA ABERTA
Jovens

Antônio Calmon já come-
çou a boiar um novo programa
para ocupar o horário vespertí-
no da Rede Giobo.

Sabe-se. até agora, que é
uma série dedicada aos adoles-
cernes.

Os nomes mais cotados pa-
ra o elenco da nova produção
são os dos jovens atores da no-
vela Top-model.

Por enquanto, a previsão é
de que a minissérie estréie as-
sim que estiver encerrada a co-
bertura da Copa do Mundo.

Jazz
A TVE vai exibir a partir

do dia 27, às 19h, uma série
inédita sobre jazz.

Os programas, cedidos
pelo Consulado Americano,
mostram feras do jazz como
Ron Carter, Freddie Hub-
bard, Eddie Blackwell e
Woody Shaw. A série tem
como cenário o Vangard
Club, no Víllage, em Nova
Iorque.
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I Especiais
f Zaira Zambelli aceitou o
« con%ite da TV Manchete para
CE ... - io .fazer ama participação especial
-e em Pantanal.
E Será uma mulher de beira

de estrada que pega carona
com José Lucas de Nada (Pau-
Io Gorguihoj. assalta o cami-
nhão do bonitão e ainda lhe dá
um tiro. No final do capítulo,
que vai ao ar dia 25. a dúvida:
"Será que José Lucas de Nada
morreu?" Ainda como partici-
pações especiais entram Anto-
nio Pitanga, Buza Ferraz. Car-
los Gregório. Ibanez Filho e
Flora Geni.

Dia da Terra
O Dia da Terra será come-

morado dia 2 de junho, às
22h30. 

' •
No Brasil, a TV Manchete

vai transmitir — simultânea-
mente com mais de cem países
— o programa Earth 90. pro-
dução do americano Hal 'Live
Aid" Lplinger.

Cada pais terá um apresen-
tador: Olivia Newton John na
França. John Denver no Japão.
Debbie Gibson nos EUA. No
Brasil. Gilberto Gil.

REGINA RITO

A atriz Gabríela Duarte

Santinha
A Suderj informa: sai Cris-

tina Galvão e entra Gabriela
Duarte.

Gabi vai interpretar o pa-
pel-título do episódio Nossa
Senhora dos Oprimidos no pro-
grama Delegacia de Mulheres.
previsto para ir ao ar dentro de
duas semanas.

Ainda no elenco estão Lau-
ra Cardoso e Sebastião Vas-
concelos.
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DUVIDAS
SOBRE

ASSINATURAS?

LIGUE
ASSINANTE.
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TODA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DO MÊS
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CONVERSATION CLUB AND
HAPPY HOURNO AUDING TIJUCA

4

FROM 6 TO 9 PM
Venha participar de um encontro onde você

pode praticar o seu inglês e curtir agradáveis
momentos de laser disc e jazz.

Confirme sua participação pelo tel.: 208-4949

AUDING IDIOMAS
O CURSO DO SEU TEMPO

¦ APOIO CULTURAL COCA-COLA

CENTRO - BOTAFOGO - TIJUCA
Centro Cultural Auding
Rua Fbdre Elias Gorayeb, 40.



CINEMA

Lançamentos
O COZINHEIRO, O LADRÃO. SLA
MULHER E O AMANTE (The epok. lhe
ihief. Ms wife and lier tpver), de Peter Gree-
navvay. Com Helen Mirren. Richard Bohrin-
ger. Michacl Gambon e Alan Howard. An-
Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-
4895): I3h, 15h20. 17h4Ü. 20h. 22h20. (18
anos).
Ladrão e sua mulher, submissa e maltratada,
freqüentam restaurante onde ela conhece
outro homem. Os dois tornam-se amantes,
em freqüentes encontros no banheiro do
restaurante. Holanda 1989.
O INÍCIO DO FIM (Shadow makersjFai
Man and Litlle Boyj, de Roland Jòfíe. Com
Paul Newman. Duight Schültz, Bonnie Be-
delia e John Cusack. Ârt-Fashion Mall 3
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 15h30.
17h40. I9h50. 22h. Ârt-Casasliòppmg 1 (Av.
Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746): de 2a a
6a. ás 16h40. !8h50. 2lh. Sábado e domingo,
a partir das I4h30. Largo do Machado 2
(Largo do Machado. 29 — 205-6842):
14h30. 16h40. 18h50. 21h. (14anos).
A construção e a explosão da primeira bom-
ba atômica, uma obsessão para o general e o
cientista envolvidos no projeto. EUA 1989.

QUASE UMA FAMÍLIA i tmmediate fa-
mily). de Jonathan Kaplan. Com Glenn
Close. James Woods. Mary Stuart Master-
son e Kevin Dillon. Stár-Ipanema (Rua Vis-
conde de Pirajá. 371 — 521-4690): 14h. 16h,
I8h. 20h. 22h. Art-Faslüoh Mall 4 (Estrada
da Gávea. 899 — 322-1258): de 2a a 6a. às
16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. Art-Casashòppitig 3 (Av. AI-
voradu. Via 11. 2.150 — 325-0746): de 2a a
6J. às 17h. 19h. 21h. Sábado c domingo, a
partir das 15h. Brími-Tijucã (Rua Conde de
Bonfim. 370 — 254-8975): 15h. 17h. 19h,
2 lh.. (10 anos). :
Adolescente grávida doa seu bebê a um casal
sem filhos mas acaba lambem adotada por
eles. EUA; 1989.
TIRAS ESPECIAIS (Niimber om wilh a
Imllei), de Jack Smight. Com Roberl Carra-
dine. Billy Dee Williams. Valerie Bertinelli e
Peter Graves. Palácio 2 (Rua do Passeio. 40

240-6541): 13h40. 15h30. 17h20. 19hl0.
21 h. (Manos).
Teslemunha-chave numa investigação sobre
narcotráfico é assassinada e os dois detetives
encarregados do caso resolvem fazer justiça
pelas prórias mãos. EUA 1989.
OS PROFISSIONAIS DO EXTERMÍ-
NIO (Viper), de Peter Maris. Com Linda
Purl. James Tolkan e Chris Robinson. Pala-
cio-l (Rua do Passeio. 40 — 240-6541): 14h.
15h40. 17h20. 19h. 20h40. Ópera-2 (Praia de
Botafogo. 340 — 552-4945). Siudio-Copaca-
hana (Rua Raul Pompòia. 102 — 247-8900):
I4h50. 16h30. I8hl0. 19h50. 21h30. Barra-2
(Av. das Américas. 4.666 — 325-6487). Tiju-
ca-l (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-
5246). Madurèira-3 (Rua João Vicente. 15 —
593-2146). Art-Mêier, (Rua Silva Rabelo. 20

249-4544): 14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21h.
(14 anos).
Organização terrorista americana simula um
atentado com o objetivo de incriminar os
árabes. EUA; 1988.
MIRANDA t Miranda), de Tinto Brass.
Com Serena Grandi. Andréa Occhipinti e
Andv Forest. Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim. 406 — 254-9578). Art-Madureira 1
(Shoppine Centcr de Madureira — 390-
1827): 15h. 17h. 19h. 21h. Patliê (Praça Fio-
riano. 45 — 220-3135): de 2a a 6a. às 12h.
13h40. I5h20. 17h. 18h40. 20h20. 22h. Sába-
do e dominao. a partir das I3h40. Paraiodo.s
(Rua Arquías Cordeiro. 350 — 2S1-3628):
14h40. 16h20. 18h. 19h40. 21h20. (18 anos).
Filme erótico do mesmo diretor de Culigulu.
Itália 1989.
MEU PÉ ESQUERDO i My lefifoot), de
Jim Sheridan. Com Daniel Day Lewis, Bren-
da Fricker, Ray McAnally. Ruth McCabe e
Fiona Shaw. Cinemà-I (Av. Prado Júnior.
281 —295-2889): 15h30, 17h20. 19hl0. 21h.
(10 anos).
História real de Christy Brown. que nasceu
com paralisia cerebral, mas conseguiu supe-
rar as dificuldades utilizando seu pé e.squer-
do para pintar e escrever. Oscar de melhor
ator (Daniel Day Lewis) c atriz coadjuvante
(Brande Fricker). Irlanda 1989.

Um peixe chamado Wanda volta no Paissandu

CINEMA PARADISO (Cinema paradi-
so). de Giuseppe Tornaiore. Com Philippe
Noiret. Jaeques Perrin. Salvatore Cascio e
Mario Leonardi. Lchlon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva. 391 — 239-5048). São Luiz 2 (Rua do
Catete. 307 —285-2296): 15h. 17hl0. 19h20.
21h30. Tijuco-Palace 2 (Rua Conde de Bon-
fim. 214— 228-4610): 14h30. 16h40. I8h50.
21h. (Livre).
A morte de um projecionista de cinema, num
vilarejo da Sicilia. traz velhas recordações a
um bem sucedido cineasta. Oscar de melhor
filme estrangeiro. França Itália 1989.
SOCIEDADE DOS POETAS MOR-
TOS (Dead poets societyj, de Peter Weir.
Com Robin Williams. Robert Sean Leonard.
Ethan Hawke e Josh Charles. Veneza (Av.
Pasteur. 184 — 295-8349): 14h30, 16h50.
19hl0. 21h30. Tijuca-2 (Rua Conde de Bon-
fim. 422 — 264-5246): I4h. 16h20. I8h40.
21h. (10 anos).
Numa escola conservadora, professor de li-
teratura estimula o inconformismo dos alu-
nos. mas essa nova postura cria inúmeros
conflitos. Oscar de melhor roteiro original.
EUA. 1989.
BAGDAD CAFÉ (Bagdad Café i. de Percy
Adlon. Com Marianne, Sagebrecht. C.C.H.
Pounder. Jack Palance e Christine Kauf-
mann. Lido-2 (Praia do Flameneo. 72 —
285-0642): 14h50. 16h30. 18h!Õ. 19h50.
21h30. (Livre).
Alemã hospeda-se num motel, em pleno de-
serto americano, e sua presença muda a vida
de todos os habitantes do local. Alemanha
1988.

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO
SER / The unbearable lightness ofbeing). de
Philip Kaufman. Com Daniel Day-Lewis.
Juliette Binoche. Lena Olin e Derek de Lint.
Jóia (Av. Copacabana. 680 — 255-7121):
15h. I8h. 21h. (16 anos).
Médico e fotógrafa vivem apaixonada histó-
ria de amor. quando explode a repressão em
Praga e eles são obrigados a emigrar. Basea-
do no romance homônimo de Milan Kunde-
ra. França 1988.

A CAÇADA AO OUTUBRO VERME-
LHO (The hum for red october). de John
McTieman. Com Sean Connery. Alec Bald-
win, Scotl Glenn e Sam Neill. Meiro Boavis-
to (Rua do Passeio, 62 — 240-1291): !3h30.
16h. 18h30.21h. Largo do Machado 1 (Largo
do Machado. 29 — 205-6842). Condor Copa-
cubana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255-2610): I4h. I6h30. 19h. 21h30. Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048):
14h30. I6h50. 19hl0. 21h30. Barra-3 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487). América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246).
Madureira-] (Rua Dagmar da Fonseca, 54
— 450-1338). Norte Shopping 1 (Av. Subur-
bana. 5.474— 592-9430). Olaria (Rua Ura-
nos. 1.474—230-2666): 14h. I6h20. 18h40.
21h. (10 anos).
Russos e americanos empenhados numa ca-
cada ao ultra-secreto submarino nuclear rus-
so. que está rumando para o ocidente. Ba-
seado no livro de Tom Clancy. EUA '1989.

KICKBOXER — O DESAFIO
DRAGÃO (Kickboxerl. de David Worth.

Com Jean Claude Van Damme. Dennis
Aleixo. Haskell V. Anderson III e Rochelle
Ashana. Odeon (Praça Mahatma Gandhí. 2

220-3835), Burra-I (Av. das Américas.
4.666 — 325-6487). Madureira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca. 54 — 450-1338): !3h4Õ.
15h30. I7h20. I9hl0. 2!h. São Luiz I (Rua
do Catete. 307 — 285-2296). Ópera-1 (Praia
de Botafogo. 340 — 552-4945)! Roxy (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245), Carioca
(Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178):
14hl0. 16h. 17h50. 19h40, 21h30. Norte
Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430): 2a. 3a, 5a, 6a. às 15h30. 17h20. I9hl0.
21h. Sábado, domingo e 4a. a partir das
13h40. Ramos (Rua Leopoldina Reao. 52 —
230-1889): de 2a a sábado, às 15h3Ò. 17h20.
19hl0. 21h. Domingo, a partir das 13h40.
Palácio (Campo Grande): I5h30, 17hl0.
18h50. 20h30. (10 anos).
Depois de uma luta desleal, carateca fica
paralilico e seu irmão treina até estar prepa-
rado para a grande vingança. EUA 1989.
NÃO SOMOS ANJOS (We're no an-
gels). de Neil Jordan. Com Robert de Niro.
Sean Penn. Demi Moore e Hovt Axton.
Arl-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea. 899

322-1258): de 2a a 6a. às 16h. 18h. 20h.
22h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada. Via 11.
2.150 — 325-0746): de 2a a 6a. às 17h. 19h.
21 h. Sábado e domingo, a partir das 15h. (10
anos).
Comédia. Dois condenados fogem da prisão
e vão viver numa pequena cidade disfarça-
dos de padre. EUA 1989.
HARRY E SALLY — FEITOS UM PA-
RA O OUTRO (When Harry mel Sally).
de Rob Reiner. Com Billy Crystal. Meg
Ryan. Carrie Fischer e Bruno Kirby. Copa-
cubana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953).
Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 —
274-4532): !4h50. !6h30. 18hl0. 19h50.
21h30. Tijucu-Patace I (Rua Conde de Bon-
fim. 214 — 228-4610): I4h20. 16h. 17h40.
19h20,21h. (Manos).
Dois ex-colegas de universidade passam on-
ze anos relacionando-se apenas como ami-
gos até que descobrem estar apaixonados
um pelo outro. EUA 1989.

ENTREVISTA (Interyisia), de Federíco
Fellini. Com Marcello Mastroianni, Anita
Ekbcrg. Sérgio Rubini e Paola Liguori. Siar-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 C):
14h, 16h. 18h. 20h. 22h. Estação Paissandu
(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h30. 17h30. I9h30. Até quarta. (Livre).
Nos estúdios da Cinecitiá. Fellini é entrevis-
tado por uma equipe da televisão japonesa,
enquanto prepara a filmagem de Amén
Kafka. Itália 1987.

BOCA DE OURO (Brasileiro), de Walter
Avancini. Com Tarcísio Meira. Luma de
Oliveira. Cláudia Raia e Osmar Prado. Ari-
Madureira 2 (Shoppine Cenler de Madureira

390-1827): 15h. I7h, 19h. 21h. Ricamar
(Av. Copacabana. 360 — 237-9932): I4h.
16h. 18h.20h.22h. (16 anos).
A saga do líder de uma quadrilha de tráfico
de drogas, numa favela do Rio de Janeiro.
Adaptação da peça de Nelson Rodrigues.
Produção de 1989.

HELLRAISER — RENASCIDO DO
INFERNO iHelIraiser). de Clive Barker.
Com Andrew Robinson, Claire Higgins e
Ashley Laurence. Campo Grande (Rua Cam-
po Grande. 880—267-7295): 14h30. 17h50.
21hl0. (Manos).
Terror erótico. Caixa misteriosa traz prazer
e morte para quem procura descobrir seus
mistérios. EUA 1988.
TEMPO DE GLÓRIA (Gion¦). de Ed-
ward Zuick. Com Matlhcw Broderick. Den-

%
\ OS MELHORES CINEMAS DO RIO SEGUNDO O JORNAL O GLOBO

TUDO PARA SUA CASA I PÁRA Ô SEU LAZER NUM SÓ LUGAR Casafishopping
. cmre o Carrcíour c o Makro.

HOJE BéS HOJE rj,;,j|,jfrl
5-7-9hs

PAUL. NEWMAN

O INICIO'
«ruiKtouiojorrÉQO FIM

ÍOiill D r MI0 • SEAN PENN

NAO SOMOS
ANJOS™ ©

QIJASEIJÍA Q

5-7-9ÍT5
GLENN CLOSE JAMES WOOOR

-^-Z^Ts^^tiass^ fcsrs:
¦a««n»Ti hmou*

Programa 11



CINEMA

Perto de você
Shoppings
ART-CASASHOPPING 1 — O inicio do
fim: de 2' a 6a. ás !6h40. 18h50. 2lh. Sábado
e domingo, a partir das 14h30. (14 anos).
Curta: Arte nas cidades, de Carmem Pereira
Gornes.
ART-CASASHOPPING 2 — Não somos
anjos: de 2a a 6a. às 17h. I9h. 21h. Sábado e
domingo, a partir das 15h. (10 anos). Curta:
Roberto Rodrigues, de Antônio Carlos
Amâncio.
ART-CASASHOPPING 3 — Quase uma

família: de 2' a 6a. às 17h. 19h. 21 h. Sábado e
domingo, a partir das I5h. (10 anos). Curta:
O carrasco da floresta, de Vitor Lustosa.

ART-FASHION MALL 1 — Um toque de
infidelidade: de 2a a 6a. ás 16h, I8h. 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das I4h. (14
anos). Curta: Assaltaram a gramática, de
Ana Maria Magalhães.

ART-FASHION MALL 2 — Não somos
anjos: de 2a a 6a. às !6h. 18h. 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das I4h. (10
anos). Curta: Carnaval, de Francisco Libera-
to de Matos.
ART-FASHION MALL 3—0 

'inicio 
do

fim: I5h30. 17h40. 19h50, 22h. (14 anos).
Curta: Carrossel, de Antônio Carlos Textor.

ART-FASHION MALL 4 — Quase uma
família: de 2a a 6a, às 16h, 18h, 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 14h. (10
anos). Curta: Madame Cartõ. de Nelson Na-
dotti.
BARRA-1 — Kickboxer — O desafio do
dragão: I3h40, I5h30, 17h20, 19h!0. 21 h. (10
anos). Curta: Eclipse, de Antônio Moreno.
BARRA-2— Os profissionais dó extermínio:
14h20, I6h, 17h40, 19h20. 21h. (14 anos).
Curta: João Redondo, de Emmanoel Cavai-
canti.
BARRA-3 — A caçada ao Outubro Verme-
llw: 14h, I6h20. I8h40. 2lh. (10 anos).

NORTE SHOPPING 1 — A caçada ao
Outubro Vermelho: 14h, 16h20. 18h40. 21h.
(10 anos).
NORTE SHOPPING 2 — Kickboxer — O
desafio do dragão: 2a, 3a. 5a, 6a, às 15h30.
I7h20, !9hl0. 2!h. Sábado, domingo c 4a. a
partir das 13h40. (10 anos). Curta: Lampião,
capitão Malazarte, de Octávio Bezerra.

RIO-SUL — Harry e Sálly — Feitos um
para o outro: 14h5Ò. 16h30, 18hlÓ, 19h50,
21h30. (14 anos). Curta: MAM SOS, de
Waltcr Carvalho.

Copacabana
ART-COPACABANA — O cozinheiro, o
ladrão, sua mulher e o amante: 13h, 15h20,
17h40. 20h, 22h20. (18 anos).

CINEMA-I — Meu pó esquerdo: 15h30,
17h20. 19hl0. 21h. (10 anos).
CONDOR COPACABANA — A caçada
ao Outubro Vemelho: !4h, 16h30. 19h,
21h30. (10 anos).
COPACABANA — Harry e Salh— Feitos
um para o outro: 14h5Ó, 16h30. 18hl0.
19h50. 2lh30. (14 anos). Curta: Ó de casa, de
Katia Messcl.
JÓIA — A insustentável leveza do ser: 15h,
18h, 21h. (16 anos).
RICAMAR — Boca de ouro: 14h. 16h, 18h,
20h.22h. (16 anos).
ROXY — Kickboxer — O desafio do dra-
gão: 14hl0, 16h, 17h50. 19h40. 21h30. (10
anos). Curta: As cobras, de Otto Guerra.
STAR-COPACABANA — Entrevista:
14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (Livre). Curta: San-
ia do maracatu, de Fernando Spencer.
STUDIO-COPACABANA — Os profis-
sionais do extermínio: 14h50. 16h30, 18hl0,
19h50, 21h30. (14 anos). Curta: Memórias de
um cine-jornal. de Carla de Nicmeyer.

Ipanema e Leblon
CÂNDIDO MENDES — Pinocchio: de 4a
a 6a. às 16h. Sábado e domingo, ás 14h e

Paul Newman é o astro de O inicio do fim

16h. (Livre). O Campo dos sonhos: 18h, 20h,
22h. (Livre). Curta: Histórias da Rocinha, de
José Mariane.
LAGOA DRIVE-IN — Tempo de glória:
20h30, 22h30. (14 anos). Curta: Nem tudo
são flores, de Paulo Maurício Caldas.

LEBLON-1 — A caçada ao Outubro Ver-
melho: 14h30, 16h50, 19hl0. 2!h30. (10
anos).
LEBLON-2 — Cinema Paradiso: 15h,
17hl0, 19h20,2!h30. (Livre).
STAR-IPANEMA — Quase uma família:
!4h, 16h, 18h, 20h, 22h. (10 anos). Curta:
Balada das dez bailarinas do cassino, de João
Carlos Velho.

Botafogo
BOTAFOGO — Ardendo em prazer.
14h30. 17h, 19h35. (18 anos). Curta: Minua-
no, de Luiz Kellcr e Tânia Quaresma.
ESTAÇÃO 1 — Sexo, mentiras e videotape:
16h, 18h, 20h. 22h. (16 anos).

ESTAÇÃO 2 — Duas inglesas e o amor:
18h30, 21h. (14 anos).
ESTAÇÃO 3 — Ver a programação em
Extras.
ÓPERA-1 — Kickboxer — O desafio do
dragão: 14hI0. 16h. 17h50, 19h40. 21 h30. (10
anos). Curta: Minuano, de Luiz Keller e
Tânia Quaresma.
ÓPERA-2 — Os profissionais do \extermi-
nio: 14h50, 16h30. 18h!0. 19h50, 21*30. (14
anos). Curta: João Redondo, de Enjimanoel
Cavalcanti.
VENEZA — Sociedade dos poetas mortos:
14h30. 16h50, ]9hl0. 21h30. (10 anosh.

Catete e Flamengo

ESTAÇÃO PAISSANDU — Entlevista:
15h30. 17h30. 19h30. (Livre).
LARGO DO MACHADO 1 — A laçada
ao Outubro Vermelho: 14h, 16h30. 19h,
21h30. (10 anos).
LARGO DO MACHADO 2 — 0 inicio do
fim: I4h30. 16h40, 18h50, 21h. (14 Anos).
Curta: Memória das Minas, de Luiz Ktller e
Tânia Quaresma.
LIDO-1 — Conduzindo Miss Daisy: l.fh30,
17h20. 19hl0. 21h. (Livre). Curta: Fia X Flu,
à sombra das chuteiras imortais, de AH
dre Nicmeyer.
LIDO-2 — Bagdad Café: 14h50. lí
18hl0. 19h50. 21 h30.( Livre).

SÃO LUIZ 1 — Kickboxer — O desaj
dragão: 14hl0. 16h, 17H50. 19h40, 2!h3C
anos). Curta: João Redondo, de Emmanoel
Cavalcanti.
SÃO LUIZ 2 — Cinema Paradiso:
17hl0. 19h20, 21h30. (Livre). Curta: Ti
negro, de Daniel Caetano.

STUDIO-CATETE — 9 Semanas e I

Programa 12

h30,

o do
(10

15h.
atro

2 de

amor: 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (16
anos).

Centro
CENTRO CULTURAL BANCO DO
BRASIL — Ver a programação em Extras.

CINEMATECA DO MAM — Ver a pro-
gramação em Extras.
METRO BOA VISTA — A caçada ao Ou-
tubro Vermelho: 13h30, 16h, 18h30, 21h. (10
anos).
ODEON — Kickboxer — O desafio do
dragão: 13h40, 15h30, 17h20, 19hl0, 21 h. (10
anos). Curta: Cinemas fechados, de Sérgio
Péo.
PALÁCIO-l — Os profissionais do exter-
minio: I4h, 15h40, 17h20, 19h, 20h40. (14
anos). Curta: Histórias da Rocinha, de José
Mariane.
PALÃCIO-2 — Tiras especiais: 13h40,
15h30, 17h20, 19hl0, 21h. (14 anos). Curta:
Patativa do Assaré, um poeta do povo, de
JefTerson de Albuquerque Júnior.

PATHÉ — Miranda: de 2a a 6a, às 12h,
13h40, 15h20, 17h, 18h40, 20h20, 22h. Sába-
do e domingo, a partir das 13h40. (18 anos).

REX — Babe: de 2a a 6a, às I3h, 15h35,
18hl0, 19h40. Sábado e domingo, ás 15h.
17h35, 19h05. (18 anos). Curta: Amerika, de
Octávio Bezerra.

Tijuca
AMÉRICA — A caçada ao Outubro Verme-
llw: 14h, 16h20, 18h40, 21h. (10 anos).

ART-TIJUCA — Miranda: 15h, 17h, 19h,
21h. (18 anos). Curta: Trajetória do frevo, de
Fernando Spencer.
BRUNI-TIJUCA — Quase uma família:
15h, 17h, 19h, 21h. (10 anos). Curta: Visão
do céu. Gruta dos Três Poderes, de Marcelo
Ferreira Mega.
CARIOCA — Kickboxer — O desafio do
dragão: 14hl0, 16h, 17h50, 19h40,21h30. (10
anos).
TIJUCA-1 — Os profissionais do extermi-
nio: 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. (14
anos). Curta: Lá, de Carmem Pereira Go-
mcs.
TIJUCA-2 — Sociedade dos poetas mortos:
14h, 16h20, 18h40, 21h. (10 anos).

TIJUCA-PALACE 1 — Harry e Sally —
Feitos um para o outro: 14h20, 16h, 17h40,
19h20, 21h. (14 anos). Curta: Memórias de
um cine-jornal, de Carla de Niemeyer.
TIJUCA-PALACE 2 — Cinema Paradiso:
14h30, 16h40, 18h50, 21 h. (Livre).

Méier
ART-MÉIER — Os profissionais do exter-
minio: 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. (14
anos). Curta: Mallstar. de Pedro Nani.

BRUNI-MÉIER — Ás garotas da b... de
ouro: 15h, 16h30. 18h, 19h30, 2lh. (18 anos).
Curta: A superfície domada, partida, dobra-
da..., de Newton Silva.

PARATODOS — Miranda: 14h40, 16h20.
18h, 19h40.21h20. (18 anos).

Ramos e Olaria
RAMOS — Kickboxer — O desafio do
dragão: de 2a a sábado, às 15h30. 17h20.
19hl0. 2lh. Domingo, partir das 13h40.
(10 anos).

OLARIA — A caçada ao Outubro Verme-
llw: 14h, I6h20, 18h40. 21h. (10 anos).

Madureira
ART-MADUREIRA 1 — Miranda: 15h,
17h, 19h, 21h. (18 anos). Curta: Morangos
mofados, de Rubem Corveto.

ART-MADUREIRA 2 — Boca de ouro:
15h,17h, 19h, 21h. (16 anos).

MADUREIRA-1 — A caçada ao Outubro
Vermelho: 14h, 16h20, 18h40, 21h. (10
anos).

MADUREIRA-2 — Kickboxer — O desa-
fio do dragão: I3h40, 15h30, 17h20, 19hl0,
21h. (10 anos).

MADUREIRA-3 — Os profissionais do ex-
lerminio: 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21 h. (14
anos). Curta: A Rocinha tem histórias, de
Eunice Gutman.

Campo Grande
CAMPO GRANDE — Hellraiser — Re-
nascido do inferno: 14h30, 17h50, 21hl0. (14
anos). Guerreiros selvagens: 16h20, 19h40.
(14 anos). Curta: Cinemas fechados, de Sér-
gio Péo.

PALÁCIO — Kickboxer — O desafio do
dragão: 15h30, 17h 10, !8h50, 20h30. (10
anos). Curta: O muro, o filme, de Sérgio
Péo.

Niterói
ARTE-UFF — Mostra Os mestres da miisi-
ca. Hoje: Laranja mecânica: 16h, 18h30, 21h.
(18 anos).
CENTER — Cinema Paradiso: 14h30,
16h40, 18h50, 2!h. (Livre). Curta: Santa do
maracatu, de Fernando Spencer.

CENTRAL — Profissionais do extermínio:
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. (14 anos).
Curta: Carrossel, de Antônio Carlos Textor.

CINEMA-I — Entrevista: 15h, 17h, 19h,
21h. (Livre). Curta: Eu sou vida, eu não sou
morte, de Haroldo Marinho Barbosa.

ICARAÍ — A caçada do Outubro Vermelho:
14h, 16h20, 18h40, 21h. (10 anos).

NITERÓI — Kickboxer — O desafio do
dragão: 14hl0,16h, 17h50,19h40, 21h30. (10
anos). Curta: Perto de Clarice, de João Car-
los Horta.

NITERÓI SHOPPING 1 — Nascido em 4
de julho: 14h, 16h30,19h, 21h30. (14 anos).

NITERÓI SHOPPING 2 — Hellraiser —
Renascido do inferno: 15h, I7h, 19h, 21h. (14
anos).

WINDSOR — Quase uma família: 15h,
17h, 19h, 21h. (10 anos). Curta: Cláudio
Tozzi, de Fernando Coni Campos.

São Gonçalo
ST AR SÃO GONÇALO — Tango & Cash
— Os vingadores: 15h, 17h, 19h, 21h. (14
anos). Curta: Arte nas cidades, de Carmem
Pereira Gomes.
TAMOIO — Retroceder nunca, render-se
jamais: 14h30, 18h. 21h30. (10 anos). Uma
prisão chamada inferno: I6h20, 19h50. (16
anos). Curta: 1924 — Bendita revolução, de
Sérgio Sanderson.



zcl Washington, Çary Elwes e Morgan Frcc-
man. Lagoa Drive-In (Av. Borges de
Medeiros. 1.426—274-7999): 20h30, 22h30.

• Último dia. (Manos).
Durante a Guerra de Secessão, regimenlo de
infantaria do Norte, composto de soldados
negros, precisa provar aos brancos seu he-
roismo e capacidade de luta. Oscar de me-
lhor ator coadjuvante (Dcnzel Washington),
fotografia e som. EUA/1989.

CONDUZINDO MISS DAISY (Driying
Miss Daisy), de Brucé Beresford. Com Jcssi-
ca Tandy. Morgan Fréemah e Dan Ayk-
royd. Lido-1 (Praia do Flamengo. 72 —
285-0642): I5h30, I7h20. 19hj0, 21h. (Li-
vre).
Mulher de 72 anos emprega motorista, con-
tra sua vontade, mas os dois acabam tornan-
do-se bons amigos. Baseado na peça de Al-
fred Uhry. Oscar de melhor filme, atriz,
roteiro adaptado e maquiagem. EUA/1989.

UM TOQUE DE INFIDELIDADE
(Cousinsj, de Jocl Schumacher. Com Isabel-
Ia Rossellini. Tcd Danson. Sean Young e
Norma Aleandro. Art-Fashion Mall 1 (Es-
trada da Gávea. 899 — 322-1258): de 2" a 6a.
às 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a
partir das I4h. (10 anos).
Primo e prima começam romance, depois
que o marido dela tem um caso com a
mulher dele. Rcfilmagcm do filme francês
Primo.prima. EUA; 1989.

Reprises
PINOCCHIO (Pimuchio). desenho ani-.
mado de Walt Disney. Dublado em portu-
guès. Cândido Mendes (Rua Joana Aneélica.
63 — 267-7295): de 4a a 6a. às 16h. Sábado c
domingo, às 14h e 16h. (Livre).
Boneco de madeira recebe o dom da vida e
um grilo falante como consciência para aju-
dá-lo a ser um menino de verdade. Baseado
no livro de Collodi. EUA/1940.
SEXO, MENTIRAS E VIDEOTAPE
(Sex. lies and videoiapej. de Steven Soder-
bergh. Com James Spader. Andie MacDo-
well e Peter Gallagher. Estação I (Rua Vo-
luntários da Pátria. 88 — 286-6149): 16h,
18h. 20h. 22h. Último dia. (16 anos).
Marido, mulher e cunhada vivem um triãn-
guio amoroso, que muda com a chegada de
um voyeur que usa uma câmara de vídeo.
Palma de ouro e prêmio de melhor ator
(James Spader) em Canncs. EUA/1989.
DUAS INGLESAS E O AMOR (Les
deu.x anglaises et le conlineni), de François
Truffaut. Com Jean-Pierre Léaud e Kika
Markham. Estação 2 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6149): 18h30, 21h. Até
quarta. (14 anos).
Na Inglaterra conservadora, antes da I
Guerra Mundial, duas irmãs apaixonam-se
por um jovem francês. Baseado no romance
de Henri-Pierre Roché. França/1971.
9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1/2
weeks), de Adrian Lyne. Com Mickey Rour-

ke e Kim Basinger. Stúdio-Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194): 15h30. 17h30.
19h30, 21h30. (16 anos).
Mulher desquitada conhece homem rico e
estranho e os dois vivem ardente paixão num
curto espaço de tempo. EUA/1985.
O CAMPO DOS SONHOS (Field of
dreams). de Phil Alden Robinson. Com Ke-
vin Costner, Amy Madigan. James Earl Jo-
nes e Burt Lancaster. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7295): 18h, 20h.
22h. Último dia. (Livre).
Fazendeiro ouve uma voz que lhe diz para
transformar sua plantação de milho num
campo de beisebol e assim acertar contas
com o passado. EUA/1989.

Extras
UM PEIXE CHAMADO WANDA (A
fislt called Wanda). de Charles Crichton.
Com John Cleese, Jamie Lee Curtis. Kevin
Kline e Michael Palin. Hoje. às 23h30, no
Estação Paissandu. Rua Senador Vergueiro.
35. (10 anos).
Comédia. O roubo de jóias valiosas apro.xi-
ma um advogado tipicamente inglês de uma
garota tipicamente americana. Oscar de me-
lhor ator coadjuvante (Kevin Kline). Ingla-
terra/1988.
MOSTRA KUROSAWA — Hoje: Ran
(Ran), de Akira Kurosawa. Com Tatsuya
Nakadai, Akira Terão e Jinpachi Nezu. Cen-
tro Cultural Banco do Brasil (Rua Io de
Março. 66): 16h30 e 19h30. (14 anos).

No Japão medieval, família luta entre si
depois que o pai resolve dividir- seus bens
entre os filhos. Adaptação do Rei Lear. de
Shakcspearc. Oscar de melhor vestuário. Ja-
pão 1985.

MOSTRA JOAQUIM PEDRO DE AN-
DRADE — Hoje: Os inconfidentes I Brasi-
leiro). de Joaquim Pedro de Andrade. Com
José Wilkcr. Paulo César Pereio c Luis Li-
nhares. Curtas: O mestre de Apipucos e O
poeta do castelo, ambos de Joaquim Pedro
de Andrade. Estação 3 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6149): 19h30. 21h30.
Revisão crítica sobre a Inconfidência Minei-
ra. Produção de 1972.

ASSIM ERA A EMBRAFILME (III) —
Hoje: O cavalinho azul (Brasileiro!, de
Eduardo Escorei. Com Pedro de Brito. Ana
Cecilia, Breno Moroni e Renato Consorte.
Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s/n°):
16h30. (Livre).
Menino sai de casa à procura de seu cavalo,
que o pai precisou vender para pagar divi-
das. Baseado na peça de Maria Clara Ma-
chado. Produção de 1984.

ASSIM ERA A EMBRAFILME (IV) —
Hoje: Se segura, malandro! IBrasileiro!, de
Hugo Carvana. Com Hugo Carvana. Denisc
Bandeira. Cláudio Marzo e Lutero Luiz.
Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s,n°):
18h30. (16 anos).
Sátira ao comportamento carioca em três
episódios interligados pelas atividades de
uma rádio clandestina. Produção de 1978.

GANHE UMA PASSAGEM RIOPARIS-NEW YORK
A revista Programa e a Art-

Filmes estão promovendo, com o
apoio da Rádio Cidade, um con-
curso de criticas sobre o filme O
cozinheiro, o ladrão, sua mulher e
o amante, de Peter Greenaway. O
melhor trabalho será premiado
com uma passagem Rio-Paris-
New York. O filme está em car-
taz no Art-Copacabana e. a par-
tir de quinta-feira, no Studio
Paissandu e Fashion Mall 3. Os
candidatos devem apresentar nas
bilheterias, para ser carimbado, o
cupom ao lado. Só serão aceitas
as criticas que vierem acompa-
nhadas do cupom carimbado.
Fias devem ter no máximo M)
linhas datilografadas e serão exa-
minadas por um júri da redação
do JORNAL DO BRASIL A
melhor, além da passagem, ga-

Programa áo dia I" de julho. A
Art-Filmes fornecera também,
para sorteio entre todos os parti-
cipantes do concurso, ires per-
manentes com validade de um
ano para os cinemas da cadeia.
Programa publicará o cupom ate
o dia 17 de junho e só recebera
trabalhos até 24 de junho, mesmo1
que tenham sido postados antes
dessa data. O regulamento do
concurso não admite a participa-
ção de funcionários ou parentes
de funcionários de qualquer em-
presa do Sistema JORNAL DO
BRASIL. Também não serão
aceitos trabalhos assinados sob
pseudônimos. Críticas e cupões
devem ser enviados para Av.
Brasil 500. sala 617. Departa-
mento de Promoções do JB.

Concurso de críticas

O COZINHEIRO, O LADRÃO,
SUA MULHER E O AMANTE

Profissão:

Endereço:

QQOAD
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\MEDIANTE A INFILTRAÇÃO DE ENZIMAS,
POR EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE

) ÚLTIMA GERAÇÃO,
VOCÊ FICA ESBELTA E ELEGANTE.

ÉINDOLOR, RÁPIDO E
SEM EFEITOS COLATERAIS.
OFERECEMOS SIMULTANEAMENTE O
TRATAMENTO DE REVITALIZAÇÃO FACIAL

COM CORREÇÃO DE RUGAS E CONTORNO
DO ROSTO, jj/^
UGUE SEM COMPROMISSO,
Af CONSULTA É GRÁTIS,

(021)286*444 • (021)286-6639
AE>STHE>TÍG

. RUA FREI SOLANO 30 LAGOA
i ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO.
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50% DE DESCONTO
^ Feiras, exceto feriados. Você so paga a metade do

preço do ingresso nestes cinemas.
- Promoção por tempo limitado. j v

sODEON - PALÁCIO 1, 2 - VITÓRIA - REX - SÃO LUIZ 1, 2 - ST.

fcATETE - COPACABANA - JÓIA - LIDO 1,2- \ENE^-OPERA 
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Nada como um bomjoubo para unir ainda mais uma família.
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Cinema
A GUERRA DOS BOTÕES (La guerre
des houtons), de Yves Robert. Com Jean
Richard. Jacques Dulllho, André Trelon,
Michel Galabru e Michel Isclla. Estação 3,
Rua Voluntários da Pátria. 88 (286-6149):
hoje. ás 17h. (Livre).
UMA CILADA PARA ROGER RAB-
BIT ( Whbfràrríêd Roger Rabbit), de Robert
Zemeckis. Com Bob Hoskins. Christopher
Lloyd. Joanna Cassidy e Charles Fleischer.
Ltiçoa Drive-in, Av. Borges de Medeiros,
1.426 (274-7999): hoje. às I8h30. (Livre).

Shows
BIA CANTA E CONTA — Show da can-
tora Bia Bedran. Participação do percussio-
nista Paulo Menezes e do tecladista Sandro
Jr. Dueré. Estrada Caetano Monteiro. 1.882
(710-3435) — Pendoliba. Dom., às 18h. In-
uressos a CrS 200.00. Até dia 3 de junho.
PINTANDO O SETE — Show com o
desenhista Daniel Azulay c seus persona-
aens. Teatro tia Cidade, Av. Epitàcio Pessoa,"í 

f,64 (247-3292). Sáb. c dom., às 17h30.
ingressos a CrS 200.00.

RÉPLICAS DA TELEVISÃO — Apre-
seniação dos super-heróis Jaspion. Batman.
Thendman e Bozo. Dom., às 16h30. Teatro
Suam. Pça. das Nações, 247 (270-7082). In-
gressos a CrS 150,00.

MILLORD IMPERDÍVEL — A RE-
VOLUÇÃO MÁGICA — Apresentação
do mágico Millord. Teatro de Lona da Barra.
Av. Alvorada. 1.791 (521-3393). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a CrS 200,00.
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Daniel Azulay, Pintando o sete, Teatro da Cidade

Extras
FEIRA DE FILHOTES — Filhotes de
cães, natos, coelhos, pássaros e peixes. Rio
Sul. Puta Lauro Miller. ! 16. De 3a a 6a. das
15h às 22h; sáb. e dom., das lOh ás 22h.
Ingressos a CrS 140.00 (criança a partir de
dois anos) e CrS 180.00 (adulto).

OS SALTIMBANCOS — Musical de
Chico Buarque. Direção de Leonardo Si-
mões. Hoje. ás 10h30. Forneça Atlético Chi-
be. Alameda São Boaventura. 1.042 (718-
3567). Ingressos a CrS 100.00 e CrS 50.00
(sócios).
FUNDAÇÃO CULTURAL IBAM —
Apresentação da peça Uma pitada de sorte,
com o grupo Pequena Cia., o contador de
histórias c mestre de capoeira Toni Vargas e
um sebo para crianças. Hoje. às !4h30. Lar-
go do lbam, 1 (266-6622) — final da Rua
Visconde Silva. Entrada franca.

JARDIM ZOOLÓGICO — 2.400 ani-
mais entre répteis, aves e mamíferos. Parque
da Quinta da Boa Vista. s/n° (254-2024). De
3a a 6a. das 9h às 16h30; sáb. e dom., das 9h
às |7h3Ò. Ingressos a CrS 60.00. Entrada
franca para criança até um metro de altura.

PARQUE PLAYTOY — TIJUCA -
Parque de diversões. Diariamente, das lOh
às 22h. Tijuca Ofí Shopping. Av. Maracanã.
987. Ingressos a CrS 30.00 (por brinquedo) e
a CrS 240.00 (dez brinquedos).

PARQUE PLAYTOY — BARRA —
Parque de diversões. Sáb. e dom., espetáculo
de marionetes de Gilvan Javarini. Circo de
bonecos animados, com o grupo Ilusões Cõ-
micas Teatro de Bonecos e Circo Dom Ra-
mon. De 4a a 6a. das 16h às 22h: sáb.. das
14h às 22h: dom. e feriados, das lOh às 22h.
Ingressos a CrS 300.00. Crianças até cinco
anos não pagam. Av. Alvorada. 2.150. ao
lado do Casashopping.

MANHÃ DE CRIATIVIDADE — Ofici-
nas de sucata c pintura, dança do papel
picado. Centro Cultural Municipal José Bo-
nifáció, Rua Padre Ernesto. 80 (233-7754).
Dom., ás lOh. Ingresso: IKg de papel pi-
cado.

Karaokê
KARAOKÊ DO VOVÔ JEREMIAS -
Festival de lambada, discoteca, brincadeiras,
gincanas c karaokê com Walter Jeremias.

Sàb. c dom., às 18h. no Botanic. Rua Pache-
co Leão, 70 (259-6427). Ingressos a CrS
150.00, com direito a lanche.

Circo
GRAN BARTHOLO CIRCUS — Atra-
ções internacionais como o Fabuloso Afri-
can Show e o Show dos Pombos Austríacos.
De 3a a 6a, às 21 h; 5a, às 17h30 e 20h: sáb.. às
15h, 17h30 e 20h; dom., às 1 Oh. 15h. 17h30 e
20h. Praça Onze. Tels: 242-8228/8691. Ca-
deiras populares a CrS 250,00; cadeira late-
ral a CrS 500,00 (adulto) e CrS 300,00
(criança); cadeira central a CrS 700.00 (adul-
to) e CrS 400,00 (criança); camarote de 4
lugares a CrS 4.000.00.

Teatros
CINDERELA — Musical de José Wilker.
Direção de Eduardo Martini. Teatro Clara
Nunes. Rua Marques de São Vicente. 53
(274-9696). Sáb.. às 17h; e dom., às 16h.
Ingressos em promoção a CrS 250.00.

CECÍLIA — Texto de Carlos Augusto Na-
zareth. Direção de Alice Kocnow. Teatro
Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93 (225-
8846). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
200.00.
APRENDIZ DE FEITICEIRO - Texto
de Maria Clara Machado. Direção de Marco
Antônio Marcondes. Teatro Benjamin Cons-
tam. Av. Pasteur. 350 (295-3448). Sàb. e
dom., às 16h. Ingressos a CrS 150.00. A
criança que trouxer um desenho de feiticeiro
terá desconto de 20%.

A ARCA DE NOÉ — Texto e direção de
Cláudia Araújo. Teatro Leopoldo Friws. Rua
Manoel de Abreu. 16 (717-1600). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a CrS 150,00.

MEIA VOLTA VOU VER — Texto e
direção de Helvécio Alves Jr. Teatro Yilla-
Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695).
Sáb.. às 17h30: dom., às 16h30. Ingressos a
Cr 100.00. Neste fim de semana, sessões
beneficentes: quem trouxer um brinquedo

pagará CrS 50.00.

TARÔ-BEQUÊ — Texto de Márcio Sou-
za Direção de Waldcz Ludwig. Teatro Posto
6 Rua Francisco Sá. 51 (287-7496). Sáb. e
dom., às 18h. Ingressos a CrS 150.00. Pro-
moção: neste mês. mãe acompanhada de
duas crianças, não paga.

SONHATOS DE MONTEIRO — UM
SONHO DE LOBATO — Texto e direção
de Marcelo de Barreto. Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sáb.. as
17h- e dom., às 16h. Ingressos a CrS 120.00.
Professores têm 50% de desconto no preço
do ingresso. Adulto, acompanhado de qua-
tro ou mais crianças, não paga.

UMA PITADA DE SORTE - Texto de
Alice Reis. Direção de Dudu Sandroni.
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana An-

aélica. 63 (267-7098). Sáb.. ás 17h; e dom., as
16h30. Ingressos a CrS 200.00.

O MISTÉRIO DE FEIURINHA — Tex-
to de Pedro bandeira. Direção de Leonardo
Simões. Teatro da Cidade. Av. Epitàcio Pes-
soa. 1.664 (247-3292). Sáb. e dom., às 16h.

Ingressos a CrS 150.00. Promoção: Crianças
de nome Caio e Pedro, com identificação,
pagam a metade do ingresso. Até maio.

A MENINA E O VENTO — Texto de
Maria Clara Machado. Direção de Caca
Mourthé. Teatro Tablado. Av. Lineu de
Paula Machado. 795 (294-7S47). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a CrS 100:00. Até dia
27.
OS DESENHOS ANIMADOS — Texto
de Dione Camargo. Direção de Paulo Afon-
so de Lima. Com Flávia Monteiro. Tessy
Callado e elenco. Teatro Sesc Tijuca, Rua
Barão de Mesquita. 539 (208-5332). Sáb. e
dom., às I7h. Ingressos a CrS 150.00. A
criança que levar um desenho terá 20% de
desconto no preço do ingresso. Uma criança
acompanhada de dois adultos terá 50% de
desconto.
SEU SOL E DONA LUA — Texto de
Marcos Sá. Direção de Ronaldo Mendonça.
Teatro da VFF, Rua Miguel de Frias. 9
(717-8080). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 120,00. Até dia 27.

A MÁGICA AVENTURA AFRICANA
— Texto de Caio de Andrade. Direção de
João Gomes Rego. Teatro Cacilda Becker.
Rua do Catete. 338 (265-9933). Sáb. e dom.,
às 17h. Ingressos a CrS 130.00.
DESBOTADO? QUEM DIRIA... — Mu-
sical de Ncide Follain. Direção de Vivaldo
Franco. Teatro Barrashopping. Av. das
Américas. 4.666 (325-5844). Sáb. e dom., ás
17h30. Ingressos a CrS 400.00. Acompa-
nhante paga meia entrada.

TISTU O MENINO DO DEDO VER-
DE — Texto de Maurice Druon. Tradução e
adaptação de Oscar Felipe e Neyde Men-
donça. Direção de Ivan Mcrlino. Teatro
Barrashopping. Av. das Américas, 4.666
(325-5844). Sáb.. dom. e feriados, às 16h.
Ingressos a CrS 500,00. Acompanhantes
com duas ou mais crianças têm 40% de
desconto.
APENAS UM CONTO DE FADAS -

Musical de Eduardo Tolentino. Direção de
Fernando Carrera. Teatro Vannucci, Rua
Marquês de S. Vicente, 52 (239-8545). Sáb. e
dom., às 17h30. Ingressos a CrS 200.00.
Crianças que levarem uma varinha de con-
dão. pagarão CrS 150,00. Maiores de 60
anos não pagam.
O CIRCO MÁGICO DE PROVOLO-
NE, GOIABADA E GUARANÁ — Tex-
to e direção de Carlos Henrique Casanova.
Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira Cam-
pos. 143 (235-1113). Sáb.. às 17h: e dom., às
16h. Ingressos a CrS 250.00.

A PÉROLA DE ANDALUZ — Texto de
Dante Simões. Direção de Sebastian J. C. c
Hermes Simões. Teatro Benjamin Constam.
Av. Pasteur. 350 (295-3448). Sàb. e dom., às
17h30. Ingressos a CrS 150.00. Crianças fan-
tasiadas de pirata ganham 20% de desconto.
ALADIM E A PRINCESA IASMIN
EM UMA TARDE EM BAGDÁ — Tex-
to e direção de Alexandre Mendonça. Grajaú
Tênis Cluh. Rua Engenheiro Richard, 83
(577-2365). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 150.00 e CrS 100.00 (sócios).
TOM E THÉO — Texto c direção de
Patrícia Ventania. Teatro Sesc São João de

Meriti, Av. Automóvel Clube. 66 (756-
4615). Sáb. e dom., às I6h. Ingressos a CrS
100,00.
O IMPERADOR DAS ESTRELAS -
Texto de Carlos Aquino. Direção de Hugo
Sandes. Teatro do Colégio Estadual Pedro
Alvares Cabral. Rua República do Peru. 104.
Sáb. e dom., às I7h. Ingressos a CrS 100.00.

O CANTO DA NATUREZA — Texto de
Inés Veltri e Paulo César. Direção de Jorge
Luiz Rodrigues. Com o grupo D"Artes. Tea-
tro Sesc de Madureira. Rua Ewbank Cama-
ra. 90. Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS
100.00. Até dia 27.

NUNCA DIGA NÃO Ã SUA IMAGI-
NAÇÃO — Texto de Tiago Gonçalves. Di-
reção de Jota Diniz. Teatro do Grajaú Tênis
Cluh. Av. Engenheiro Richard. 83 (238-
2388). Sáb. e dom., às 17h30. Ingressos a CrS
150.00. Até dia 27.

UMA ARMADILHA PARA BRANCA
DE NEVE — Texto c direção de Luna
Brum. Teatro do Planetário. Av. Padre Leo-
nel Franca. 240 (274-0046). Sàb. e dom., às
18h. Ingressos a CrS 100.00.

UM SONHO SONHADO — Texto e
direção de Luzia Mariana. Teatro Calouste
Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito. 125 —
Praça Onze. Sáb. e dom., às 16h30. Ingressos
a CrS 100.00. Neste mês. mãe não paga. Ate
dia 27 de maio.

CHAPEUZINHO VERMELHO. OS
TRÊS PORQLTNHOS E O LOBO
MAU — Texto de Jayr Pinheiro. Direção de
Mauricio Barros. Teatro de Bolso Aurimar
Rocha. Av. Ataulfo de Paiva. 269 (294-
1998). Sáb. e dom., às 17h30. Ingressos a CrS
300.00. Até dia 27.

A BRUXINHA QUE VIROU FLOR —
Texto e direção de Carlos Soares. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva.
269 (294-1998). Sáb. c dom., às 16h. CrS
300.00. Até junho.
BRANCA DE NEVE NO JARDIM
DAS BORBOLETAS — Texto de Lima-
chem Cherem. Direção de Henriqueta Brie-
ba. Com o grupo Tapuminho. Teatro Ope-
ron, Rua Sargento João Lopes. 315
(393-9454). Sáb. e dom., às 17h30. Ingressos
a CrS 150.00. Acompanhante não paga. Até
dia 27.
A HISTÓRIA DE ZEZEU — Texto de
Cláudio Carvalho. Direção de Ediélio Men-
donça. Teatro do América. Rua Campos Sal-
les, 118 (234-2060). Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a CrS 80,00. Até dia 27.

O MISTÉRIO DO PROGRAMA VER-
DE — Texto de Dirceu de Mattos. Direção
de Yonnc Storni. Teatro América. Rua
Campos Salles. 118 (234-2060). Sáb. e dom.,
às 17h30. Ingressos a CrS 100.00. Promoção:
CrS 80.00. Até dia 27.
REBECA, A BRUXINHA ENCANTA-
DA — Texto e direção de Limachem Che-
rem. Clube Municipal. Rua Haddock Lobo.
359 (264-4652). Dom., às 17h30. Ingressos a
CrS 150.00. Acompanhante não paga. Até
junho.
BONECO DE PAPEL — Texto e direção
de Jeffcrson Duarte. Teatro Sesc Engenho de
Dentro. Av. Amaro Cavalcante. 1.661 (249-
1391). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
100.00. Até dia 27.
A BRUXINHA QUE ERA BOA — Texto
de Maria Clara Machado. Direção de Victor
Hugo Santiago. Teatro Armando Gonzaga.
Av. Gal. Oswaldo C. de Farias. 511 (350-
6733). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CrS
100.00. Até dia 27.
OS TRÊS PORQUINHOS X KID LO-
BÃO — Texto e direção de Jorge Rosa Jr.
Teatro Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos.
51-H (521-2955). Sáb. e dom., às 16h. In-
gressos a CrS 250.00.
O GATO, O RATO E A ONÇA CAN-
TORA — Texto e direção de Jorge Rosa Jr.
Teatro Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos.
51-H (521-2955). Sáb. e dom., às 17h. In-
gressos a CrS 250.00.

O CHAPEUZINHO VERMELHO -
Texto e direção de Jorge Rosa Jr. Teatro
Brigitte Blair 1. Rua Miguel Lemos. 51-H
(521-2955). Sáb. e dom., ás !8h. Ingressos a
CrS 250.00.
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PARAÍSO ZONA NORTE — Textos de
Nelson Rodrigues. Direção de Antunes Fi-
lho. Com o Grupo Maeunaíma. De 3*
a sáb.. às 21 h: dom., ás 20h. Teatro Nelson
Rodrigues. Av. República do Paraguai. s/n°
(262-0942). Ingressos a CrS 400.00. Dura-
ção: 2h20. São será permitida a entrada após
o inicio do espetáculo.
Duas peças de Nelson Rodrigues: A Faleci-
da e Os Sete Gatinhos.
A ESTRELA DO LAR — Texto e dirc-
ção de Mauro Rasi. Com Marieta Seve-
ro. Sérgio Viotti. Sônia Guedes e outros.
Teatro Copacabana. Av. N.S. de Copacaba-
na. 291 (257-0881). De 4a a sáb.. às 21 h.
Dom., ás 19h. Ingressos a CrS 400.00 (4a e
5a). CrS 500,00 (6" e dom.) e CrS 600.00
(sáb.). Todas as 6as jovens de 10 a 18 anos
pagam CrS|400.00. Duração: 2h.
Pai e filho, escrevem; paralelamente, textos
com visõeSjantagônicas sobre a mulher e a
mãe.
A PARTIl.HA — Texto e direção de
Miguel Fasilbella. Com Susana Vieira. Natá-
lia 

"do 
VaM Aríete Sales e Thereza Píffer.

Teatro Vamucci. Rua Marquês de Sào Vi-
cente. 52 ' 274-7246). De 4- a 6a. ás 21h30.
Sáb.. às 20nje 22h: dom., às 19h. Ingressos a
C'rS 500.00*i!4J. 5a e dom) e CrS 600,00 (6'*.
sáb. e véspkjr|i de feriado). Duração: lh30. O
espetáculo Vbmeça rigorosamente no liorá-
rio.O vatoÁdo ingresso não será devolvido
aos re tarda t^r.ios..
Nesta comedia dramática em que quatro
irmãs compartilham o passado, a lembrança
do teatro de Tcheckov se expressa através de
um humor, com alguma crueldade, mas to-
eando profundos sentimentos.

AIURICAUA — Texto de Márcio de Sou-
za. Direção de Marcos Moreyra. Com Ana
Elisa Al'San. Carlos Viegas. Célia Gresppan
e outros. Teatro Benjamin Constam. Av.
Pasteur. 350 (295-3448). De 5a a sáb.. às 21 h:
dom., ás 2üh. Ingressos a CrS 350.00 e CrS
200.00 (estudante). Duração: lh30.
Guerreiro indígena, inconformado com a
opressão dos brancos, lidera seu povo contra
eles.
BOCA MOLHADA DE PAIXÃO CA-
LADA — Texto de Leilah Assunção. Dire-
ção de Luiz Carlos Maciel. Com Herson
Capri e Malu Rocha. Teatro Cândido Men-
des, Rua Joana Angélica. 63 (267-7295).
Dom.. 2a e 3a. ás 21 h30; 6a e sáb. ás 24h.
Ingressos a CrS 300,00.
A procura de uma grande emoção, um ho-
mem e uma mulher acabam resgatando lem-
branças sensuais de seus casamentos traças-
sados.

UMA CAMA PARA QUATRO — Texto
de Older Cazarré. Direção de Olney Cazarré.
Com Zaira Zambelli. Alcione Mazzeo e ou-
tros. Teatro Operou. Rua Sargento Joào Lo-
pes, 315 (393-9454). 6a esáb.. às 21 h e dom.,
às 20h. Ingressos a CrS 350.00(6a e dom.) e
CrS 400.00 (sáb.). Duração: Ih40. Até dia 27
de maio.
Comédia. Um mesmo apartamento é aluga-
do por dois casais, durante o Carnaval.
UMA CASA BRASILEIRA. COM
CERTEZA — Texto de Wilson Sayão. Di-
reção de Amir Haddad. Com o Grupo Tá
Na Rua. Teatro /. do Centro Cultural Banco
do Brasil. Rua í° de Março. 66 (216-0237).
De 4a a dom., às 19h30. Ingressos a CrS
200,00. Duração: 2h20.
Visão panorâmica da soaiedade brasileira
através da relação de três
diferentes.

casais de classes

O CASAMENTO DO PEQUENO
BURGUÊS — Texto de Bertold Brecht.
Direção de M.A.Braz. Com José Marcos
Silveira, Angelina Martoni. Eloisa Brantes e
outros. UW-RIÓ, Sala 606. Av. Pasteur.
436. 5a e 6a. à 21h: sáb. ; dom., às 20h.
Entrada franca. Duração: 11.
Durante uma festa de casamento, uma paca-
ta família é obrigada a encairar suas diferen-
ças.
COCTEAU 90 - O BELO INDIFEREN-
TE — Texto de Jean Coct;au. Direção de
Rubens Lima Júnior. Teatro do América.
Rua Campos Sales. 118 (23-1-2068). De 5^ a
sáb.. ás 21h: dom., às 20h.
150.00. Duração: lh50.
A COMÉDIA DOS SEXÒS — Texto de
Gugu Olimecha e Petersen. Direção de Gugu
Olimecha. Com Eduardo Tornaghi. Rogério
Cardoso, Agnes Fontoura t
Barra Shopping. Av. das

Ingressos a CrS

outros. Teatro
Américas. 4.666

(325-5844). 5a e 6a. às 21h; sáb., às 20h e 22h;
dom., às 20h. Ingressos a CrS 500.00 ( 5a e
dom.) e CrS 600,00 (6a e |iáb.). Duração:
lh30.
Comédia. Dois casais tentam gerar filhos na
esperança de preencherem si as vidas.

BOLETAS
reu. Direção de
Ricardo Blat
José das Artes.

4a a dom., às

UMA ESTÓRIA DE BOÍ
Texto de Caio Fernando Ab
Gilberto Gauronski. Com
Leonel Brum. Mercado São
Rua das Laranjeiras. 90. D
21h30. Ingressos a CrS 350.C0 (4a e 5a) e CrS
400.00 (dc 6a a dom). Duraç io: Ih. Não será
permitida a entrada após o início do espelácu-
lo.
A loucura de estabelecer um relacionamento
afetivo em meio à realidadj: de um mundo
em decomposição.
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Direção
EDUARDO MARTINI

Produção
GRAÇA GÒM

TEATRO CLARA NUNES

SÁBADOS 17:00h E DOMINGOS 16:00h

FICA COMIGO ESTA NOITE — Texto
de Flávio de Souza. Direção de Jorge Fer-
nando. Com Débora Bloch e Luiz Fernando
Guimarães. Teatro dos Quatro. Rua Mar-
quês de Sào Vicente. 52/2° (274-9895). 5a e
6a. às 21 h30; sáb.. às 20h e 22h: dom., às I9h.
Ingressos a CrS 500.00 (5a. 6a e dom.) e CrS
600,00 (sáb.. feriado e véspera de feriado).
Duração: lh20.
O reencontro Oe uma viúva com seu marido
numa noite inesquecível para ambos.
JOGOS NA HORA DA SESTA — Texto
de Roma Mahieu. Direção de Marco Antô-
nio Palmeira. Com Izabella Bicalho, Arildo
Figueiredo. Leonardo Netto e outros. Te a-
tro Dulcina. Rua Alcíndo Guanabara. 17
(240-4879). 4a. 6a e dom., às 19h30; 5a e sáb..
às 21 h. Ingressos a CrS 300.00. Duração:
lhlO.
Crianças brincam e jogam num parque, esta-
belecendo conexão entre o universo adulto e
infantil.
MACHADO EM CENA/UM SARAU
CARIOCA — Textos de Machado de Assis.
Direção de Luis de Lima. Com Pedro Paulo
Rangel. Lília Cabral. Maria Lúcia Dahl.
Música ao vivo com o Quadro Cervantes.
Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco, 179
(220-0259). 4a. 5a e 6a. às 18h30; sáb.. às 21 h;
dom., às 19h. Ingressos a CrS 350.00. Dura-
ção: 1 h 15.
Coletânea de cinco peças de Machado abor-
dando com humor a vida e os costumes do
século passado.
AS MÃOS SUJAS — Texto de Jean-Paul
Sartre. Direção de Nina Paneevski. Com
Carlos Estupiã. Nestor Biscaro. Miwa Ya-
nagizawa e outros. Palcão. Uni-Rio. Av.
Pasteur. 436. De 2a a sáb.. às 21 h: dom., às
20h. Entrada franca. Duração: 1 h40.
Jovem burguês ingressa no partido comunis-
ta e descobre a verdadeira ação política.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Texto
de Charles Ludlan. Direção de Marilia Pera.
Com Marco Nanini e Ney Latorraca. Teatro
Casa Grande. Av. Afrãnio de Melo Franco.
290 (239-4045). De 5a a sáb., às 21h30: dom.,
às 19h. Ingressos a CrS 400.00 (4a e 5a), CrS
500.00 (6a e dom.) e CrS 600.00 (sáb). Todas
as 6"s jovens de 10 a IS anos pagam CrS
400.00.
Comédia que envolve suspense. terror e mis-
tério e acontece no final do séc. 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
Glóriu. Rua do Russel. 632 (245-5527). De 4a
a 6a. às 21h30: sáb.. às 20h e 22h: dom às
!9h. Ingressos a CrS 250.00 (4a e 5a) e CrS
350,00 Ule 6a a dom.). Duração: lh30. O
espetáculo começa rigorosamente no horário.
Últimas semanas. Até dia 27 de maio.
Comédia musical. Tentativas de uma funcio-
nária pública, solteirona. para perder a vir-
gindade.
MUSICAOS/O PRAZER SUBVERTE
— Texto e direção de Helvécio Júnior. Co-
reografias de Marcellus Ferreira. Com Ana
Palma, Fábio Guimarães, Glei Pélias e ou-
tros. Teatro Villa Lobos. Sala Monteiro Lo-
bato. Av. Princesa Isabel. 440 (275- 6695).
De 4a a sáb.. às 21h30: dom., às 20h. Ingres-
sos a CrS 150.00 (4a), CrS 200.00 (5a) e~CrS
250.00 (6a a dom.).
Escritor encontra personagem criado por ele
e. a partir dai. mergulha num grande delírio
musical.
NA SAUNA — Texto de Nell Dunn. Dire-
ção de Bibi Ferreira. Tradução de Flávio
Marinho. Com Luiza Tomé. Jalusa Barcel-
los. Françoise Forton e outros. Teatro Villa
Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695).
De 4a a 6a. às 21 h; sàb.. às 20h e 22h30:
dom., às I9h. Ingressos a CrS 400.00 (4a c
5a). CrS 500,00 (6a e dom.) e CrS 600.00 (6a.
sáb. e véspera de feriado). Duração Ih40.
Seis mulheres, em crise de identidade, ex-
põem suas frustrações e expectativas.
NÃO EXPLICA QUE COMPLICA —
Comédia de Alan Ayckbourn. Direção de
Bibi Ferreira. Com Sylvia Bandeira. Rubens
de Falco, Tânia Loureiro e outros. Partici-
paçào especial de Jonas Bloch. Teatro Prin-
cesa Isabel. Av. Princesa Isabel. 186 (275-
3346). De 4a a 6a. às 21h30: sáb.. às 20h e

22h30: dom., às 18h30 e 21 h. Ingressos a CrS
450.00 (4a e 5a). CrS 550,00 (6a e dom) e CrS
600.00 (sáb. e véspera de feriado). Duração:
1 h50.
As peripécias de três casais em que os
maridos nem sempre se portam de forma
adequada.
O NOSSO MARIDO — Comédia de Ma-
rilú Saldanha e Marilia Garcia. Direção
de Cláudio Cavalcanti. Com Cláudio Cavai-
canti. Maria Lúcia Frota e Lina Fróes. Par-
ticipaçào especial de Lidia Mattos. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro. 45 (256-
2640). 6a e sáb.. às 21h30; dom., às 19h.
Ingressos a CrS 350.00. Duração: I h30.
ORÉSTIA — Texto de Esquilo. Com o
Grupo Mergulho no Trágico. 5a e 6a. ás
21 h: sáb.. às 20h e 22h e dom., às 20h.
Teatro Posto Seis. Rua Francisco Sá. 51
(287-7496). Ingressos a CrS 200.00. Du-
ração: lh30.
Tragédia grega. Orestes e a irmã. Electra.
tramam o assassinto da mãe para vingar
a morte do pai.
PAPAI, ELE OU ELA? — Texto de Silvio
Froes. Direção de Jorge Azevedo. Com
Silvio Froes. Jorge Azevedo. Lucinha
Aguiar e Beto Santos. De 6a a dom., às
21h. A Brasa da Velha. Dr: Geraldo Martins.
156 (714-3353) — Niterói. Ingressos a CrS
250.00. Duração: lh.
Texto e músicas sobre os amores e desa-
mores do ser humano e suas opções na
vida.
POR FALTA DE ROUPA NOVA,
PASSEI FERRO NA VELHA — Texto
de Abilio Fernandes. Direção de Paulo
Afonso de Lima. Com Vanda Lacerda. Saiu-
quia Rentime, Henriqueta Brieba e outros.
Teatro du Praia, Rua Francisco Sá, 88
(267-7749). 4a e 5a às 21h30; 6a. às 22h.
sáb.. às 20h e 22h30; e dom., ás 18h30 e
21 h. Ingressos de 4a e 5a. a CrS 150,00; 6a
è dom., a CrS 175.00: sáb. a CrS 200.00.
Duração: lh30.
Comédia em torno de dois casais desem-
pregados, morando num pequeno aparta-
men to.
O PROTAGONISTA — Texto de Luiz
Agustoni. Adaptação de Cecil Thiré. Com
Cecil Thiré. Renée de Vielmond. Thelma
Reston e outros. Teatro Clara Nunes. Rua
Marquês de São Vicente. 52 (274-9696). De
4a a 6a. às 21h30; Sàb.. às 20h e 22h30 e
dom., às 18h e 20h30). Ingressos a CrS
400.00 (4a), CrS 500,00 (5a. 6a e dom.) e CrS
600.00 (sáb). Duração: Ih50.
RETRATO FALADO — Baseado em de-
poimentos de Walmor Chagas. Roteiro de
Fauzi Arap e Maria Thereza Vargas. Com
Bety Schumaccher e Walmor Chagas, o pia-
nista José Maria Rocha e a cantora Clara
Becker. Teatro Ziembinski, Rua Urbano
Duarte. 22 (228-3071). De 5a a sáb.. às 21 h:
dom., às 18h. Ingressos a CrS 400,00. Co-
merciários e estudantes têm 50% de descon-
to. Duração: lh30.
Biografia teatralizada da carreira de Wal-
mor Chagas.
SONHOS DE UM SEDUTOR — Texto
de Woody Allen. Direção de Cécil Thiré.
Com Luisa Thiré, Alexandre Lipiani. Edgar
Amorim e outros. Teatro Sesc de São João
de Meriti. Av. Automóvel Clube, 66 (756-
4615). De 6a a dom., às 20h. Ingressos a CrS
150,00. Duração: lh40.
Um especialista em cinema, pessimista e
inseguro, é abandonado pela mulher e parte
para novas conquistas.
TRÊS É MELHOR — Texto de Chico
Anysio e Gugu Olimecha. Direção de Nestor
de Montemar. Com Nestor de Montemar.
Sônia Barbosa. Mário Faini e outros. Circo-
Teatro Lona Olimpia. Av. Alvorada, 1.791
(325-9731). De 5a a sàb.. às 21h: dom., às
19h30. Ingressos a CrS 350.00 (4a. 5a e dom.)

e CrS 400,00 (6a e sáb.). Duração:lh50.
Comédia. Três homens e uma mulher emba-
lados numa corrida amorosa e sexual.

Infanto-Juvenil
ANTARES...AMARGORREGRÉCIA
— Texto e direção de Sérgio Gkaioa. Com
Luis Tabet. Carlos Marques. Mariana Ker-
sen e outros. Teatro Iracema de Alencar. Rua
Retiro dos Artistas. 571 (392-7427). Sáb. e
dom., às 19. Ingressos a CrS 150,00.



% SHOW
CAETANO VELOSO/ESTRANGEIRO

Show do cantor. 4a e 5a, às 21h30; 6a e
sáb.. às 22h30: dom., às 20h. Canecão,
Av. Venceslau Braz, 215 (29J-3044). In-
gressos a CrS 500,00 (arquibancada), CrS.
600,00 (mesa lateral e mezzaninofe CrS •
800,00 (mesa central e frisa). Até dia 27
de maio.

MARCELO SALAZAR — Show do per-
cussionista e da banda Ricardo Mac Cord
Trio. Participação da bailarina Vera Alejan-
dra. Sáb. e dom., às 18h. Casa de Cultura
Laura Àlvim, Av. Vieira Souto, 176 (247-
6946). Ingressos a CrS 200,00.

ROBERTO FERRE — Show do cantor e
da banda Abalôbangú. 6a e sáb., às 22h;
dom., às 21h. Casa de Cultura Laura Alvim.
Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). Ingressos
a CrS 200.00.

ORQUESTRA BRASÍLIA — Show de
chorinho. Sáb., às 21h30 e dom., às 20h.
Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá,
163 (266-0896). Entrada franca.

NICO ASSUMPÇÃO — Show do contra-
baixista e banda. De 4a a sáb.. às 21h30 e
dom., às I9h. Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica. 63/6° (267-7295). Ingressos
a CrS 250.00 (4a, 5a e dom.) e CrS 300.00 (6a
e sáb). Até dia 20.

ALCEU MAIA E CHORO ELÉTRICO
Show do cavaquinista e da banda. 5a. às

18h30; 6". às 12h30 e 18h30; sáb., às 21 h;
dom., ás 20h. Teatro João Theotônio, Rua da
Assembléia, 10/subsolo (224-8622, r.236).
Ingressos a CrS 250.00 e CrS 150,00 (às
12h30).

EDUARDO DUSEK/LUA SONORA —
Show do cantor e compositor. De 5a a dom.,
às 21h. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Morais, 824 (247-9794). Ingressos a CrS
400.00 (5a e dom.) e CrS 500,00 (6a e sáb.).
Até dia 27 de maio.

JOSÉ AUGUSTO — Show do cantor. De
5a a dom., às 19h. Teatro Suam, Praça das
Nações, 247 (270-7082). Ingressos a CrS
200,00. Até dia 27 de maio.

BEBETO E A BANDA B — Show do
cantor e banda. De 5a a dom., às 21h30.
Teatro Suam, Praça das Nações, 247 (270-
7082). Ingressos a CrS 200,00.

BETO RÁDIO — Show de lambada e
reggae. Às !8h e 20h. Praça da Alimentação.
Plaza Shopping. Rua 15 Novembro — Nite-
rói. Entrada franca.

INTRÉPIDA TRUPE — Show de circo,
teatro, acrobacia e dança. Às lOh. Praça
Serzedelo Corrêa. Entrada franca. Oficina de
acrobacia após a apresentação.

PROJETO RIO RUA — Show de samba
com Leci Brandão e banda Máfia. Às 19h.
Votorantin, Rua Votorantin, 321. Entrada
franca.

ALTAMIRO CARRILHO — Show do
flautista e banda. Às 15h. McDonaWs. Rua
Visconde de Pirajá, 206. Entrada franca. A
renda das 15h às 17h será doada ao Retiro dos
artistas.

Humor
SÉRGIO RABELLÓ E O CONCERTO
DESCONCERTANTE — Apresentação
do humorista Sérgio Rabello. Teatro da La-
goa. Av. Borges de Medeiros. 1426 (274-
7999). 6a e sáb.. às 21h30; dom., às 20h.
Ingressos de 6a a CrS 300.00; sáb. a CrS
400,00; e dom. a CrS 300,00.

JOÃO KLEBER/RIR...O MELHOR
INVESTIMENTO — Show do humons-
ta. Direção de Chico Anysio. Teatro da Ci-
dade, Av. Epitácio Pessoa. 1664 (247-3292).
De 5a a sáb., às 21h30; dom., ás 20h30.
Ingressos a CrS 400,00 (14 anos).

QUEM Ó...NA MINHA MULHER —
Texto de Anchizes Pinto. Direção de Ankito.
Com Ankito, Sueli suzuki, Eduardo Jardel e
outros. 6a e sáb.. às 21h; dom., às 20h.
Teatro Sesc do Engenho de Dentro. Av.
Amaro Cavalcanti. 1.661 (249-1391). Igres-
sos a CrS 150,00.
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O cantor Eduardo Dusek está de volta ao Teatro Ipanema com Lua sonora

AGILDO RIBEIRO — Show do humoris-
ta. Texto de Agildo Ribeiro e Gugu Olime-
cha. 6a c sáb.. às 21h30: dom., às 20h. Teatro
Cawell, Rua Desembargador Isidro. 10 (238-
6000). Ingressos a CrS 400.00.

Revistas
É MOLE OU QUER MAIS ? — Texto e
direção de Brigitte Blair. Com Clovis Gier-
kens. Luis Valentim e grande elenco. Teatro
Brigiie Blair II, Rua Senador Dantas. 13
(220-5033). De 5a a dom., às 21h. Ingressos a
CrS 300,00.

FOLIA TROPICAL — Roteiro de Rogé-
ria. Fábio Pillar e Franncis Mayer. Direção
de Fábio Pillar. Com Rogéria. Marlene Ca-
sanova e arande elenco. Teatro Alaska, Av.
Copacabana, 1.241 (247-9842). De 5a a sáb..
às ">lh30; dom., às 19h. Ingressos de 4a e 5a a
CrS 250.00 e de 6a a dom. a CrS 300.00. O
espetáculo começa rigorosamente no horário.

NOITE DOS LEOPARDOS — Show
erótico com o travesti Eloina e modelos
masculinos. Teatro Alasca. Av. Copacabana.
P41 (147-9842). 5a, 6a e sáb.. às 24h; e dom.,
às 2Ih30. Ingressos a CrS 300.00 (5a) e CrS
350.00 (de 6a a dom.).

OS BELOS DA TARDE — texto e dire-

ção de Brigitte Blair. Show de rapazes sen-
suais. Apresentação de Marlene Casanova.
Teatro Brigitte Blair II. Rua Senador Dan-
tas, 13 (220-5033). 5a, 6a e dom., às 18h30;
sáb.. às 24h. Ingressos a CrS 300.00.

ME ENGANA QUE EU GOSTO -

Texto e direção de Brigitte Blair. Com Luis
Valentim, Gigi Saint Cyr. Caroline La Mar-

que e outros. Teatro Brigitte Blair I, Rua
Miguel Lemos. 51 H (521-2955). De 5a a
dom., às 21h30; Ingressos a CrS 400.00.

Casas noturnas
HEITOR CASTRO — Show do guitarris-
ta. Às 21 h. Comer a CrS 250,00. Mistura Up.
Rua Garcia DÁvila. 15 (267-6596).

RAFAEL RABELLO E DINO SETE
CORDAS — Show dos violonistas. 5a, às
22h' 6a e sáb.. às 23h: dom., às 21 h. Cóúvert
a CrS 300.00 (5a e dom.) e CrS 400.00 (6a e
sáb.). Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio,
s/n" (541-9046). Até dia 13 de maio.

VVANDO/OBSCENO II — Show do can-
tor. 4a e 5a. às 22h; 6a e sáb.. às 23h30: dom.,
às 21h. Ingressos a CrS 400,00 (4a. 5a e dom)
c CrS 500.00 (6a e sáb). Asa Branca. Av. ,
Mem de Sá. 17(242-7066).

JOHNNY ALF/A BOSSA EM FESTA
— Show do cantor e compositor. De 5a a
dom., às 23h. Couveri a CrS 260.00 (5a e
dom.) e CrS 330.00 (6a e sáb.). Música ao
vivo depois do show. Vinícius Piano Bar.
Rua Vinícius de Moraes. 39 (287-1497).

PEOPLE — Show do grupo Terra Molha-
da. com músicas dos Beatles. Dom. c 2a, a
partir de 22h30. Couvert a CrS 400.00 (dom.)
e CrS 300.00 (2a). Show do grupo Friends.
com música country. 3a. às 22h30. Couvert a
CrS 300.00. Av. Bartolomeu Mitre. 370
(294-0547).

LAMBADA VIP — Show de lambada com
a banda Lelê de Belém e o grupo de dança
Lambarra. De dom. a 3a. às 21h30. Un.
Deu.x. Trois. Rua Bartolomeu Mitre. 123
(239-0189). Ingressos a CrS 350.00.

DIDO OLIVEIRA — Show de lambada.
Domingos, às 2!h30. Couveri a CrS 150.00.
Botecoteco. Av. 28 de Setembro. 205 (204-
2727).

BÜFFALO GRILL — Música ao vivo. a
partir de 20h. Show de Fernando Uchoa
(voz). Diana (voz) e Ribamar (piano). Dom.
e 2a. Show de Jotan (violão e voz). De 3a a
dom. Show de Téo (piano). 6a e sáb. Couvert
de 2a a 5a e dom., a CrS 70.00: de 6a e sáb.. a
CrS 100.00. Rua Rita Ludolf. 47 (274-4848).

OLD VIC — Show com o cantor Wil Bote-
lho. De 4a a dom., a partir de 21h30. Couvert
a CrS 60.00. Av. N. Sra. Copacabana. 7
(275-4099).

BACO — Show do cantor e violonista Re-
nato Varaas. Diariamente, às 22h30. Couveri
a CrS 50.00. Av. Ataulfo de paiva, 1.235
(294-0047).

JAZZMANIA — Show de rock corn^ o
grupo Analfa. Todos os domingos, às 23h.
Show da Orquestra Cuba Libre. Todas as
2as. às 23h. Show de lambada com o Grupo
Terra. Todas as 3as. às 23h. Couvert a CrS
300.00. Av. Rainha Elizabeth. 769 (227-
2447).

SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a
partir de 21h a banda de Miguel Nobre, com
os cantores Roberto San e Cacy. revezando-
se com a banda de Beto Godov. Couvert a
CrS 230.00 (de dom. a 5a) e CrS 350.00 (6a,
sáb. e véspera de feriado). Av. Atlântica,
3.432(521-1296).

BIBLOS — Show com o grupo Geração
Trini Rivers. Todos os domingos, ás 23h.
Couveri a CrS 60.00 (homem) e CrS 30.00
(mulher). Av. Epitácio Pessoa. 1.484 (521-
2645).

VICE-REY — Música ao vivo. com o pia-
nista Hector Capobianco. Diariamente, a
partir das 20h30. Sem couvert. Sem consu-
mação. Av. Monsenhor Ascánco. 535 (399-
1683).
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BECO DA PIMENTA — Show com Bar-
rosinho e grupo. Às 2Ih. Couveri a CrS
150,00. Rua Real Grandeza. 176(266-5746).
Até dia 20 de maio.

CHICO'S BAR — Música ao vivo. Diária-
mente, a partir de 22h. Com Eli Arcovcrde e
Silvio Gomes (piano). Tibério César e Ro-
mildo Cardoso (baixo) e Lcila Kocha c Ro-
sana Sabensa (voz). Sem courert. Consuma-
ção a CrS 300.00. Av. Epitácio Pessoa. 1824
(287-3514).
ONE-TWENTY-ÒNE — Música ao vivo.
De 2a a sáb.. a partir de 17h: dom, às 20h.
Com Maestro Ramonda e suas Cordas Gita-
nas e os maestros Celinho. Hélcio Brenha e
outros. Consumação mínima a CrS 250.00
(de dom a 5'.). Couveri a CrS 350. 00 (6a e
sáb). Av. Niemayer, 121 (274-1122).
RIVE GAÚCHE — Show de Stènio (pia-
no), Ériston (baixo). Jair (bateria) e a canto-
ra Lygia Drummod. Diariamente, ás 21h.
Couveri a CrS 25.00. Sem consumação. Av.
Epitácio Pessoa, 1.484(521-2645).

Pagodes e gafieiras
FORRÓ DO LEBLON — 3". Johnny
Clay Show; 4a e dom., a Banda Regue da
Bahia Brilho do Som. 5a. Zé da Onça e Sua
Gente. A partir das 22h. na Rua Bartolomeu
Mitre. 630. Ingressos de 3" a 5a: CrS 5.00
(homens); mulheres não pagam. De 6a a
dom. CrS 7,00 (homens) e CrS 3,00 (mulhe-
res).
DOMINGUEIRA VOADORA — Músi-
ca para dançar com a Orquestra Tabajara do
Maestro Severino Araújo. Dom., a partir de
22h. Circo Voador. Lapa. Ingressos a CrS
150.00.
ELITE CLUBE — Programação: 6a e sáb..
às 21h. e dom., às 21h, conjunto Turma da
Gafieira. Rua Frei Caneca, 4 (232-3217).
Ingressos a CrS 60.00. homem e CrS 50.00.
mulher (5a) e CrS 30.00. mulher c CrS 40.00.
homem (de 6a a dom.).

PAGODE DA HARMONIA — Api
tação dos conjuntos Só Samba e Balani,
Bruno Maia. Prédio da ACM. Rua da I
86. Todos os domingos a partir de 2'
Ingressos a CrS 4.00 (mulheres) e CrS
(homens).
BANDA AFRO LEMY AIÔ — Apr
tação da banda. Todos os domingos d>
ás 22h. Quadra do Grêmio Recretaivo L
de São Bra:. Rua Goiás. 16 — Èngenl
Dentro. Entrada franca.

escn-
o. de
apa.

)h30.
7,00

sen-
16h

nitlos
io de

Danceterias
BABILÔNIA — Discoteca a cargo de Tony
d'Carlo. Av. Afránio de Melo Franco, 296
(239-4835). De 4a a dom., às 22h30. li gres-
sos a CrS 180.00 (mulher) e 200.00 (honem)
Matinê a CrS 150.00. Para maiores de 18
anos.
BALI BAR — Apresentação de vid.-os
música para dançar com o discotecário An-
war. 6a a sáb.. às 22h. Dom., o discou cario
Fernando Costa. A partir de 22h30. Eítrada
da Barra da Tijuca. 1636 (399-3460). 1 igres-
sos a CrS 200.00.
PSICOSE — Música mecânica e • ideos.
Discoteca a cargo de Walter. De 4a a com., a
partir das 22h e vesp. de dom., às 161. Rua
Mariz e Barros. 1050 (284-1796). Ingr:ssos a
CrS 180.00, homem e CrS 120.00. mulner (de
4a a 6a c dom.) e CrS 200.00. homeo e CrS
150.00. mulher (sáb.); vesperal de dom., a
CrS 120.00.
CARINHOSO — Música para danç ir com
a banda da casa e o conjunto da cantora
Dora. Diariamente a partir das 22h. De 2a a
sáb.. às 24h. o cantor Pedrinho Rodrigues.
Rua Vise. de Pirajá. 22 (287-0302). Couveri
de dom. a 5a a CrS 250.00 e 6a. sáb. e v espera
de feriado a CrS 400.00.
HELP — Discoteca a cargo de Tom, André
e Adão. Av. Atlântica. 

"4332 
(521-1296).

Diariamente a partir das 22h. Ingressos a
CrS 350.00.

ZODÍACO — Música de fita para dançar.
Av. Sernambetiba, 1996 (399-0375). Consu-
maçâo de dom. a 5" a CrS 170.00: 6a. sáb. e
véspera de feriado a CrS 340,00.

ZOOM — Lambada com Naum e o Brilho
da Lua. Todas as 4as.. a partir das 22h.
Discoteca com Gustavo de Caux e Aires
Diócencs. De 4a a dom., às 22h e vesp. dom.,
às 16h e 20h. Lgo. de S. Conrado. 20 (322-
4179). Ingressos a CrS 150.00 (homem) e CrS
120.00 (mulher)..
LEON'S DISCO — Discoteca e música ao
vivo, com o discotecário Edinho. De 5a a
dom., às 21 h: e vesp. sáb. e dom., às 15h.
Travessa Almerinda Freitas. 42 (359-0277).
Ingressos 5a a CrS 2.00; 6a a CrS 20.00
(homem) e CrS 10.00 (mulher); sáb. a CrS
25.00 (homem) e CrS 15.00 (mulher): dom. a
CrS 10.00: vesp. de sáb. e dom. a CrS 8.00. .

VINÍCIUS —- Música ao vivo para dançar,
a partir das 22h. com a Bígband e os canto-
res Regina Falcão. Cássia e José Carlos. Av.
Copacabana. 1144 (267-1497). Couveri de
dom a 5a a CrS 110.00: 6a. sáb. e véspera de
feriado a CrS 170.00.

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo
para dançar, diariamente a partir das 21h.
com a banda de Beto Godoy e o quinteto de
Miguel Nobre e a cantora Cacy. Av. Atlànti-
ca. 3432 (521-1296). Couveri de dom. a 5a a
CrS 120.00 e 6a, sáb. e véspera de feriado a
CrS 190.00. Consumação 6a. sáb. e véspera
de feriado a CrS 120,00.

COLUMBUS — Discoteca a cargo de
Amãndio da Hora e Nino Cario. Diária-
mente, a partir das 22h. Matinê, dom., a
partir das 16h. Rua Raul Pompéia. 94 (521-
0279). Ingressos a CrS 400.00 (de 2a a 5a) e
CrS 500.00 (6a. sáb. e véspera de feriado) e
matinê a CrS 140.00.
MR MERENGUE — Diariamente, a par-
tir de 22h. lambada, salsa e merengue. A
cargo de Luiz Fernando. Rua Raul Pom-»
péiã. 94 (521-0279). Ingressos a CrS 400.00
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SOUao faça a su
espera

Aproveite os preços
promocionais

PLANO VIP
Garante a livre escolha médico-hospitalar em qualquer parte do mundo.

PLANO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL
Permite livre acesso à Rede Credenciada Golden Cross.

PLANO AMEG
Em promoção por tempo limitado, oferecendo consultas e exames (parasitológico,

E.A.S., hemograma e glicose) sem carência nos Centros Médicos Brasmed.

PLANO DAME
O mais completo plano de saúde para empresas.

E A GOLDEN CROSS AINDA ESTUDA O APROVEITAMENTO
DA SUA CARÊNCIA EM OUTROS PLANOS DE SAÚDE.

221-0066Ligue já
Plantão aos domingos até 18 horas.

^TfTÍJ^I Golden Cross
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
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(de dom. a 5a) e CrS 500.00 (6a. sáb. e
véspera de feriado. Matinê de dom.. 16h. a
CrS 140.00.
PAPILLON — Discoteca de 3a a dom., a
partir das 21h. Hotel Intercontinental, Av.
Prefeito Mendes de Morais. 222 (322-2200)
Ingressos de 3a e 5a a CrS 290.00.: 6a. sáb. c
vépcra de feriado a CrS 360.00 e dom. a CrS
290.00 (homens) e CrS 220.00 (mulher). Ma-
tine. sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS
200.00 (com direito a um refrigerante).

PRESS — Discoteca e vídeos a cargo de
Ricardo Araújo. Aberta de 3a a dom., a
partir das 22h. Av. Sernambetiba, 4700
(385-2813). Consumação de 3a a 5a a CrS
120.00 e 6a, sáb., dom. e véspera de feriado a
CrS 150,00.

BOITE VOGUE — Música ao vivo com o
conjunto da casa e discoteca. A partir das
22h. Rua Cupcrtino Durão. 173 (274-4145).
Couveri de dom. a 4a a CrS 100.00; de 5a a
CrS 200.00; e de 6a. sáb. e véspera de feriado
a CrS 160.00. Consumação de dom. a 4a a
CrS 120.00: de 5a a CrS 120.00; e de 6a. sáb. e
véspera de feriado a CrS 240.00.

CHAMPAGNE — Música ao vivo e disco-
teca. De 3a a dom. a partir de 21h. Rua
Siqueira Campos. 225 A (255-7341). Couveri
a CrS 150.00 (6a). CrS 200.00 (sáb. e véspera
de feriado) e CrS 100.00 (dom.).
LAMBADA NO BOTECOTECO
Show com o cantor Dido Oliveira c banda.
Todos os domingos, a partir de 21h30. Bou-
levard 28 de Setembro. 205 (204-2727). In-
gressosaCrS 150,00.
LAMBARRA — Lambada com o conjunto
Casanova"s. Todos os domingos, a partir de
20h. Ilha dos Pescadores. Estrada da Barra
da Tijuca. 793 (399-0005). Ingressos a CrS
50.00.
LAMBADA CHIC — Lambateria com o
conjunto de Wander Paul. De 3a a dom., a
partir de 22h. Matinê, dom., às 17h. Av. N.
Sr1, de Copacabana. 1.102 (287-8253). In-
aressos a CrS 100,00 (de 3a a 5a e dom.), CrS
150.00 (6a e sáb.) e CrS 80.00 (matinê).
LINEA LATINA — Show de salsa, cum-
bia. merengue e outros ritmos latinos para
dançar. Todos os domingos, a partir de 22h.
.Mistura UP. Rua Garcia DÁvila. 15 (267-
6596). Couveri e consumação a CrS 180.00.

SALASSIÊ LAMBATERIA — Show de
lambada com a banda Brilho do Som. 6a, às
22h. Show com a banda Digno do Réu. Sáb..
às 22h. Dom., música ao vivo, a partir de
21h. Rua Humberto de Campos, 699 (294-
5535). Ingressos a CrS 200,00. Consumação
a 150.00. \

Dança
IMPRESSÕES URBANAS — Apresen-
tação da Companhia de Dança Sylvio Du-
fraycr. De 3a a dom., às 21h. Teatro Cacilda
Becker. Rua do Catete, 338 (265-993.-1). In-
gressos a CrS 300,00.
IV ENCONTRO DE DANÇA — Coor-
denação geral de Helfany Peçanha. Com os
grupos Elos. Studio Eliana Karin. Tony
Vasconcelos. Fundação Fluminense de Bal-
let e outros. 6a e sáb., às 21h e dom. às 20h.
Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias. 9.
Ingressos a CrS 200.00.
DOUG VARONE AND DANCERS —
Apresentação do grupo americano de dança
moderna. Coreografias de Doug Varone; às
18h30. Centro Cultural Banco do Brasil. Tea-
tro II. Rua Primeiro de Março. 66/2°. In-
gressos a CrS 300,00. o.

Música
CORO E ORQUESTRA DO TEATRO
MUNICIPAL — Apresentação do coro e
da orquestra. Regente: Silvio Barbato. No
programa peças de Tchajkovsky. Mozart.
Rossini. Bizel e Verdi. Às 10h30. Teatro
Municipal. Praça Marechal Floriano, s/n°
(262-3935). Doe um livro e ganhe um ingres-

Vídeos
VÍDEOS NO MAGNETOSCÓPIO —
Exibição dos vídeos Nam June Paik. Global
Groove e Ali star video. As 19h e 23h. no



Magneloscòpio, Rua Siqueira Campos.
143/sala 30 (235-5297). Até amanhã.

VlDEOS NO MAGNETOSCÔPIO —
Exibição do video Caos, de Marcelo Macha-
do. Às 21h e lh. no Magneloscòpio. Rua
Siqueira Campos. 143 sala 30 (235-5297).
Até amanhã.
NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO/
MOSTRA INFANTIL — Exibição de A
dama e o vagabundo, desenho animado de
Walt Disney. Hoje. às 16h. na Casa de Cul-
lura Lauro Alvim, Av. Vieira Souto, 176.

VÍDEOS NO CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL — Às 10h30 e 16h:
O cavalinho azul. de Eduardo Escorei. Às
18h: AK: lhe making of Ran. documentário
com narração e legendas em inglês. Às
19h30: Kagemuslia — A sombra do samurai,
de Akira Kurosawa (com legendas cm in-
glês). Hoje. no Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua 1° de Março, 66.

VÍDEOS NO TV PIRATA — Exibição
dos videos Meiallica (Island 86 and one).
Slayer (Hollanda 88). Death (Cpmbat 2).
Sepultura (Mambembe 87} c Vehon (7" dates
ofhell). Hoje. às 18h. no TV Pirata. Rua do
Catete. 243.
VÍDEO-SHOW — Exibição de Storytel-
linggiaht, com Talking Heads. Hoje. às 18h.
20h. 22h. no Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica. 63.

Exposições
EXPOSIÇÃO BRASIL-JAPÃO DE
ARTE CONTEMPORÂNEA — Coletiva
com obras de artistas brasileiros c japoneses.
Museu Nacional de Belas Aries. Av. Rio
Branco, 199. Das 15h às 18h. Até dia 30.

SALGUEIRO — 1990 — Exposição de
fantasias, alegorias c adereços da Escola de
Samba Salgueiro. Escola de Artes Visuais.
Rua Jardim Botânico. 414. Das lOh às 17h.
Até dia 3.
ARTE & MEDALHA — Exposição ilus-
trativa da evolução da medalhistica no Bra-
sil. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Io
de Março. 66. Das lüh às 23h. Até dia 27 de
junho.

DRUMMOND ALGUMA POESIA —
VIDA E OBRA — Documentos, corres-
pondência, livros, fotos e poesias reconsti-
tuindo a vida de Carlos Drummond de An-
drade. Centro Cultural Banco do Brasil. Av.
Io de Março. 66. Das lOh às 23h. Último
dia.

ZAIRA CALDAS — Pinturas, esculturas e
colagens. Museu do Ingá. Rua Presidente
Pedreira. 78 — Niterói. Das 14h às 18h.
Último dia.

VATENOR — Pinturas. Museu do Ingá.
Rua Presidente Pedreira. 78 — Niterói. Das
14h às 18h. Último dia.

MARIE IVVAKIRI — Fotografias. Museu
do Ingá. Rua Presidente Pedreira. 78 — Ni-
terói. Das 14h às 18h. Ultimo dia.

TOMAZ SANTA ROSA — Desenhos e
fotografias com as obras do cenógrafo. Sala
Bernardelli do MNBA, Av. Rio Branco. 199.
Das 15hàs 18h. Até dia 27.

RESGATE DA MEMÓRIA — Exposição
cóm o acervo do museu. Museu Histórico
Nacional. Praça Marechal Âncora, s n°. Das
14h30às 17h30. Até dia 31.

22° COLETIVA DE ARTES — Coletiva
com obras de 14 artistas. Galeria de Arte da
Sociedade Germania. Rua Antenor Rangel.
210. Das I5hàs20h. Até dia 3.

APROFUNDAMENTO 1 — Coletiva
com trabalhos rios alunos da EAV. Escola de
Artes Visuais. Rua Jardim Botânico. 414.
Das lOhàs 18h. Até dia 3.

MOSTRA MEIO AMBIENTE — Expo-
sição de fotos, plantas e equipamentos sobre
a preservação do meio ambiente. Norteshop-
ping. Av. Suburbana. 5.474. Das lOh às 22h.
Até dia 5.

JEANNETTE PRIOLLI, JOÃO MA-
GALHÃES E MÔNICA BARKI — Pin-
turas. Casa de Cultura Lama Alvim. Av.
Vieira Souto. 176. Das 16h às 19h. Até dia
10 de junho.
COLEÇÃO BOUDIN — Pinturas. Saía
Joaquim Lebreton do MNBA. Av. Rio Bran-

co. 199. Das 15h ás 18h. Até dia 5 de agos-
to.

O CARNAVAL CARIOCA E SUAS
ORIGENS — Exposição de fotos, textos.
fantasias e instrumentos do carnaval cario-
ca. desde 1641 até a década de 60. Museu do
Carnaval. Rua Frei Caneca, s n°— Praça da
Apoteose. Das llh às 17h. Exposição per-
manente.

MUSEU DA REPÚBLICA — Hall de
entrada, escadaria e 7 salas do andar nobre
decoradas como à época da Presidência da
República. Palácio do Catete. Rua do Cate-
te. 153. Das 12h às 17h. Exposição perma-
nente.

MARQUESA DE SANTOS — Objetos
pessoais, cartas e reproduções fotográficas
sobre a vida da marquesa. Museu do Primei-
ro Reinado. Av. Pedro II. 293. Das 13h às
17h. Exposição permanente.

COLONIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA
— Documentos históricos que traçam a evo-
lução econômica do pais. desde a colônia.
Museu Histórico Nacional. Praça Marechal
Âncora. s/n°. Das 14h30 às 17h30. Exposi-
ção permanente.

Livrarias
ESTAÇÃO BOTAFOGO — A livraria
do Cineclube Estação Botafogo está cm
liquidação até o dia 31 de maio. Todos
os títulos da loja estão com descontos de
10% a 30%. De livros conhecidos como
Folhas das folhas da relva. de Walt Whit-
man, a CrS 520. e o polêmico Da Bau-
haus ao nosso caos. de Tom Wolfc. por
CrS 344. a lançamentos recentes como
Cinema, imagem e som. de Gilles Deleu-
ze. a CrS 1.070. A livraria funciona todos
os dias. inclusive aos domingos, das 16h
às 22h. mas aos sábados abre mais cedo.
ao meio-dia. Tem também um sebo,
aberto nos mesmos horários, com boas
publicações a preço convidativo (Volun-
tários da Pátria. 88 — Botafogo. Tel.:
286-7868).

Ecologia
SEMANA SOS MARAPEND1 — Como
parte da festa de lançamento da Asso-
cíação Ecológica Lagoa de Marapendi.
que começou no dia 12. o Espaço de
Desenvolvimento Ambiental (Avenida
Sernambetiba. 6.350. na Barra, junto à
lagoa. Tel.: 325-8602) programou para
hoje várias atividades gratuitas. Canoata
de protesto, um passeio de caiaque em

protesto contra a poluição da lagoa, or-

ganizado em conjunto com a Federação
de Canoagem. Os canoistas vão usar
máscaras de gás. mas a manifestação é
aberta a quem quiser aderir, e a federa-

ção tem alguns caiaques reservas ã dis-

posição do público. Uma pirâmide flu-

tuante de 4 m de altura fica perma-
nentemente no lugar, simbolizando a lu-

ia preservacionista. Começa às llh. /"
Campeonato Brasileiro de Pólo de Ca-

noagem. disputado entre equipes com
cinco canoistas cada. As regras são se-
melhantes às do pólo aquático, só que.
em lugar das mãos. usam-se os remos. As

inscrições são feitas na hora. e todos

podem participar. Sorteio de artigos es-

portivos. Começa às 13h. Oficina de Do-
ir. só para casais, com orientação de um

mestre em acupuntura. Começa às 16h.
Tai-chi-chuan com música ao vivo do

grupo Shiva. Começa às 17h. Astrologia.
com um workshop para os interessa-
dos no assunto e curiosos em geral.
Começa ás 18h. Feira de artesanato com
50 barraquinhas c um ponto para a
venda de papel reciclado, onde o públi-
co poderá aprender técnicas de apro-
veitamento de papel velho. Muitas plan-
tas ornamentais. Durante todo o dia.
Exposição de fotografias do paulista Jor-
ge Araújo sobre o I Encontro dos Povos
Indígenas do Xingu, realizado ano pas-
sado em Altamira (PA) em protesto con-
tra a construção da barragem de Rara-
raô. Durante todo o dia.

BARATO DO DOMINGO O que há para fazer gastando pouco ou quase nada

lOh
Quem mora em Copacabana tem hoje a
chance de conhecer o trabalho dos acro-
batas da Intrépida Trupe. na Praça Ser-
zedclo Corrêa. Leve as crianças, elas vão
adorar. DE GRAÇA

íoh r\
Participe da festa cm homenagem a
Burle Marx no Parque do Flamengo,
ao lado do Teatro de Marionetes (entre
as ruas Tucumã e Cruz Lima). Dança e
música até as 16h. DE GRAÇA

II S
10h30
Visite a exposição coletiva dos alunos
da Escola de Artes Visuais do Parque
Lage (Rua Jardim Botânico. 414). De-
pois. aproveite para fazer um passeio
pelo local. DE GRAÇA

10h30 TH
O programa Concertos Populares con-
tinua no Municipal. A orquestra do
teatro neste domingo toca Thaikovsky.
Mozart. Rossini, Bizer c Vcrdi. Não dei-
xe de ir. DE GRAÇA

,Buffet
O Restaurante Solar (Rua 19 de Feve-
rciro. 165 — Botafogo) oferece buffet
com cinco tipos de saladas cruas e cozi-
das. três tipos de mousse gelada c pratos
quentes. CrS 239.

tPizza
Continua a promoção do Restaurante
Passadiço. do Miramar Palace Hotel

(Avenida Atlântica. 3.668). Uma pizza
brotinho e um chopc (ou refrigerante

para as crianças) por CrS 50.

tRepolho
No Cedro do Líbano (Rua Senhor dos
Passos. 231 — Centro) a pedida é o
repolho recheado à moda árabe, com
arroz c carne moída. O prato é bem
servido e custa apenas CrS 180.

Frango ¦
Na Tijuca. escolha o Restaurante Piu

Buono (Rua Domício da Gama. 76). que
sugere um honestíssimo frango ao mo-

lho pardo. Vem com arroz c pelit-pois.
CrS 260. dá para dois.

%14h
Leve as crianças ao McDonald (Rua
Visconde de Pirajá. 206 — Ipanema) e
assista ao show de Altamiro Carrilho.
Chorinhos c participação especial de
Evandro Mesquita. DE GRAÇA

114h30
Hoje. no teatro do IBAM (Largo do
IBAM. n" 1 — Humaitá). tem a peça
infantil Uma pitada de sorte. Mais conta-
dor de histórias, mestre de capoeira e
sebo de livros. DE GRAÇA

tíí15h
O Espaço Ciência Viva (Rua Heitor
Beltrão, esquina com Rua Parcto —
Tijuca) reabre hoje. com modelo gi-
gante de célula, módulo da sexualida-
de c espelho Icvitador. CrS 100.

t16h
O Grupo Cascata, formado por enan-
ças e adolescentes, encena hoje o mu-
sical infantil Presos pelas bruxas mal-
vadas (Rua Padre Boss. 76 — Jardim
América). DE GRAÇA

18h r£
O Centro Cultural Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63) passa hoje o
video Siorytetling Ciam. do Talking
Heads. Um bom programa para os fãs
do conjunto americano. CrS 70.

*19h
Hoje tem show de Leci Brandão e Ban-
da Maria, em Campo Grande (Rua Vo-
torantim. 321 — A. em frente à fábrica
Votorantim). A direção artística é de
Jorge Coutinho. DE GRAÇA

r20h
Não perca a reabertura do Espaço Cul-
tural Sérgio Porto (Rua Humaita. 163).
Apresentação da Orquestra Brasília, que
tocara Pixinguinha num show para o
público dançar. DE GRAÇA

22h IS
Não esqueça que a Orquestra Tabajara
continua a tocar no Circo Voador (Ar-
cos da Lapa), agora com nova pista de
dança, em madeira corrida. Aproveite
e dance à vontade. CrS 150.

Programa 21
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Nova academia
Aconteceu semana passada.

Três circunspectos monges che-
gam ao Mosteiro para o almo-
ço. garrafinhas em punho.
Eram o franciscano José Hugo
Celidônio. o trapista Sérgio
Medina e o dominicano Leon
Kowarsky. Gente frugal, com-
portada, quase inapetente. Pois
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O secretário Sérgio

ficaram na empadinha de ca-
marão, na dobradinha à moda
do Porto e na sobremesa. Só
isso, e mais uns copinhos: duas
garrafas de Mersault. um Pu-
ligny-Montrachet, um Pom-
mard. um Romanée Saint Vi-
vant e um Château Latour.
Mais alguns charutos cubanos
e uma aguardente velha portu-
guesa.

No fim do almoço, com o
clima austero que convém a es-
tes tempos ilíquidos, os três de-
cidiram fundar uma nova or-
dem monacal — a Academia da
Esponja. Estão aceitando novi-
ços que tenham uma caixa de
Lafitte-Rothschild para dar de
jóia. O presidente é Leon. o
secretário é Sérgio e o mentor
vitalício, José Hugo Celidônio.

Sílvia Raxzjantares e tortas do Leste Europeu

Risotos
recheados

Uma pequena maravilha
para quem gosta: o restaurante
Alfredo está em pleno festival
de risotos. Há risoto defunghi,
de queijo parmesão, o campo-
nês, com ervas, legumes e vinho
tinto, de salsicha. Há com fru-
tos do mar, com açafrão e spu-
manti, acompanhando salmão
fresco, há o com ervilhas fres-

cas e peito de frango, e o à
milanesa. acompanhado de os-
sobuco de vitela. Incluindo um
bufê de antipasto à italiana, so-
bremesa e uma taça de vi-
nho branco ou tinto, fica em
CrS 700. Só para jantar, até dia
26. Romana Heeg. gerente de
alimentos e bebidas, diz que o
sucesso é grande: "Até as está-
tuas do restaurante parecem
mais felizes com os pratos de
risotos circulando no salão."

Vovó ensinou
Sílvia Raz é daquelas que

gosta mesmo de cozinhar. Aos
10 anos já era a boleira da casa:
as visitas podiam até chegar de
surpresa, que Sílvia chispava
para a cozinha para sair de lá
com uma surpresa para todo
mundo — altamente comestí-
vel. Pois a menina cresceu, es-
tudou, fez cursos de culinária e
acabou em Israel, trabalhando
em kibuiz, onde aprendeu com
as velhas imigrantes os segre-
dos das tortas e comidas do
Leste Europeu.
De volta ao seu Rio de Janeiro,
Sílvia resolveu se dedicar a sua
profissão, fornecendo comida
para festas, e acabou ganhando
uma vasta clientela. Há pouco
tempo, cansada das receitas ve-
lhas, Sílvia foi buscar novida-
des no estrangeiro. Só de tortas
de queijo trouxe 38 receitas di-
ferentes. Em vez dos pratos
quentes de sempre, agora há
até especialidades marroqui-
nas.

Alguns sucessos de Sílvia: a
salada turca, com pimentão
vermelho e verde, tomate, ce-
bola, azeitona e temperos, o
peixe com molho de gergelim, o
frango com mel, vinho e molho
de soja, o carneiro assado com
arroz de açafrão, pinhão, cas-
tanha de caju e amêndoas, a
torta gelada de limão e damas-
co ou a de maçã, nozes e pas-
sas. Sílvia faz tudo: de pedidos
unitários a grandes jantares.
Tel.: 274-7832.

DANUSIA BARBARA
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Apicius

Pratos tropicais

^^^^^^j&X^fe^^
A febre de contar de tal maneira após-

sou-se do bizarro país onde, agora, rei-
nam Zélia e Zorro — de contar, calcular,
dividir —, que, passando pelo Jardim Bo-
tânico, outro dia, vi, no muro, dezenas de
bichinhos, destes que parecem estar sem-
pre a medir. As pequenas minhocas con-
tadoras — ou como lá se chamem — iam
medindo e murmurando: "Que muro ca-
ro! Que muro mais caro! Que desperdí-
cio!" E, quando uma se encontrava com
outra, faziam-se confidencias, dessas que

•as minhocas costumam fazer nos muros
dos jardins. E eram sempre confidencias
vazadas em termos de cruzeiros, de ienes,
de dólares, de cruzados antigos. "Até as
minhocas!", pensei. Mas elas nem me no-
taram, e seguiram medindo e calculando,
coisa que achei pouco zoológica e ainda
menos poética. Mas as minhocas de hoje
são assim.

Refletindo sobre esses assuntos, entrei
no Jardim Botânico, onde as ervas, toma-
das de vigor juvenil, ocupam os canteiros,
os caminhos, sufocam as plantas menores
e, às vezes, se enroscam nas pernas de um

turista mais lento, ou mais idoso, que, se

não o salvam a tempo, fica aqui e, depois

de algum tempo, vira adubo, para grande
gáudio dos ecologistas mais extremados.
Creio que a Riotur, a Embratur e outras
entidades igualmente inúteis (ainda exis-
tem?) bem poderiam contratar alguns jar-
dineiros para tratar do Jardim Botânico
— evitariam assim o desaparecimento de
turistas, coisa que muito compromete o
prestígio internacional do Brasil.

Por gordo e cauteloso escapei das ar-
madilhas tropicais variadas e, mesmo de-
pois, atravessei incólume a feira da Praça
do Jóquei (finíssima feira, onde, em uma
barraca, vendem kiwi) e cheguei ao chope
do Hipódromo, que, às sextas, graças à
feira e aos feirantes, oferece ao mundo e à
cidade o espetáculo único e espantoso do
Banheiro Mais Mal Cheiroso do Univer-
so. Bem merece a coisa ser incluída em
algum roteiro das empresas que citei aci-
ma. Infelizmente, naquele dia, a casa con-
tentava-se em ser Modelo de Fedores e
descuidava-se dos chopes. Disse-me, en-
tão, o Sr G.: "Vamos almoçar aqui por
perto?" E fomos ao Grande de Espanha,
que se instala no n° 2 da Rua Marquês de
São Vicente. É um botequim de chope
honestíssimo e, em horas mortas, calmo e
de serviço amável. Quanto à comida, é a

que, hoje, pode ser a comida normal. Por
normal entendo carnes antigas, verduras
velhas e peixes — ah!, os peixes, bom
leitor! Sobre o que, hoje, eles andam fa-
zendo? Consulta as almas, vá aos hospi-
tais, mas não me peça muitos detalhes que
sou pudico.

Naquele dia, recomendava a casa ra-
bada com polenta e agrião. Era o rabo
coisa seca e antiga. Parecia uma avó mi-
neira. Avó com muitas gorduras em volta,

que serviam para lubrificar a secura das
carnes, oriunda da velhice do apêndice.
No entanto, estava a coisa algo macia,

por bem cozida, mas o agrião vinha cru e
sem muita intimidade com a cauda. Sal-
vava a coisa a pimenta. Pimenta é grande
solução para muito prato insolúvel. Pi-
menta e alguma distração.

BBS Restaurantes

D Esplanada Grill (Rua Barão
da Torre. 600 — Ipanema. Tel.:
239-6028) — O steak esplana-
da, com carne tipo exportação,
vem fatiado sem gorduras.
Além de uma considerável lista
de carnes grelhadas — fraldi-
nha, brochete. miolo de alcatra
—, há os pratos especiais do
maitre Cardoso, como cama-
rão à Mary Stuart ou steak
siberiana. De sobremesa, bana-
na assada na brasa com canela,
açúcar, chocolate e sorvete de
creme.

Mouraria (Rua da Matriz,
93 — Botafogo. Tel.: 226-8590)

É uma casa portuguesa aco-
lhedora. especializada em ba-
calhau: à Gomes Sá. à Braz. ao
Zé do Pipo. ã Portuguesa, à
Saloio. à Lisboeta, à Assis, à
Bernardino. Domingo, tam-
bém há cozido. Seus pratos
dão para dividir por dois e os
fregueses saem satisfeitos.

Centrochina (Rua Alice, 88
Laranjeiras. Tel.: 225-5398)
Aquelas comidinhas chine-

sas em versão carioca, que de
vez em quando dão vontade de
comer: enroladinho primavera,
frango xadrez, lombinho agri-
doce. camarão empanado.

Quadrifoglio (Rua Maria
Angélica. 43 — Lagoa. Tel.:
226-1799) — Silvana Bianchi e
Juarezita Santos já estão com
pratos de outono: uma salada
de lentilhas, um torteloni re-
cheado de pato. a famosa gali-
nha faraônica. De sobremesa,
bom mesmo é o pavê de choco-
late.

A Polonesa (Rua Hilário de
Gouveia, 116 — Copacabana.
Tel.: 237-7378) — Quem co-
nhece esta delícia de cozinha
caseira polonesa, se regozija:
Gnenia e Paulo estão servindo
kasha refogada com toucinho
defumado, além de estrogono-
fe, repolho roxo, filés e peixe
com raiz forte. As panquecas
de ricota e o souflé de chocola-
te são sempre sucesso.

Paparelli (Rua Dias da Ro-
cha, 31 — Copacabana. Tel.:
257-6988) — Está com uma
promoção: junto com a nota.
o freguês recebe um cupom no
valor de 15% da despesa. Se
voltar em 15 dias. pode gastar
o valor do cupom, economi-
zando na refeição. As pizzas,
feitas no fogão de lenha, estão
na faixa dos CrS 300. Das mas-
sas. o torteloni de camarão
com catupiry e o rondeli ao
funglü são os pratos mais pedi-
dos. (Danusia Barbara)
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§H Cinema

Lactrã©

de si
az parte da tradição
familiar seguir a car-
reira do pai. Assim se

criaram gerações de médicos e
advogados. Mas, e se o pai é
ladrão? Esta é a questão central
do divertido Negócios de famí-
lia, de Sidney Lumet, estrela-
do por Sean Connery, Dustin
Hoffman e Matthew Brode-
rick. A história gira em torno
do charme e da simpatia do
avô (Connery), e só mesmo o
todo-seguro-de-si ator escocês
para convencer um neto e a
platéia a encontrar coerência
na sua vida de crimes. Em ou-
tro lançamento, Jimmie Rain-
wood (Tom Selleck) é um bom
moço que acaba preso. Ele é
inocente e passa anos na prisão
planejando sua vingança. Na
saída, executará A revanche fi-
nal. No Estação começa ama-
nhã a Mostra Homenagem a
Cannes. Após a exibição de
Vidas Secas, de Nelson Pereira
dos Santos, a JB-AM, em co-
nexão direta com uma rádio
francesa, transmite o resultado
do festival. Jornalistas daqui e
de lá comentam. Uma progra-
mação de última hora: Robert
Wise, o diretor de West side
story, põe sua assinatura em
novo musical, Nos telhados de
Hollywood.

MARIA SILVIA CAMARGO
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O filme Negócios em família, com Sean Connery

Leitura

De novo na área
-_ rmando Nogueira não pendurou as chuteiras. Ele volta em

grande estilo como cronista na Copa escrevendo uma serie
'de 40 colunas para o JORNAL DO BRASIL e mais 17

jornais do pais. O retorno de Na Grande Arca — nome da coluna

que marcou época no JB durante 12 anos — será comemora-
do com uma grande festa na Casa Laura Alvim. amanhã, a partir
das 20h3(). No evento, os amigos vão ler trechos das crônicas de
Armando. F.ntre os nomes mais prováveis. Chico Anysio. Da-
niel Filho, Bruna Lombardi e Jô Soares. Armando gostou da idéia
de voltar a escrever — "Há muito tempo eu não sabia o que era
viver. Voltar para a crônica do futebol é uma realização.'*
—. e a vida nova começa em 1" de junho, direto da Itália, para onde
"le vai com patrocínio da Antártica. - j

Música

A vez dos barrocos
ô

Marcelo Fagerlande
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tima semana p;ira a mu-'sica barroca. Começan-
do amanhã coir

de Marcelo Fagerlai
apresenta um prograr
no Consulado de P
uma Suíte Francesa
riações Cromáticas,
certo transcrito de V
tre outras peças. Mar
um de nossos melhoi
pretes nessa área. S:
destaque especial para o pro-
grama Roberto de Regina na
Sala Cecilia Meireles
cravista e regente che;
ritiba trazendo coro.
e solistas para uma
do Dixít Dominus,

n o cravo
nde, que
ma Bach
'ortugal:

, as Va-
um con-

valdi, en-
rcelo já é
res intér-
xta-feira.

o ilustre
sa de Cu-
orquestra
execução

elletrizante

cantata de Haendel. Quem a
ouviu em Curitiba considera
esta versão imperdível. Terça-
feira, no auditório Guiomar
Novaes (vizinho à Sala Cecília
Meireles), recital do violinista
Marcus Llerena, que toca Pa-
ganini, Scarlatti, Ravel. Albe-
niz e outros. No IBAM, pro-
grama camerístico com a
soprano Kristine Stenzel e o
tenor Kaleba Villela. Participa-
ção de Maria Teresa Madeira
(piano), Andréa Ernst Dias
(flauta), Lúcia Morelenbaum
(violoncelo) e Lulu Pereira
(trombone).

LUIZ 
PAULO HORTA

ÜI Artes plásticas

Einstein
e Aquino
«¦Va exposição que inau-
Ê^U gura terça-feira na

J_r W Galeria 110 Arte Con-
temporânea, no Leblon, Adria-
no de Aquino procurou inspi-
ração em Albert Einstein.
"Entre o finito e o infinito há
um desvio para o vermelho",
ensinou o pai da Teoria da Re-
latividade. Aquino aceitou a te-
se e carregou seus trabalhos
com o vermelho, misturado
com tons negros. "As cores são
vermelho de carne, negro car-
vão de osso e terra queimada",
afirma. A exposição Suíte En-
carnada/Dez Pautas reúne seis
pinturas e dez obras sobre pa-
pel. As pinturas — intituladas
Seis Vezes Seis, Vermelho —
foram feitas sobre telas de 2,40
m por 1 m. Foi este o tamanho
ideal que Aquino imaginou pa-
ra dividir a tela em seis partes,
concentrando a cor no centro.
A primeira vez que Aquino
apareceu no cenário das artes
foi aos 17 anos, quando parti-
cipou do XIII Salão Nacional
de Arte Moderna, no Rio. Dez
anos depois embarcou para Pa-
ris, onde ficou quatro anos, e
fez a sua última série de traba-
lhos sobre papel. Aquino só
voltou a trabalhar com este
material há dois anos.

MÁRCIA VIEIRA

M Outros
EMÍLIO CARDOSO AYRES — Quar-
ta-feira. no hatl do Estação Botafogo.
Exposição do centenário de nascimento
do caricaturista pernambucano.
DUPLA-EXPOSIÇÃO — Fotografias
de Bia Hetzcl e Lucas de Carli. Quinta-
feira, na PUC.
GUSTAVO FERNANDEZ — Quinta-
feira, na Thomas Cohn — Arte Con-
temporânea. A exposição mostra três
séries do pintor uruguaio.
EDUARDO SERNA — Amanhã, na
Galeria Cândido Mendes, em Ipanema.
Primeira exposição do pintor argenti-
no no Brasil.
ZANZIBAR ETCETERA — Quinta, no
People. Fotos do inglês Hugo Moss.
URBANOS — Quarta-feira, na calçada
da Casa de Cultura Laura Alvim. Dêl-
cio Tcobaldo inaugura o novo espaço
com sete tábuas de tapume.
LAVAR COM ARTE — Sexta-feira,
nas lojas 21 do Freeway c 52 do Carrc-
four. na Barra. Mostra de gravuras de
Luvi.
IRAMAR PENTEADO — Quarta-feira.
Museu do Ingá. Pintura abstrata.
PAULO VILLELA — Terça-feira, na
Galeria Matias Marcicr. Paulo mostra
seu trabalho cm acrílico sobre tela na
exposição Alguma Pintura.
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O produto original
Bffe Lias semanas depois
M ^B de David Byrne mos-

aa\\\m\W trar sua reciclagem de
sons terceiro-mundistas, nada
mais apropriado do que provar
do produto original, sem maio-
res aditivos. Esta semana ofere-
ce duas opções baianas aos ca-
riocas: Gilberto Gil e o grupo
Olodum. Uma revelação do
carnaval de Salvador de 1987.
o bloco afro agora volta ao
Rio para trabalhar o LP Do
Nordeste do Suara ao Nordeste

brasileiro. Durante duas sema-
nas. de segunda a sexta, o Olu-
dum estará no projeto Seis e
Meia do João Caetano. Já Gil-
berto Gil. ausente no último
Hollywood Rock. se redime
junto aos cariocas com uma
única apresentação num show-
zão bem popular, no sábado,
na quadra da Beija-Flor de Ni-
lópolis.

CLÁUDIO FIGUEIREDO
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Einstein inspirou a oftra de Adriano deAquino O bloco Olodum se apresenta no Seis e Meia

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

APOSTAS DA SEMANA

A Globo começa seu festival de filmes brasilei-
ros com Faca de dois guines

Vernissage de Adriano de Aquino na Arte Con-
temporânea

Uma retrospectiva de velhos comerciais da Co-
ca-Cola na Magnetoscópio

Paulo Gorgulho reaparece em Pantanal

O bloco baiano Olodum faz show no João

Caetano

Penúltimo dia para se ver Caetano Veloso no

Canecão

Outros
MÁRCIA — A cantora brasileira san-
sei mostra aos cariocas porque vendeu
300 mil cópias de sou primeiro LP no
Japão. Quarta, no Hotel Sheraton.
BANDA T'AI — O grupo de rock anima
a festa da Associação de Comissários
da Varig. Sábado, na Estrada da Boca
do Mato. 795. Jacarcpaguá.
FRANCIS E OUVIA HIME — Duran-
te duas semanas, o casal se apresenta de

quinta a sábado, no Bpteçoteço. em
Vila Isabel.
BIG BROTHER BRASILEIRO — No

projeto Buni Pop do Reggae. é a vez
desta banda mostrar seu trabalho. Sexta.
no Bali Bar.
GUILHERME DIAS GOMES - O
trompetista toca de quarta a sábado
no Jazzmania.
BARROZINHO — O trompetista c seu
arupo se apresentam todas as terças
no Bar Acontece. Rua Uruguai. 260.
Ti jucá.
QUARTETO ESPECIAL — Música
instrumental com Nico Assumpção. Ro-
mero Lubariibò. Carlos Bala c- Widor

Sanliaeo. Amanhã e terça, no Mistura
Up.
FÁTIMA REGINA — A cantora e com-
positora apresenta o show Ventos a
Favor, de quinta a domingo, no Teatro
João Theotônio.
TIM RESCALA — Música e teatro no
espetáculo Psiu!. Sábado e domingo,
no Espaço Cultural Sérgio Porto.
RELIGARE — Unia dissidência do gru-
po Homem de Bem. eles se apresen-
iam de quarta a domingo no Teatro
Cândido Mendes de Ipanema.
EVANDRO MESQUITA — No show
Procedimento Normal, ele mostra o re-
pertóriõ do próximo disco. De sexta
a domingo, na Babilônia.
CLAIDIO NT CO — Acompanhado
pelo saxofonista Humberto Araújo, ele
mostra antigos sucessos e novos ira-
balhòs: De terça a sábado, na Funartc.
EDGAR SCANDl RRA — O ex-guitar-
rista do Ira lança seu primeiro disco
solo. Sábado, no Circo Voador.
CLASH CITY ROCKERS — Roqueiros
cariocas se reúnem para executar ai-
üuns dos maiores- sucessos da banda
The Clash. Sexta, no Circo Voador.
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Vídeo

OojJfO

História refrescante
ssw «37 ma mostra para saci ir
Ba Ê sede e saudades. É o
sJL»** que promete a Retrós-

pectiva dos Comerciais da Co-
ca-Cola no Brasil que a Mag-
netoscópio — a primeira sala
profissional de vídeo do país —
abre nesta quarta. Dirigido por
Marcello Dantas, o vídeo mos-
tra anúncios de tevê do refrig:-
rante desde 1958, indo até pro-
duções do ano passado. Uma
verdadeira viagem ncf tempo,
que revela curiosidades como
os desenhos animados dos pri
meiros comerciais, ou os ilus
três desconhecidos Raul Gazo

Ia e Sandra Brea vendendo o
xarope. No Shopping Center
Copacabana, de quarta a se-
gunda, às 21h e à lh, a mostra
vai até o dia 6 de junho. Nos
fins de semana são três sessões,
com uma às 17h. Entrada fran-
ca.

Ainda na Magnetoscópio,
outra airação de Marcello
Dantas é Processing the signal,
premiado no FestRio 89 e no
festival de Nova Iorque. Nos
mesmos dias, às 19h e 23h, com
ingresso a CrS 100. O Satellite
Ari, de Nam June Paik, tam-

bém estará na sala, de 23 a 28
de maio, com ingressos a CrS
100. Já o Centro Cultural Cân-
dido Mendes de Ipanema apre-
senta uma seleção dos melhores
momentos do Sounds Brazilian.
Patrocinado pela Riotur, o
programa — que completa seu
primeiro ano no ar na tevê
americana divulgando o traba-
lho de músicos brasileiros —
comemora o aniversário com
um feito: saiu do traço e alcan-
çou um ponto de audiência. De
quinta a domingo, às 18h, 20h
e 22h. Entrada franca.

Isabel Augusta |
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Raimundo Porto e Denise Telles estão no elenco deTerma, no Cacilda Becker

Coca-Cola em vídeo

SSBkW esta semana, uma)
a aHs dupla inauguração:

¦¦¦ ™ a nova Companhia
Permanente de Teatro de

I

Comédia faz sua estréia errí
um novo espaço, o café-coní
certo do Teatro Casa Gran-
de. Com uma reforma na sa-
Ia de espera deste teatro, o
grupo criou mais uma casa
de espetáculos para a cidade.
Ali, estréia amanhã A come-
dia dos amantes, de Luiz Ar-
thur Antunes, que reúne ce-
nas de Shakespeare, Molière
e Wilde. No elenco. Andréa
Fuks, Francisco de Figueire-

do, Hilário Stanislaw, Moi-
sés Aichenblat, Nara Keiser-
man e Nedira Campos. No
mesmo café-concerto, a
companhia pretende montar
futuramente Botecos, basea-
do em crônicas de Luiz Fer-
nando Veríssimo, e Tartufo,
de Molière.

Com uma equipe de cria-
ção formada em sua maioria
por professores da Escola de
Teatro da UFRJ, Yerma. de
Federico Garcia Lorca, es-
tréia nesta quinta no Teatro
Cacilda Becker. Do grupo
fazem parte nomes como

Clóvis Levi, na direção ge-
ral, Caíque Botkay, direção
musical, e José Dias, ceno-
grafia. Todos respaldados
por diversos prêmios Mam-
bembe, Molière. Coca-Cola
e outros. Em Yerma, eles
pretendem mostrar "o senti-
do de honra, da moral, do
papel subumano da mulher,
lher, o amor e os desejos re-
primidos". Para isso prome-
tem conceder à coreografia,
assinada por Vera Lopes e
Mariana Vidal. um peso es-
pecial nesta montagem.

Programa 26



MBR
A melhor maneira de decorar seu ambiente

Os armários e
estantes da

Timbrik
são planejados

para cada
necessidade,

na exata medida
de seu bom gosto.
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A Timbrik cria
design exclusivos
para que sua casa

seja sempre
motivo de
satisfação.

nr\
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SHOW-ROOM: IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 540 s/loja 213

Tels.: (021) 239-9346 e 274-8293

FÁBRICA: MARECHAL HERMES
Rua Banabuiú, 25

Tels.: (021) 390-5070 e 390-5110
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JORNAL DO BRASIL NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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Ana Cláudia de Oliveira

momento econômico, sem dúvida,
é dos mais delicados. Mesmo as-
sim, no mundo da decoração nem
tudo está perdido. Depois da ver-

dadeira queima de tecidos promovida pelas me-
lhorcs c mais sofisticadas lojas durante as liqui-
dações pós-plano, quando os preços muitas
vezes desceram abaixo do custo, ficou mais fácil
mudar a aparência da casa. Quem conseguiu
aproveitar as oportunidades fez ótimos nego-
cios, e chegou a hora de boa renovada, come-
çando pela troca dos estofados. Além de funda-
mentais por sua própria função, proporcionam,
quando renovados, transformação das mais ra-
dicais nos ambientes.

Para acompanhar este verdadeiro realinha-
mento de preços dos tecidos, alguns craques da
estofaria se adaptaram ao momento e estão
abrindo oportunidades tentadoras. Para eles, jáé possível oferecer pagamentos facilitados e pre-
ços reduzidos. Carlos Botelho, da Montearte, é
um dos designers mais solicitados por arquitetos
e decoradores para móveis estofados. Por isso,
de sua fábrica, instalada há 18 anos em espaço-
so sobrado antigo do Catumbi, saem os mais
diversos modelos de poltronas e sofás.

Do mais moderno e ousado design futurista
até o mais antigo e sóbrio sofá capitonée com
molas soufflès. Serviços sob encomenda para
fabricação ou reforma. Contando com afiadis-
sima equipe, que inclui alguns remanescentes da
tradicional Casa Nunes, Botelho também abas-
tece lojas do comércio sofisticado. Uma de suas
clientes fiéis é a decoradora Angela Barquete,

que destaca a qualidade do trabalho: "A 
grandefacilidade de trabalhar com o Botelho é que,além da matéria-prima utilizada ser sempre de

primeiríssima, ele é capaz de interpretar qual-
quer estofado, fotografado para revista ou livro
especializado, garantindo a beleza da obra pormeio das proporções exatas".

No show-room da Montearte, além das re-
vistas estrangeiras para consulta, estão fixadas
na parede mais de 100 fotos que reproduzem
modelos executados pela fábrica, que também
aceita encomendas de banquetas e camas esto-
fadas. Dois itens que não faltam em nenhum
projeto de peso c ganharam muitos adep-
tos.

A exemplo da Montearte, outra fábrica de
estofados, a Finish, de Nelson Vainer, resolveu
adaptar-se aos novos tempos e também está
com boas ofertas. Com loja funcionando como
show-room no Casa Shopping, oferece linha
diversificada de estofados, com preços em con-
ta: "Como não existe mais cobrança de juros no
mercado, a venda a prazo e com cartão de
crédito tornou-se uma necessidade que beneficia
o consumidor," explica Nelson. O cliente, além
de ter à disposição variados modelos em exposi-
ção, pode marcar visita a domicílio para orça-
mento de reformas. A Montearte e a Finish
contam com vasto mostruário de tecidos das
melhores fábricas.

Fernando Lemos

Onde encontrar
Montearte Decorações — Rua Catumbi, 84
(221-5668 6 252-0011)
Fbileh — Casashopping -Avenida Alvorada,
2150/bloco H - lojas Q e A (325-8766);
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O chintz de algodão estampado reveste o recamier de meio
encosto da Finish. Tendência que vem sendo adotada nas
decorações modernas, sempre em conjunto com outro sofá

Detalhe clássico e sempre bonito do capitonée. Neste trabalho da Montearteele esta aplicado em tecido às laterais do bar. Tnmhj>mj^^ ^Texecutadltm c

mÊÊr

Fernando Lemos
Exclusividade
da
Montearte,
prático
sofá/cama de
encosto e
assento com
almofadas
fixas. Ótimo
Ipara a
decoração de
escritórios e
quartos de
hóspedes

A clássica
bergère

estofada em
jacquard.

Este modelo
da Finish,

dependendo
do tecido

escolhido,
pode

combinar com
vários

ambientes, do
romântico ao

sóbrio
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.4 reforma ofereceu ao antigo
apartamento linhas arquitetônicas
atuais e distribuição compatível
com as necessidades dos moradores

ento
niza

Pequena reforma aumenta espaço e amplia conforto
Arliete Rocha

m apartamento padrão com sala e dois
quartos na Zona Sul da cidade, caracte-
rizado por distribuição típica de cons-
truções antigas e despojado de qualquer

recurso arquitetônico, adquiriu, depois de refor-
ma de pequeno vulto, feições modernas e condi-
çòes de moradia mais confortáveis e compatíveis
com as necessidades dos moradores.

A principal modificação estrutural, feita pelos
arquitetos Jacpb Goldemberg e Lúcia Lerner, vi-
sou atender a necessidade de mais um banheiro no
apartamento. Para isso, foi feita a redistribuição
dos quartos, com a criação de uma suíte para o
casal e novo banheiro para o outro quarto, com
possibilidade de utilização como lavabo para visi-
tas. A área necesária foi conseguida com a dimi-
r.uição do pameiiiLauaxto, que permaneceu com
espaço suficiente para abrigar pequeno escritório,
reversível para quarto de hóspedes.

No espaço ganho foi construída a suíte, com
closet, servida pelo antigo banheiro, que sofreu
apenas remanejarnento na porta de acesso e teve a
pia deslocada de posição, ganhando mais confor-
to, oferecido por grande bancada com armários

de apoio. Para a construção do outro banheiro foi
aproveitada a área de circulação, que passou a ser
feita através da sala e do corredor formado pela
construção do closet, o que, além de dinamizar o
estar, preservou a intimidade do acesso aos quar-
tos.

A sala teve os ambientes definidos com a dis-
posição do mobiliário, rebaixamento de teto com
iluminação embutida e indireta, que permitiu es-
paços aconchegantes para estar, jantar e pequeno
bar. Os tetos do hall e da circulação foram rebai-
xados com ripas de madeira e o piso recebeu
tábuas corridas de Formipiso. O revestimento das
paredes foi feito com a combinação de papel de
parede liso e tinta plástica buscando harmonia
entre cores e textura, que proporcionasse requinte
e praticidade aos ambientes.

A modernização da cozinha foi feita com à
utilização de armários e equipamentos eletrodo-

-méstkosr-eriando-vários espaços úteis e layout
bem mais funcional. A opção por melhor distri-
buição dos espaços, aliada à utilização de mate-
riais simples e de bom gosto, permitiu solução
plástica atual, com ambientes próprios para aten-
der a dinâmica da vida moderna. O telefone dos
arquitetos c 521-3345.

^1 '"''"'' li^-r
Jm dos quartos teve a área reduzida, mas continuou com espaço suficiente para funcionarcomo escritório reversível para quarto de hóspedes
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Planta baixa antes da reforma Planta baixa depois da reforma
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Isabella Vargas

xiste alguma coisa de muito de-
sinteressante num móvel para o
qual as pessoas olhatn e não sen-
tem qualquer reação. É nisso que

acreditam os irmãos Fernando e Hum-
berto Campana, designers paulistas mais
preocupados com o impacto causado pe-
;las suas criações do que com o lado
;comercial, que já tiveram objetos expôs-
;tos na galeria novaiorquina Furniture of
the Twentieth Century (Mobiliário do Sé-
culo Vinte). Quem passar em frente à loja
Frankie Amaury, no Fórum de Ipanema,
verá de perto exemplares da primeira
linha de móveis desenhada pelos irmãos
Campana, em ferro enferrujado, batizada
com o provocativo nome de Desconfor-
táveis.

A inspiradora-mor é a cidade de São
Paulo — suja, caótica, violenta, grafita-'da, 

poluída, sem textura, descolorida, di-'nâmica. E para as formas que nascem
dessa confusão, o ferro caiu como uma
luva por ser "brutalista e dramático". As
linhas levíssimas não denunciam o peso
astronômico de cada móvel, onde o lado
escultórico sobressai nitidamente.

, O primeiro móvel criado pelos dois foi
uma cadeira, e dela se originaram outras,
além de bancos, mesas, sofás, armários,
biombos. Toda essa primeira linha foi

apresentada numa exposição do atelier
paulista Nucleon 8.0 sucesso na impren-
sa foi grande, mas com pouquíssimas
vendas. Mesmo assim, os designers alcan-
çaram seu objetivo: poucos ficam indife-
rentes aos móveis; uns odeiam outros
acham bárbaro.

Quando começamos, não estava
mos preocupados com conforto, mas j
com a pesquisa estética. Nossa cadei
ra, por exemplo, propõe questões, faz
pensar. Quando alguém vai sentar numa
delas imagina: é fria? é dura? vai sujar?
vai puxar minha meia? Existe um conflito
entre o móvel e o usuário. Fomos contra
o padrão de cadeira confortável, agrada-
vel, aconchegante — diz Fernando.

Por sua vez, Humberto acha que seus
móveis são feitos em sintonia com a vida
urbana, agitada, elétrica, neurótica, sem
parada.

Sou inquieto, não fico parado nem
dois minutos sentado. Encaro os móveis
mais como se fossem esculturas.

Também são esculturas os objetos ex-
postos em Nova Iorque, feitos em apenas
duas séries iguais, nos quais eles usaram
pregos, parafusos, vergalhões de ferro
bruto, arame farpado. Agora os dois es-
tão partindo para novas experiências
com móveis de madeira e alumínio, que
prometem não chocar menos. O que eles
não querem é passar despercebidos.

Divulgação

i. BI IpA Fruteira Arado usa
um disco de arado para
trator e tem a base feita
com peças de
engrenagem de motor
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Trono de Satã é o\
nome dessa cadeira..

deformas exóticas

Paral
servir

deliciosas
sopas ou\

entradas,
a sopeira
decorada

com
cabeças
de alho

pintadase
em relevo
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S5F " * w Louça refrataria enfeita a mesa e facilita o trabalho

Fotos de José Roberto Serra

As modernas louças refratárias aliam a necessária
resistência a bonito design

om o uso mais freqüente dos fantásti-
cos fornos de micro ondas, turbo-fo-
nos e outros avanços tecnológicos, as
louças do tipo reíratário estão cada

vez mais na ordem do dia. Os antigos e imbatí-
veis pirex estão cedendo lugar a peças com
design mais moderno, que podem sair direta-
mente do forno para enriquecer e decorar me-
sas mais sofisticadas.

Consciente de que beleza, ao contrário do
antigo ditado, também põe mesa, a Z & Z está
lançando uma linha de
louças refratárias em que a
preocupação com a estéti-
ca está na mesma propor-
ção da dedicada à qualida-
de e à durabilidade.
Fabricadas com massa ce-
râmica super resistente,
apresentam ainda revesti-
mento externo esmaltado, .
áspero e semi fosco, para
evitar que a louça escorre-
gue das mãos, e liso e bri- 1
lhante internamente, para \
facilitar a lavagem. Outra
novidade é o acabamento
esculpido em relevo, difícil

de ser encontrado na maioria das louças
fabricadas no Brasil.

Composta de pratos, saladeiras, travessas
e sopeiras, a coleção de louças refratárias da
Z & Z apresenta linhas rústicas, inspiradas
em design italiano, com aspecto pesado e ao
mesmo tempo requintado. Encontradas em
modelos decorados com o exotismo de maris-
cos, pinhas e alhos, nas tonalidades azul,
amarelo é terracota sempre combinadas com

o branco, as peças são perfeitas para serem
utilizadas com qualquer louça branca básica,
com presença marcante e oferecendo perso-
nalidade paraomesas de bom gosto. As peças
podem ser encomendadas pelo telefone 294-
4649. (A.R.)
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—Os pratos com acabamento cm—
relevo e as saladeiras decoradas

com mariscos são perfeitos pratos
para frutos do mar

Novidade em üanelas
Day by Day, nova linha de
produtos Panex, foi desen-

volvida para atender a quem dese-
ja coisas práticas e baratas. Pro-
duzida em alumínio extraduro,
tem desenho que facilita a lim-
peza e cabos resistentes. O revesti-
mento, por dentro e por fora, com
antiaderente Teflon II permite
que as peças sejam colocadas em
máquina de lavar louça, o que
facilita ainda mais o dia-a-dia.
Outra vantagem é a de conservar
os alimentos quentes por mais
tempo. A Day by Day pode ser
encontrada em conjunto de seis a
oito peças ou em peças avulsas,
nos grandes magazines e lojas de
presentes.

Divulgação
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A linha Day by Day oferece praticidade no uso diário

A
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Luminárias JM Li
direto ao público
JACY & MORO LUMINAÇÃO, fabricante
de luminárias de diversos materiais, como por-
celana, madeiras nobres, rattan, vidros e cera-

micas com apurado design e acabamento, fornecedora
das melhores lojas de decoração do eixo Rio — S.
Paulo (Shopping da Gávea e Rio Design Center RJ —
Lojas dos Jardins SP) e hotéis de luxo (Mediterraneé— RJ), oferece excepcionalmente sua linha de abat-
jour e lâmpadas diretamente ao consumidor em uma
promoção especial, à preço de fábrica, com 40% de
desconto em três vezes sem juros.

ABAJOURS A PARTIR DE 4.200,00

A JACY & MORO LUMINAÇÃO, fica na Estra-
da dos Bandeirantes, 4015 :— Curicica, Jacarepaguá.
Tel.: 342-5088.
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ARMÁRIO BRANCO USO
6 PORTAS COM
componentes:

2 gavetõos, 1 calceiro, 3 cabideiros e 3 prateleiras
(para vãos de 1,80 de largura_por 2_;0 de altura),000:

EM 2 PAGAMENTOS S/JUROS

in-i ii --- " " ''" "*'

OPÇÕES DE PORTAS
E ACABAMENTO:

BRANCO
MOGNO
CEREJEIRA

O FREIJÓ
O MOLDURA

APLIQUES

O MENOR PREÇO DO
RIO, LIGUE AGORA!

R. HADOCK LOBO. 175-Tel.:293-3141
R. CONDE DE BONFIM,44-Tel.:284-4743
R. PEDRO AMÉRJCO, 107 (MUITO BREVE)

ARMÁRIO BRANCO LISO
8 PORTAS COM
COMPONENTES:

1 calceiro, 2 gavetas. 1 gavetfio. 2 cabideiros
o 2 prateleiras.'(para vfios de 2,20 de largura por 2,70 de altura)

só55.000j
EM 2 PAGAMEIMTOSS/JUROS
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ARMÁRIO SUPERIOR C/2
PORTAS GRANDES,

C/ PRATELEIRA
INTERNA El NICHO.

ARMÁRIO INFERIOR C/2
PORTAS GRANDESE1
PRATELEIRA INTERNA.

3 X 7.742,
(TOTAL)

ACABAMENTO- ARMÁRIOS EMBUTIDOS MOCHO.
«BRANCO OUCBRBJWRA, 6 PORTAS C/
« MOGNO 2 GAVETAS, 2 PRATELEIRAS

CEREJEIRA E 2 CABIDEIROS.
DIAGONAL ___¦_%*

O ALTO BRILHO _& _€ ¦ 4i9i
ESPELHO «-¦¦---.

RUA HADOCKÍtÒBO, 175—TEL.: 293-3141 DE 9 ÀS 19HS.
RUA CONDE DE BONFIM, 44— TEL: 284-4743 DE9ÀS20HS.

RUA PEDRO AMÉRICO, 107 (MUITO BREVE)

_¦________
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SOFÁS' DE 2 E 3
LUGARES, CONJUNTOS,C0NJUNT0SDE 2 + 3 LUGAREs
MODULADOS CURVOS, A PARTIR DE-
DETALHES EM MOGNO, ^ _>^ __.#^_K.
DIVERSOS MODELOS, 3X9_OlJOH
TECIDOS A ESCOLHER. 

-»--~*-»~ - ~-"^ ~~ 
J

.,11111 | I I T

ACABAMENTOS: FÓRMICA COM MOGNO OU CEREJEIRA

J^^.^/*_4-6
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A mais nova loja de Antigüidades da Barra e Galeria de Arte

lis APROVEITE!

CURSOS LIVRES
DE PINTURA

Óleo e Acrílico sobre tela
Aquarela e desenho.

^ssy

MATRÍCULAS ABERTAS
Informações após

às 20:30hs. pelos telefones

326-2737 • 399-5696
Aceitamos peças em consignação

 ~__i'~ _y~B__

Av. Armando Lombardi, 949 - Loja H -Tels.: 326-2737 • 399-5696

:.. . 

¦ 
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___^4í__Z^-^l___^!___'



ARMArios embutidos dupli-DOOR SEU NOVO PROJETO DE VIDA SOB MEDIDA1 I

^NEZIANJ^S

PARA sua copa e cozinha... parasal'adeestar...
jjlf Moderno sistema que utiliza melhor o sou espa<jo. Portas articuiadas de correr, que podem ser instaiadas em corredores de

WluiaMSE."''" HZZ —————vri^ml af£ eocm. Novo conceito de espa^o e versatilidade, nos modeios parisienso, miragem prata, tropical, colonial, miragem
MODELO COM PORTAS ESPELHADAS PARA SEU QUARTO... bronze ou fume. Projetos personalizados para arquitetos, decoradores, construtores, hot6ia e iojas al6m de utna infinldade

I R.ARAOLOLEITAO,116~TEL: 281-8147, 581-9102 __ do solugdes ao seu alcance. J

I— ARMARIOS E COZINHAS AC1MA DE 1

QUALQUER 

SUSPEITA j

"I" Ib.Cj armARIO DE 8 PORTAS BRANCOLAQUEADO 1
LIS0. COM 4 CABIDES. 2 GAVETOES, 1 CALCEIRO ¦ ' 

£jgggSSfr->.—¦ ; 
|

. e 4 prateleiras 69.000,00 111 ggggggg I

113 
"""  

3H 9T" EMTREspagamentos ' Ml I
1 S fe el . %jk^r*wjyl % H|" ARMARIO DE 6 PORTAS. BRANCO LAQUEADO U J... .LlJwBMBP' 1

If {KM imj .X LISO, COM 4 CABIDES, 2 GAVET0ES, 1 CALCEIRO 
{H4* s' HFal 

*'33$ 
igM ' Wm E 4 PRATELEIRAS 55.500,00 cozinha planejada em madeira maci<?a

IP I|S1I| ¦' ' £ **'temM~-h liMmmtsitm I <jp Wm\ emtrEspagamentos ou aqotratado e pintado em epOxi I
$£-» .Jt. - f«Mr flfe diversas cores e padrao. ' 

|

if *~^JI| Jjj|| 
Bp amm. 'iiKw. Na compra do arm^rio vocd recebe os seguintes PUN0F^x0EFAaLiTAD0MENT0 |

' ^mi^^hmmmmrnrnrnm' . © -3 ESPELHO DE CRISTAL DE 3mm. " 
~| 

§
', 

|| - 
r\~. ® 1 PRATELEIRA • 2 GRAVATEIROS J||; m - "M 2

I . 1M.d • ir" Vgwemwnil • I

|| e reformas. matriz/depOsito/fAbrica IgiaaB^ W2r §j. §f |

I  
581-6016 RU/^^!jMj!PICl33FONE£581j23531^^

iij piscinas 
frninhaeEM TODOS OS TAMANH0S, MODELOS E TIPOS II p~ VEZES 53% DESC. §

\JJ/ Willi Mm HIV 
|rtxvisa58%DBc|

prom6vel promoqao gSHffiMK 
\h PffMM

FIBERGLASS Conj.Tubolar 22.000,00
Conj. Margarida 19.000,00 1 8 ;• 

FiPPill 
IlKii

! Jnyfil !m|®MP 
" Espreguipadeiradefibra 3.750,00 " &^B^SSOBaSL' - m fmriitidos *s**m

Cz$97oqa 
V'V* EspreguigadeiraLaqueada 4.950,00 Tfk/ 4 ^ GUELMANN I- f ^

S3 cSE"~.:::::::::::4:2oo;co M W 
-?r9mM SHH

cdSrno rSmlm PROMOCAOVALIDAATE31/05/90 0U ! (i LhU "---JaB CereieiraeMogna 1 .1

SST ENQUANTODURAR0EST0QUE. | W <| 
SlTtamdos fJIP'S:

I 15,500 15'000 |—k 

CATAVENTO 1 J. Rua Barata Ribeiro, 81 - Copacabana }» J | ,J
/r^S Rua 24 deMaio, 637 — Sampaio I CO^HA 541-6146 —

tj* 

^5tr' ^adre 
^0Ser' y 

<ia Pe"*la 
\ 

W^e

mii mm mail

SE COMPRAR ERA DIFICIL, AGORAFICOU MAIS FACIL! 

J
armArj0 g,JELMANU 3 PORTAS ARMARIO GUELMANN 4 PORTAS "" C/ VA° DE CAMA DE MSAL 

' 
I

^iu^lcP^nwI.iso ^aquejdo Brcnco l^a^do Branco Uso 

^

— 5<tt- 2 csbideiros 
2cabjj»0s 

z^>2 =m 3 ?abide!SsdUp'a
-f'l 

2x24.000, 2^27.500, WS^S/T O- -52x36.000,''' iW TUB ^i  

S 
" 

Vvoudmami Rl°:-«220,ti;. SiSs
MUSlil®ili| / rnfl8tPBn NITEROI • Av. Rui Barbosa, 1304 loja

W ¦ 
A)o)n)SEMIGUAL ma M:710-6462 /lU"b40^

I,  
ni."os do melrfl da Umguaian,. _J

PRÓIETO E4N3TÀLÁ(;A&bHATIS

SEU NOVO PROJETO DE VIDA SOB MEDIDA]

W\ LANÇAMENTO EXCLUSIVO

armários embutidos dupli-door

MODELO TROPICAL COM VENEZIANAS MODELO COLONIAL TAMBÉM COM VENEZIANAS
PARA SUA COPA E COZINHA... PARA SAL'A DE ESTAR...

Moderno sistema que utiliza melhor o seu espaço. Portas articuladas de correr, que podem ser instaladas em corredores de
até 80cm. Novo conceito de espaço e versatilidade, nos modelos parisiense, miragem prata, tropical, colonial, miragem

bronze ou fumê. Projetos personalizados para arquitetos, decoradores, construtores, hotéis e lojas além de uma infinidade
de soluções ao seu alcance.

• NÃO SNFBRRti,'W»COf WH?if'lit l.'fA.

MODELO COM PORTAS ESPELHADAS PARA SEU QUARTO...

R. ARAÚLO LEITÃO, 116 TEL.: 281-8147, 581-9102

ARMÁRIOS E COZINHAS ACIMA DE

QUALQUER SUSPEITA [iFT

PROMOÇÃO

ARMÁRIO DE 8 PORTAS BRANCOLAQUEADO
LISO, COM 4 CABIDES, 2 GAVETÕES, 1 CALCEIRO

E 4 PRATELEIRAS 69.000,00
EM TRÊS PAGAMENTOS

ARMÁRIO DE 6 PORTAS, BRANCO LAQUEADO
LISO, COM 4 CABIDES, 2 GAVETÕES, 1 CALCEIRO

E 4 PRATELEIRAS 55.500,00
EM TRÊS PAGAMENTOS

COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA MACIÇA
OU AÇOTRATADO E PINTADO EM EPÚXI

DIVERSAS CORES E PADRÃO.
PUNO ESPECIAL, PAGAMENTO

FIXO FACILITADO.Na compra do armário você recebe os seguintes
brindes abaixo relacionados.

& 1 ESPELHO DE CRISTAL DE 3mm.
© 1 PRATELEIRA • 2 GRAVATEIROS

I Vguefcrann

e>

MATRIZ/DEPÓSITO/FÁBRICA

RUA ALAN KARDEC, 33 FONE.r581-2353. 581-6016

Completo departamento de assistência técnica para
reposição de peças, complementos, troca de

portas, montagem e desmontagem para mudanças
e reformas.

581-6016

AH PISCINAS

EM MADEIRA/FÓRMICA

EM TODOS OS TAMANHOS, MODELOS E TIPOS

A VISTA 58% DESC.

PROMOÇÃO

Conj.Tubolar 22.000,0
Conj. Margarida 19.000,0
Espreguiçadeira de fibra 3.750,0
Espreguiçadeira Laqueada 4.950,0
Poltrona preguiçosa 3.990,0
Carro Drink 4.200,0

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31 /05/90 OU
ENQUANTO DURAR 0 ESTOQUE.

PROMÓVEL
FIBERGLASS

V-? EMBUTIDOS
v GUELMANN

Em Marfim,
Freijó, Laqueado-Bege,
Cerejeira e Mogno.
Com molduras e
aplique dourados

CATAVENTO
Rua 24 de Maio, 637 — Sampaio

(021)577-6195

Rua Barata Ribeiro, 81 - Copacabana
541-6146 1

Estr. Padre Roser, 146 - Vila da Penha
351-7696

ARMÁRIO GUELMANN 3 PORTAS
Laqueadc Branco Uso'
3 gavetas ..
tcalceiro
2 prateleiras

prsteioira dupla
cibideíros

ARMÁRIO GUELMANN 4 PORTAS
Laqueado Branco Liso
3 gavetas ¦/;

caiceiro
prateleiras duplas -

2 cabidsiros

PLANTAO HOJE

253-3069

710-6462

RIO ¦ Rua Uruguaiana, 220 loja
lei.: 253-3069

NITERÓI • Av. Rui Barbosa, 1304 loja
Tül.: 710-6462V g»SÍM*lil

A100 melros do metrô da Uruguaiana.
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*ftaprova o plano econômico dos Preços ^Cv^t * ^$>\
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corf/na de c/?a/e Francesa
jj _—
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CORTINA POSTIER

, p$! SUPER OFERTAS Etyl ÇORTÍINãS; PRQNTAS
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co/t/>7a Pa/ne/

CORTINAS MO
264-9374 e 204-0694

Rua Conde Bonfim, -142-Lj.25- RJ.
^*SíjL?**Ei
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cortina Romântica

IDOS íiAMÂI 5 TOLDOS MENDES LTDA.-í

OSTATICA
aleti;pn
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PAGAMENTOS

R. CÂNDIDO MENDES, 129 - LOJA 102 • GLÓRIA
RUA DIAS DA CRUZ, 405 • B-MÉIER

S/FILTRO DE CARVÁ0
S/DUT0S
S/MANTAS
FILTRO DE METAL
PERMANENTES
LIMPEZA FÁCIL A
CADA 6 MESES

§42-2473
LIQUIDAÇÃO ARRASADORA!

QUEIMA DE ESTOQUE!
A GEIMAR DECORAÇÕES, esta li^uidan-
do todo todo seu estoque de tecidos finos
para confecção de cortinas, colchas e almo-

fadas cm matelassê. Aproveite! A mão-de-obra
você paga metade do preço!
R. Siqueira Campos, 143 sblj. 110 S 235-3648

255-9492 • 255-5029

fíllliHM

M
COLLOR CONFIA NAMASSA

DEDETBZACAO COM ÜVÍÍASSA
AGORA COM 50% de DESCONTO

Também eÜminamos cupins
Barafa garantia de 1 ano • Cupim garantia de 5 anos

á$&^Z A f\f^&"f I ^^5^"~1 é €â^ ir^Sfe inferi/ 15 ANOS DE~^ á
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nor Preço, Maior Desconto, leitor
ários Embutidos e Cozinhas Planejai

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
Q^ móveis ¦
^guelmanr)

60% de Desconto em 3 x iguais
Várias opções de portas lisas, com molduras,

apliques, treliças, acabamentos em mogno,
cerejeira, marfim, frejó, laqueado branco e bege.

Sbé<í

I -
mi&mmríim&xsmtKi;

mm
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COZINHAS PLANEJADAS

45% de Desconto em 3 x iguais
Feitas de matérias-primas de alta qualidade.
Acabamento em madeira maciça. Design Italiano.
Versátil a cada Projeto.

Grátis: Projeto, Frete e Instalações. Entrega nas Regiões dos Lagos e Serranas.
VENHA VOCÊ COMPROVAR TAMBÉM!¥

COZINHAS & QUARTOS
PLANTÃO TELEFÔNICO AOS DOMING

~ Tijuca: $Conde deMníi'mí;;63/Lj,A?iteI^284-^^42/284-5389 ¦

FÁBRICA

Bares Personalizados não
vendidos para as lojas.

Modelos exclusivos em mogno
Resinado, Verniz Poliuretàneo,
alto brilho ou acetinado.
Vários estilos de Bares, Estantes
e Mesas de centro.

•I £> ^ecotaçàeá
Consulte-nos.

1 ©Siaa

¦ííIÍeÇ^IaÍKbB

W^ I-6293
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edifício centro da barra |2111 - barra

FORlVlIPiSp
vulcapísõ •' vulcatéx -I¦'••

^'EV ESTIM£NTÒ - M O N A M A S S A

^V.'; •PAPEC-bE PAREDE^:^/:
'/',,. ••¦':TA'PÍTES":;EM .GEKÂI>'íJ

LIMPISO EM TÁBUAS CORRIDAS
COM BRILHO

?t>6S(ÍQNtÓ;Py REVENDEtíGRÈS

TOLDOS VEROW
Comercial e residencial

a Orçamento sem compromisso
Reformas de toldos em gerala A vista com desconto ou pagamento
facilitado

751-1557 © 751-2375
IfR
]|CQRAÇOESAREONALTDÁ

" Cortinas, forros, prontos c sob medida,

I papel de parede Vulcatéx, formipíso,
vulcapiso, camurças, persianas, carpetes
e pinturas era geral. 3 x s/juros, orçameo-
to s/com pro misso.

Rua Voluntários da Pátria, 10 loja 01Tel.; 226-9482

¦CBS

RATTAN • JUNCO
• VIME «CANA-M-ÍNDIA

i "*

KMESAS

Mil mÊ
ÉIIIl liifliliii iil

TRADICIONAL-CORRER

MOVEIS

ROUD PAINEL
 FACILITAMOS EM 3 PAGAMENTOS ACEITAMOS TODOS

OS CARTÕES DE CRÉDITO
DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA.

Show-Room
Rua do Catete, 160 — Loja s/loja-RJ.
Tels.: 20S-1598 e 205-0047

PRESERVE 0 VERDE E DURMA TRANQÜILO

Amor â

ACEITAMOS PROJETOS
EXCLUSIVOS.

Solicita a visita doa nossos representantes
em sua residência, sem compromisso.

;;;.SQ;ÇNÇPNTP1A NÀiGARDENy.M'i

SHOW ROOM - Rod. Niterói Hanllha,
BR — 101 — a C: -i íi j-í-JAnlo
Tel: (021) 701-3584 701-5801

0

NITERÓI: R. Dr. Borman, 27 • Tel.: (021) 717-4158

FABRICA: Garden Artes em Metais Ind. b Com.Rua Oliveira Martins, 31 • Itsúna • SG ¦ Tel.: (021)

que resiste ao tempo
Quando você en-
contra um móvel
de ferro da Garden
é amor à primeira
vista.
Com fabricação
própria e tradição,
aliamos: arte, be-
leza e qualidade.
Com design exclu-
sivo, possuímos
mais de 30 modelos no estilo austríaco,
com requinte e sofisticação, para valorizar
o seu ambiente.
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TUDO EM MÚVEIS.SOFÁS- CAMAS E COLCHÕES. ^
COPACABANA: Av. Copacabana, 605 s/loja 201 - Tel.: 236-5388Barata Ribeiro, 363 - Tei.: 235-4609LEBLON: Av. Ataulfo do Paiva, 19-D - Tel.: 2E.3-6048 - ?3^-1293CATETE: Largo do Machado. 29 - Lojas 26/27 Tôrroo Tol.: 2SS-0314Bun do Catote, 124/126/127 e 144 - Tols.: 225-5465 - 205-1Galeria do Lar, 129 - Tol.: 285-2470 - 285-2184ESTÁCIO: Rua Estàcio de Sà. 126/134-A Tel.: 273-1448TIJUCA: Rua Uruguai, 380 - Loja 10 Tel.: 268-7223MÈIER: Rua Amaro Cavalcanti, 125 Tel.: 280-0849CACHAMBI: Rua Honôrio, 1244/1244-A Tela.: 201-9466 o 581-9432RIO-PETRÒPOLIS: Washinglon Luiz. 15.509 - Tolo.: 776-1915

CHEGA DE QUEBRA - QUEBRA Comércio e Representações Ltda.
REPRESENTANTE AUTORIZADO PERSIANAS HORIZONTAIS

PERSIANAS VERTICAIS
LAVAGEM Cl RESINAGEM
CONSERTOS E REFORMAS
PORTAS E DIVISÕES SANFONADAS

PAPEL DE
PAREDE

gOLUIVIBSA

FORMIPLAC
REVESTIMENTO

SOBRE AZULEJO
SEM QUEBRA - QUEBRA

FAÇA-NOS UMA CONSULTA,
TEMOS O MENOR PREÇO.

ESPELHOS ENVELHECI-DOSPromoção Novo PisoCrS 1.300,00Vulcatex Pluvimural; Formi-•piso Camurça; Cortiça; Pin-turas e ReformasREVESTIMEIERR Dias da Cruz 429 Lj 5 BT 269-5994/ 592-440813 anos de bons serviços

o Nacionais
o Importadospromoção v my

FORMIPISO li H
ATÉ EM 3 VEZES S/ JUROS

290-7391
580-4941

vou-me uma

Vm-JCHC VUAS ,
¦dou-lhe 

mes

PERSIANA VERTICAL
PERSIANAS HORIZONTAIS
C/LÂMINAS DE 25 E 50 MM BOX FOLDMATIC PORTAS E DIVISÕES

SANFONADAS

PUNTÃO AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12H

R. São Gabriel, 647
Cachambi - RJShow-Room

COZINHAS & ARMÁRIOSMm é Mm, eôimrm 4&iemfík

mtiog&íô que um ma mm

» mwmwtia.

BANCAS DE P/A LAVATÓRIO

(C/INSTALAÇÃO GRÁTIS].

MESAS TRABALHADAS

EM GRANITO OU MÁRMORE. ^4.

OBRAS DE ARTE.

TUDO EM GRANITO OU MÁRMORE.

PARA QUEM EXIGE PREÇOS REAIS, BELEZA, QUALIDADE E GARANTIA DE ENTREGA.

KPt^rkvÇ, PROMOÇÃO KITS I
«lírliSn1V \G«Kft00 ARMÁRIO SUPERIOR |

fc^gapjl ARMADO* rNPFÈRÍ0R 1
^•a##3R jL « W Tyc S 130111 3 P°rtas e 19aveteira
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ACABAMENTO EM FÓRMICA t
$35>^r~ZZZ3I 0/CEREJEIRA 0U MOGNO 1

1_ />* QUARTO 5

H I/A* COZINHA §
H gSM| BANHEIRO
Horário: de 2S à 6' feira, das 9 às 19 h, e aos sábados das 9 ás 13h.

Vamos à sua casa ou empresa

sem compromisso|

com amostras.

Ou nos visite i

na fábrica. ^

Faça-nos uma consulta sem compromisso. Projetamos e orçamos sua cozinha de acordo com o seu espaço.

— rt QUALIDADE IfeSiÉgiiL w .UUALIUAUC

9A3|gtf, TUbeÊa

notsc.otw10^—-

COW ftf" Mm

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a
6a feira para todas as
edições até às 18 ho-
ras.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
GRADIS DE PROTEÇÃO - JANELAS - FECHAM. DE ÁREA - P BOX - BASCULHANTES -
ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIR JANELAS DE MADEIRA PI ALUMÍNIO 0/ MÁRMORE.
I PAG. 3 VEZES IGUAIS S/ JUROS - ENTREGA RAPIDA - ORÇ. S/ COMPROMISSO I
METALÚRGICA AME RUA DONA ROMANA, 236 - ENG. NOVO - PBX 261-4482

com, ind. de mármores e granitos ltda.

Rua Conde de Azambuja, 720 - M. Graça
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(Próximo a estação do metrô)
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em móveis usados

antigos
QUATRO andares de exposição permanente nos mais variados

estilos em UM só endereço. Isto significa mais facilidade
pra você encontrar a decoração de sua casa.Venha nos visitar.
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Cômoda D. João V
Temos dormitório completo

Mesa de jantar
esl. Inglês c/ 4 cadeiras

cx% r<íAí/i

Grupo em palhinha
Est. Luis Felipe

Aparador estilo Mineiro I

^S»^^1^' Wi&_(Í_2_lá_HM
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Mesa de Jogo IMesa de Jogo
Estilo Francos

Banqueta e mesinhas
Est. Luis XV

Excelentes condições de pagamento. Sábados até 16 horas
Estacionampntn fàriL_____^
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Mesa oval jf ||S
Flieiada l'_>j1
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Par de cadeiras
Medalhão Luiz Fellipe

Cômoda Luis XV
em jacarandá

£_H_Kffi_8ffii_raTO_J__H_»H_P^_f«__iS§1Í_M«WÉÍ

Bar Estilo Luis XV
Camiseiro esl. Império

(Temos dormitório)

- 'p^».

A maior loja de móveis Antigos e Modernos do Rio de Janeiro
• COMPRAMOS « VENDEMOS • TROCAMOS • FINANCIAMOS

Rua dos Inválidos, 59-63 - Centro - Tel.: (021) 252-9002
224-3278

¦Am^im^^^^smsssss^^^mmsmi
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IS I—I m3d6Ír3 Apodrecem, descolam, descascam e quebram
r6rr0 Desconfortáveis, pesados, enferrujam etc...LJ

IH EU LI TUbUlâf Trincam, as cores esmaecem, as juntas quebram, as tiras soltam.

M(Vide 

encanamentos de PVC).
AlUmíniO SilíCiO C/P0lÍpr0pÍ!enQ Consagrados na Europa,!
resistentes à umidade.maresia, sol, chuva, poeira e a maus tratos.

SI

'^ifíi

mm mm

" ar
A incrível resistência do alumínio-silício e a
durabilidade do polipropileno, garantem a estes
móveis para jardins, coberturas ou beiras de
piscina, longos anos de vida.

PREÇOS COM
DESCONTO

CONGELADOS
3 X SEM JUROS

SÓ ATÉ SÁBADO

Direto da Fábrica
sem Intermediários

0 design italiano de GIULIO FRASCARI consegue a leveza
nas linhas curvas dos móveis ^aglutinados de mármore
c/poli este r. ~

Cadeira polipropileno c/braços — De 7.278, Por 3.207,
Poltrona integral c/5 posições — De 14.558, Por 4.489,
Cadeira Alumínio Silício — De 13.102, Por 7.831,
Espreguicadeira Polipropileno — De 15.468, Por 6.714,
Mesa Alumínio Silício
c/polipropileno Diâmetro 0,80 — De 21.474, Por 7.616,
1,10 De 28.754, Por 12.951,
Espreguicadeira Alumínio Silício — De 23.840, Por 13.099,
Mesa Alumínio Silício com Mármore revestido de poliester
Diâmetro 0,80 — De 27.298, Por 14.655,
Diâmetro 1,00 — De 33.122, Por 17.327,
Diâmetro 1,20 — De 41.858, Por 21.702,

A Grande Tacada!
— DO JANTAR AO LAZER - Excelente mesa de
jantar com gaveteiro, transformável em maravilhosa
sinuca 2,00 x 1,20. De 44.770, Por 28.900,

TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS

lifRlZ DAS ESTANTES
LOJAS DO VAREJO DA FABRICA

CENTRO - Rua Riachuelo, 325, loja B, esquina Henrique Valadares, 242-7003 - 242-4047 - 232-7586
NOVA IGUAÇU - Rua Otávio Tarquino, 282, Na rua do BANERJ. 767-8369
SÃO JOÃO DE MERITI - Rua Expedicionário, 46 - Na Rua da CEF. 756-3765 - 756-5811 - 756-4934
MADUREIRA — Rua Edgar Romero, 526 - em frente ao Campo do Cajueiro. 351-8919
BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482/1488 - Em frente a Estação. 390-2954
IRAJÂ — Av. Monsenhor FéIix, 870 - Ao lado do Supermercado Guanabara. 371-9977
MÉIER — Cônego Tobias, 31 - Em frente a Estação. 593-9849
CAXIAS — Av. Duque de Caxias, 333. Ao lado da Antiga Rodoviária. 771-5430
ABOLIÇÃO- Av. Suburbana, 7131, ao lado do Bradesco, 593-1899
COPACABANA - Av. Copacabana, 581/209 - 256-4865., <£\
CAMPO GRANDE - Av. Cesàrio de Melo 3393 - Em frente as Sendas, 394-8799 «•*"*
Show Room - Martins Júnior 44 Km 4,5 Washington Luiz (descida) 771-4717 771-0770 771-6132 772-0064

Veja que oferta!!!
Mesa polipropileno c/4 cadeiras
giratórias à vista de 20.000,00
por 10.990 ou entrada 3.990,

+ 2 x 3.500,00
feras

Éfe/v ¦' . ~Ur"Tf*T B» 1 t

— As mesas de sinuca GABIMA são construídas em aço
1.020 e aço Inox, com tampos resínicos, totalmente
indeformáveis e garantidas.

— O tamanho é rigorosamente oficial. Fácil de abrir e fechar (basta uma simples
pessão nas travas) a mesa Gabima, semi-aberta, permite o treinamento dos seus
reflexos no quique da bola. Fechada, é fácil de guardar, ocupando espaço mínimo
De 36.398, Por 22.999,

^ Essas-<e^A têm nome:

|Fabricada em aço e alumínio a mesa de totó GABI-
|MA é uma festa permanente para adultos e crianças.
iDurabilidade ilimitada. De 59.512, Por 32.699,

f NEGOCIAMOS QUALQUER
ORCAMENTi'

" M

>s lagos
desconte» ü@ W/o
em 2 vezes <im
4 weses sem juros

Fabricação própria e
sob medida
visita, projeto e orçamento

sem compromisso

Banheiros sob medida

Diversos modelos de portas
e molduras

SHOW ROOM:

Tijuea Rua conde de Bonfim, 67 loja B -
TeiS.: 2G4-9841/284-6781

Penha Av. Merííi, 1921 iajas A e B - Tel.: 391-1687
SGtrra Av. das Américas, 1720 Loja B - Tel.: 325-9907

« ^Ss*-*^%^ à FÁBRICA:
^^"^^^^ 

'liÊÈÊÊÊÊÊÈÊfi Rua Pereira Pinto, 115 ¦ Tel.: 59V2788 269-7264

Metais Enobrecidos *
com garantia *<=*
de qualidade

o prazer
da sua
intimidade

5 modelos
à sua escolha.

PROMOÇÃO DE COLCHÕES
w Cama do Casal

CHARTES

CR$ 9.990,00
PENHA - J. CORRÊA MOVEIS LTDA.
Av Brás de Pina - 722/A - Tel 351-7811
SÃO GONÇALO - GERMANO MÓVEIS LTDA.
Av José Mendonça - 1 183 - Colubandê - Tel 701-6002

FABRICA - ATACADO E VAREJO
RAIFE METALÚRGICA LTDA.
Rodovia Amaral Peixoto (BR 101) Km 263
Rio Bonito — RJ Tel: 734-1030

IIY \mFkP

UTILIDADES
Cl CUPOM + 10% DE DE SC.

23CL0O „

- §><*>-
BOXBLINDEX

ATENDIMENTO
IMEDIATO

0 PORTARIAS
CONSERTOS
0 MANUTENÇÃO

• MOLAS E FERRAGENS P/VIDROS
Rua Siqueira Campos 16 Lj A

Tels 255 1543' 255 8247
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BLINDEX

* SUPER fc2áã S

~~~ j 
1.ÔOO,00 lj <

9
200,00

Tel 267-9331
Rua Raul Pompeia, 168 - A - Copacabana.

VIDROS l DtlCRAÇOCS L 7D*

REDES DE PROTEÇÃO

j^mMÊSÊÊk^..

PROTEJA SUAS CRIANÇAS
Redes de proteção para varan-

das, áreas de serviço e quadras es-
portivas

Suporta 300 kg/m1, 100% ny-
lon, material transparente

Instalação rápida.

(021)571-7897
208-1319 (PLANTÃO)

DE -SOO ALMOS
Um jogo de sala c/ mesa base de metal

c/ tampo de cristal Belga.
8 cadeiras Renascença, i mesa aparador.
1 console c/ espelho de cristal,
1 relógio pedestal carrilhâo alemão estilo renascença.
1 |ogo de taças de cristal bacará.
1 bengala cabo e ponta de marfim

Plantão hoje das 08 às 18:00 Hs.
G» 235-5244

PROTEJA SEUS FILHOS
Redes de proteção para JANELAS EVARANDAS de apto
Coberturas para piscinas protege a
criança e evita folhas e sujeira.
IOO% nylon Importado, resistindo
ale 300Lg m eliminando a coloca-
Ção de grades nas janelas e áreas deserviços.
Fechamentos de playgroud e nua-dras esportivas.

KARE RIO — REDES RIO
Mais de 20 anos no mercado

Tel.: (021) 447-4273 392-3449

PASTA"mágica;"

A ÚNICA QUE LIMPA TUDO AI
SECO SEM SUJAfl UM SCLPro-l
dulo para LIMPEZA EM GERAL |
DAS RESIDÊNCIAS E EMPRE
SAS ATE VEÍCULOS E PISCINAS |
NÁO ATACA AS MÀOSi

#$?^$$l
VIVAJICOPíl!
Vibre com seus ami-
gos e familiares o
emoções da cojja
Sitio rom piscyjja,
telão e churrasco
Grupos fechados à
partir de 30 pesaons.
Ligue já' Reservas
Tel 286-52ft£/
552-6779 e 4,4,7-
2229

EM PLACA- |
TERRA ADUBADA* à

N 8•> Fornecemos, planta- N^
N», mos, reformamos eTí- »«S
§ zomos |ordins - PAN N
^ GRAMA LTDA - Tel §>
N 331 8477'331 1876 SS
?> •'¦>• \?

Vinamipiso \
Vulcapiso,
Unifloor "¦

Paviflex
Carpetes

:M=632f
Classificados.

Negócios
¦as

de

ocasião

no

lugar 1

certo.

580-5522

—mmmim!iiinitim,7í'7í
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CORTINAS PAINEL
CONFIRA:

Qualquer cor de Cr$ 2,500
por 1.700 a folha e

c/ Blecaute de Cr$ 2,900
por 2.400

S 577-2423/577-2413

Exposição: Rua José Vicente, 100-A, Grajaú

domingo, 20/5/90 a Casa o Decoração q 11

i-,"l

WilÁS.

:BÔX*flDM| ESPELHOS
BANCADA EM CRISTAIS
TAMPOS DE MESA
VIDROS JATEADOS

' TUDO EM 4 X S/JUROS

.ULASS SHOP R. Garcia D'Ávila, 173 Lj H
ffif 267-4641 • 267-4759

k/(*

3x8/ JUROS

REFORMA DE ESTOFADOS
COLCHAS E CORTINAS

PINTURA E RECUP. DE COURO
Requinte, qualidade, bom gosto

Projetos e orçamentos grátis
FAÇA COM QUEM ENTENDE

RCN INTERIORES • 253-0553(Ricardo)

IQÜIDAÇAÓ COLORIDA

1 l—— jty ^ %gp gucímatin |j

B^-li^^^T^^ -* ?WÍ*^^ÍTi ConJunto esíofado em tecido de alta ^0^^^^^^^^Sm\ummmm^mM

¦ 
•M||g||^p^i-| ApencsCr* 14.400. ou2x7.200, í^â^) 

CflMA ÍVIQVEIS
H-JMB^P^K^^^fc*^^! A,uga,eL 1Q ?flfl 05 fifííl ^Ç:::^^/ TUUCA: Rua Conde de Bonfim, 86-A 

!
' —»¦« Fm^TrnrMifflf^^ ^^^ Tels.: 204-0998 e 234-4197 |
B^ BLIIMDEX pRILímat madeiras e construção

mm JUROS/ A VÍSTAX/ descòntp/çrèdicard ou DINÉRS

PARABÓLICAS
NACIONAL OU INTERNACIONAL
Sistema Brasilsat ti, todos os canais, parabólicas super
resistente 3 m, ventos até 120 km, LNB 55°, high band,
pola rotof H-V. receptor de alta sensibilidade, baloon e
cabos até 25 mis.
Não cobramos instalação. Plantão (021) 394-7767.

2&_u&ra_i_B_U_U

§3!
.Wlí

R^yXiDEDOR AUTORIZADO BLINDEX

TEC-1BMP6R

1'

MAR1LDA PERSIANAS
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COLÚMBIA
PROMOÇÃO 12 VEZES S/ENTRADA

Porta sanfonada - 7.414 o m2
Banho Box - 5.480 0 m2

Lavagem, conserto e manutenção de Persianas
Qualquer marca

Orçamento sem compromisso em todo Grande Rio
LIGUE JÁ g 316-1603

* ANTIGÜIDADES COMPRO *
Quadros (nacionais e estrangeiros) pratarias,
(em geral) tapetes, móveis, esculturas, porcela-
nas JÓIAS E RELÓGIOS etc. Vou a domicilio,
avaliaçào-gratuita.

PAGO NA HORA
274-4440 SR. JORGE

239-5045
GARANTIA 1 ANO - Assist. Técn. Permanente"Exija a marca BLINDEX gravada no vidro"

MARCENEIRO ESPECIALIZA»
ÉM MADEIRA DE LEI S#»

ASSOALHO MARFIM EXTRA 15 CM..900,00
ASSOALHO IPÊ EXTRA 16 CM 1.100,00
ASSOALHO IPÊ 1« COM/15 CM 850,00
ASSOALHO IPÊ 1* COM/20 CM 900,00
LAMBR1 IPÊ EXTRA 930.00
LAMBRI IPÊ 1» COM 630,00
LAMDRI CEDRO EXTRA 930,00
LAMBRI CEREJEIRA EXTRA 930,00
LAMBRI ANCELIMO. ALVES EXTRA....700,00
CAIBRO MASS,IPÊ 90 00
PERNA 3x3 MASS/IPÊ 160,00
VIOA 3x4 1/2 MASS/IPÊ 260 00
VIOA 3x6 MASS/IPÊ 320.00

RESINADO 10MM 1 200 00RESINADO 14MM "lWoO
PORTAS ALMOFADADAS 3Í500Í00
PORTA LISA P/VERNIZ 1.900,00
TÁBUA 30 CM PINHO  130 00PERNA 3X3  .90 00PEDRA No 2.400.00m
AREIA/TERRA 1.2» DOm"
TIJOLO 20x20 7.8M.MMIL
FERRO 3/16 92 00ferro 1/4 ..:....;::;::;í»:»
TUBO ESQOTO 40 MM  300 00
TUBO ESGOTO 1» MM  1 2» M

Armários embutidos, cozinhas planejadas,
armários p'banhelro, bar p/ambiente requintado,

divisória em trellssa. Reformas em geral.
3 X SEM JUROS

Orçamento s/compromisso
Rua Guaiúba, 394 - Acari

Tel. :371-1276 Marceneiro Veríssimo
Atendo aos domingos

MATERIAIS DE DEMOLIÇÕES ANTIGOS
Tábua corrida peroba de campo e rosa; Tijolos
maciços, pinho de riga limpo s/ pregos; portas e
janelas antigas; mad. p/ telhado; grades coloniais;
escada de mad. de peroba c/ balaustres tornea-
dos, lajotas antigas; telhas S. Caetano; Vaz; e
francesas; forro; pranchões de peroba antiga. R.
Barão de Petrópolis, 187 — Rio Comprido.

ANTENAS
COLETIVAS • INDIVIDUAIS - PARABÓLICAS

Instalação - Manutenção - Reparos
Garantia de até 2 anos. Pagto em 4 vezes.

Plantio aos sábados
domingos e feriados 358-2638

m*^^§^OS^FfíEJÈ:^MEfíTO AOS SÁBADOS
W^s*mW&£ 593>|Q99-^591 -0085 ¦ ."

CHALÉS HOBBY HOME
Promoção especial

Pagt° em 5 vezes
À vista c/10% desc.
Montagem em 5 dias

ENG. COM. E REP. LTDA
Av. Alm. Barroso, 63/1101

Tols.: 240-8949 e 240-8847
EXPOSIÇÃO.: Av. das Américas, 15.580

Ao lado da COMACIL (inclusive sábados
domingos) — Tel: 437-8369

^

mS^SEMMADEmMDÈLE/
SUPER PROMOÇÃO

SI.+ Q. + Wc. + Coz.+ Var....= 288.000,
SI.+2Q. + VVc. + Coz. + Var....= 3go.ooo,
SI. + 3 0;. + Wc.+Coz = 445.000,
' FACILITAMOS O PAGAMENTO

Reo. e s^^T^^ W VEZES Sf JUROS.
Rua Senador Dantas, 117 s/509 Centro ¦ Tel: 240-2295

^ülantânio iGmmdÈâ

hm\VIDRAÇABIA MACHADO
BOX BLINDEX CLASSIC

PREÇOS À VfiSTÂ
£ DIAFANO CINZA, 1200 x 1900 - Cr$ 12.135,00
ú INCOLOR, 1200x1900-CrS 15.800,00
•k FUMÊE, 1200 x 1900 - Cr$ 19.424,00
ú BRONZE, 1200 x 1900 - Cr$ 21.457,00

CONSULTE-NOS PARA PAGTO
EM ATÉ 5 VEZES

RUA MAJOR FONSECA - 45,
SÃO CRISTÓVÃO

:t

^'41

TEL. 580-2785

20 BRINQUED

I
J)}

~^———witncmwmiuriVümiy

LAZER O MELHOR
INVESTIMENTO.

CONDOMÍNIOS,
RESTAURANTES,
CLUBES, SÍTIOS,
RESIDÊNCIAS
ETC...

VIVER BRINCANDO - VENDAS:
(021) 767-7012 • 767-9084

I x^\ ^uem TOil^roi vai a__. ^^~1

lf PRIl^SÍPfi á_l ——fc n ¦ a i^ mmt —~. _~~. /efK «w -—¦aga___qEs__BaB_s__^^B-MH—SBB—-_E_K_5M_a____B__S-8H—BBl__^5_5^;t

MULEJOS
' ^ p

D

4

-:«HR

CESACA
15 x 15 EXTRA

Kiev

Rebeca Marrom

Eunlce  379.99

Regência

Alice

ELIANE
20 x 20 EXTRA

Champanhe  599,99

San Marino  699,99

CECRISA
15 x 15 EXTRA

Denlse

Diplomata 30  399,99

Verona Marrom

CECRISA
20 x 20 EXTRA

Denise

Mariana  519,99

Patrícia

IASA
15 x 15 EXTRA

Argélia

Harmonia

Lyon  429,90

Mlrassol

Quênia Bege

PALMASA
15 x 15 EXTRA

Itapema

Pitangueira  379,99

Tangará

MATARAZZO
15 x 15 EXTRA

Ref. 13 Dec

Ref. 76 Dec  379 gg

Palha

KLABIN
15 x 15 EXTRA

IliS €D(VIRSDS
CECRISA

20 x 20 EXTRA
Apricot  349,99

ELIANE
20 x 20 EXTRA

Chumbo
Flórida  349,99
Urano 

:TitHlÍi^B

Olímpia Verde  379,99

Dálla
¦__-______M_BE__^E3BBS3

MATRIZ

Geórgia

GEREI
20 x 30 EXTRA

Rei. 701

Ref. 723
Ref. 730  461,27
Ref. 782
Ref. 783

GERBI
30 x 30 EXTRA

Ref. 837
Ref. 838  552,84
Ref. 839
Ref. 840
Ref. 893  513,10
Ref. 897

PEDRA ARD0SIA
15x30  266,00
20 X 40  299,60
40 X 40  324,80

LAJ0TÃ0 COLONIAL
EXTRA

30 X 30 Solar Esmaltado  273,00
30x30 Natural  179,20

ES3SE _a_

VÁLVULAS DE
DESCARGA:

Oriente 2515 S/Reg. 1.1/4-
í-1'2 1.820,00
Oriente 2516 C/Reg. 1.1/4 -
1-1/2 2.317,33

Deca Hidra2515 1.1/4 1.541,33
Peca Hidra2515 1.1/2 __-L74&Sfi-
ueca Hidra Luxo 2520 1.1/4 2.872,00
Deca Hidra Luxo 2520 1.1/2 3.196,00
Deca Hidra Master 2530 1.1/4... 2.872,00
Deca Hidra Master 2530 1.1/2... 1.196,00

METAIS SANITÁRIOS
FABRIMAR

AQUARIUS
Aparelho de Lavatório 1875 3.089,95
Aparelho de Bidet 1895 3.602,76
Torneira de Lavatório 1193  920,67
Registro p/Chuveiro 1416 3/4 ... 732,24
Registro de Gaveta 1509 3/4 .... 732,24

DIGITAL-LINE
Aparelho de Lavatório 1875  3.169,86
Aparelho de Bidet 1895 3.725,59
Torneira de Lavatório 1194  1.531,26
Registro p/Chuveiro 1416 3/4 ... 771,59
Registro de Gaveta 1509 3/4.... 775,17

CUBA AÇO IN0X
Eternox - Douat ¦ Fischer
N?01 1.957,33
Eternox - Douat - Fischer
N? 02 2.420,00
Fischer Dupla N? 03 4.364,00

CANALETE 49
3,60  1.072,90
4,00  1.180,90
4,50  1.318,90
5,00  1.454,90
5,50  1.591,90
6,00 1 790 on_

FILIAL

o,3U  1.834,90
7,20  2.060,90

PEGUE E LEVE,
EXIJA MAIS DESCONTO

CANELETE 90
4,60 1.894,90
6,00 2.473,90
6,70 2.759,90
7,40 3.078,90
8,20 3.411,90

PEGUE E LEVE,
EXIJA MAIS DESCONTO

MODULADA
1.85 391,90
2.30 488,90
3.20 678,90
3,70 784,90
4,10 868,90
4,60 976,90

PEGUE E LEVE.
EXIJA MAIS DESCONTO

CAIXA D'ÁGUA
C/TAMPA

250 Litros  1.258,90
500 Litros  1.993,90

1000 Litros  3.998,90
——

ONDULADA
1.10x5 mm

1,22  268,90

1,53  334,90

1,83  397,90

FILIAL

2,13  468,90

2,44  534,90
PEGUE E LEVE,

EXIJA MAIS DESCONTO

ONDULADA
1.10x6 mm

1,22 329,90

1,53 415,90
1.83 497,90
2,13 581,90
2,44 665,90
3,05 828,90
3,66  996,90

PEGUE E LEVE.
EXIJA MAIS DESCONTO

IMBRALIT
ONDULADA

1.10x6 mm
1.22 313,90

1,53 395,90

1,83 473,90

2,13 553,90;

2,44 632,90-

3,05 787,90'

3,66 948,90
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—:ara av- wrcsvmo Av- TsShi* 62°

-1-6120 TELEX 2150304 TEL. 771^8391 771-8666 TEL. 772*3*1 
'771-7194 '

5!333_S££_^É

PAVAN TELHAS
ROD. WASHINGTON LUIZ,4290

TEL. 772-7350 E 772-6226
WBM imn—iiwnmniiiinmiiiiiiy

fiI*
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PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO
SOMENTE MERCADORIAS EM ESTOQUE

o Super Centro Vogue você tem
Armários personalizados, Co-
zinhos em diversos acabamen-

tos. Banheiros lindíssimos e Estantes
projetadas para suais necessidades. Tudo
a seu alcance em até 8 vezes ou também
sem nenhuma entrada e o saldo em até

3 vezes. Enfim, pagamentos facilitados
dentro de suas condições de compra.

Venha fazer-nos uma visita, ou se pre-ferir ligue para qualquer uma de nossas
lojas ou aos Domingos para nosso Plán-
tão Eletrônico 208-4085 e peça um or-
comento grátis e sem compromisso.

i'

m^^^Ê^^^^I^^^^08 até 20h) •LEBL0N: Ataulfo ^^^^^^^È^^%-f^í
mm,
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AV. BRASIL: Av: Brasil, 6.179 - Tel.: 260-4897Í
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FECHADURA PAPAIZ 4 VOLTAS
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CEREJEIRA, MOGNO EIMBÚIA. 1

ESB3 ^ÍÈak Kíüh
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\ FECHADURA COLONIAL |';]
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PORTAS DE FABRICAÇÃO VOLL

TIJUCA
Rua Mariz e Barros, 1.058
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A MELHOR MADEIRA DE RONDÔNIA
TEM TAMBÉM O MENOR PREÇO

VIGAMENTO

3" x 1,5"
3"x3"
3" x4,5"

3" x6"
3" x9"
3" x 12"

x 1,5 cm

x 2 cm

MASSARANDUBA/GARAPA

50,00
100,00

150,00
200,00
300,00
400,00

11,00

12,00

ASSOALHO IPE 1a- COMERCIAL  600,00
ASSOALHO JATOBÁ 12 EXTRA  600,00
ASSOALHO GARAPA  700,00
ASSOALHO GARROTE  600,00
TACO DE IPÊ 7 x 21 (12 EXTRA)  350,00
TACO DE MASSARANDUBA7 x 21 (12 EXTRA)  300,00
TACO DE GARROTE 7 x 21 (12 EXTRA)  300,00
RODAPÉ DE IPÊ 5x2  20,00
RODAPÉ DE JATOBÁ5x2  18,00
CEREJEIRA m3  22.000,00
MOGNO m3 (13 QUALIDADE)  44.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 26/05/90
10% À VISTA OU 2 VEZES SEM JUROS (50% no ato do pedido)

FRETE GRÁTIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NAS COMPRAS
ACIMA DE Cr$ 20.000,00

ANINGA: Praça Marechal Hermes, 5 - Santo Cristo - RJ
Telefones: 233-8069 e 253-9606 Telex: 2140289 ANYN BR

Estacionamento Próprio Aberto de Segunda à Sábado

MANOEL CRISPUN
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ORÇAMENTO
N° 0002

GUADALUPE: RUA FRANCISCO PORTELA, 330TEL 359-6161 -TELEX (021) 32506
BANCU: AV. BRASIL, 32.310 TEL- 332-3850 -TELEX (021) 21357
mm AV. SUBURBANA, 5.269 TEL 591-1147 EM FRENTE AO N0RTESH0PPING

»w
•. mi»

•Sr

kMto,

» i*V-

í* ¦¦'¦ V —7 TEMOS
LANÇAMENTOS INCEPA TAMBÉM!

VENHA ÀS NOSSAS LOJAS

fwv ^i

CLIENTE:
DATA:
ENDEREÇO P/ ENTREGA:
CONDIÇÕES: PAGAMENTO À VISTA, DINHEIRO, CHEQUE OU CARTÃO

QUANT. UNID.

M

M'

M'

M'

M'

M

M

M

M

—M'—

M [Az. Incepa Pegassos 20x25 Extra

M'

M

M'

M

M

M'

M

M"

M

M

M

DISCRIMINAÇÃO

Az. Incepa Branco 15x15 Primeira

Az. Incepa Branco 15x15 Extra

Az. Incepa Fdo Mármore Shell 20x25 DDD
Az. FDO Mármore Cream 20x25 DDD

Az. Incepa Draco Cream 20x25 DDD

Az. Incepa Adana'Grey 15x25 Primeira

Az. Incepa Atria Onix 20x25 Primeira

Az. Incepa FDO 037 Gelo 20x25 Extra

Az. Incepa Fdo Grafiato Shell 20x25 Extra

AzJncepaJ^áimciejjhelI 20x25 Extra

Az. Incepa Ayres Pérola 25x25 Extra

Az. Incepa Fdo. Núbia Vert. 15x25 Extra

Az. Incepa Fdo Stylus Verde 15x25 Extra

Az. Incepa Chipre Marrom 15x25 Extra

Az. Incepa Fábula Verde 15x25 Extra

LANÇAMENTOS
Az. Athenas Snow 20x25 Extra

Az. Incepa Marbella Shell 20x25 Extra

Az. Incepa Appia Grey 20x25 Extra

Az. Incepa Miloy 20x25 Extra

Az. Incepa Cronos Ivory 20x25 Extra

Az. Incepa Odeon Ivory 20x25 Extra

TEMOS MUITOS OUTROS MODELOS
HORÁRIO: De 2» à 6a Feira das 8:00 às 18:00 hs.
Sábado das 8:00 às 13:30 Hs.

P.UNIT.

479,00

499,00

439,00

449,00

449,00

659,00

679,00

679,00

689,00

699,00

749,00

799,00

809,00

829,00

849,00

869,00

999,00

1.029,00

1.049,00

1.159,00

1.179,00

1.199,00

TOTAL:

VALOR Cr$

mm*

JHU*$t*

QUARTAS E SÁBADOS MAIOR NÚMERO DE OFERTAS
TEMOS UNHA COMPLETA DOS MAIORES FABRICANTES DO BRASIL

OS PREÇOS DESTA PROMOÇÃO SÃO VÁLIDOS
ATÉ 23/05/90 OU TÉRMINO DO ESTOQUE

JORNAL DO BRASIL
lipiw ¦y«niniiiiiii|n mm» ———É— ini -i nu t-iiuii 
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^0> % «BEBAS USA.

1 PORTAS E JANELAS EM OS PREÇOS
nova era F0RAM A NOcaute v

Ir- m »»
í NOSSOS PREÇOS PROMOCIONAIS ESTÃO

CONGELADOS DESDE 10-03-90
ESTA E A HORA CERTA • FAÇA SUA COMPRA AGORA!

2 VEZES S/JUROS OU À VISTA C/10% DESC.
ACEITAMOS ENCOMENDAS EM IMBUÍA, MOGNO E CEREJEIRA

M2 2DM A3 2D

li i| / '/|ÍT/'i|l7/ ííl I ) \\ fír^'''. i hl fílíS^ÍI

¦r-nil \Bm Pwl rwm mÊsti
RETA 2.400,00
ARCO 3.400.00

RETA 3.400,00
ARCO 4.400,00

A3 ARCO

RETA 3.580,00
ARCO 4.580,00

PORTA BALCÃO

RETA 4.120,00
ARCO 5.760,00

RETA 4.880,00
ARCO 5.880,00

2D ARCO

f§||§§ijLyJf 1 i^leJsalIMdJjyi ll^^ili^Wli
12.930,00 d PORTAL

_|^^J| _

1,20x2,10 POP 8.580,00
1,20x2,10 LUXO 11.020,00
1,40X2,10 LUXO 12.720,00

[21 .„

14.550,00 c/ PORTAL

,^SC^,

JÈám
PORTAL
PORTA

5.900,00
5.880,00

JANELA POP

PORTAL 5.900,00
PORTA À LANÇAR

JANELA LUXO

PORTAL
PORTA

6.900,00
4.120.00

JANELA DE CORRER ARCO

IDEAL PARA OBRAS MÉDIAS OU
ECONÔMICAS, MADEIRA: IMBUÍA
DE GRANDE DURABILIDADE

1,00x1,00-2.900,00
1,00x1,20-3.520 00
1,20x1,20-4.180,00

BASCULANTE ARCO E RETO

. = ', Tí~ ) (íÊ f05* =>= « = =s ! | aas a« / Sâftaa |

A MAIS LINDA E REFORÇADA
JANELA PRODUZIDA ATÉ HOJE.
MADEIRA: IMBUÍA SELECIONADA

1,00x1,00-3.780,00
1,00x1,20-4.580,00
1,20x1,20-5.360,00
1,40x1,20-6.320,00

ROSÁCEA

janela econômica e
defAcilinstaução

1.50x1,20- 5.850,00
2,00x1,20- 8.250,00
1,50x1,50- 7.800,00
2,00x1,50-11.100,00
2,50x1,50-15.500,00

JANEU DUPLA RETA

0,6UXU,(JOr--
0,60x0,60 -650,00 0,30x0,80-1.040,00
0,60x0,80 -840,00 0,80x1,00-1.200,00
0,60x1,00 -980,00 1,00x1,00-1.520,00

0,60
0,80
1,00

ESCADA CARACOL
Com 3,00m

13.080,00

SÓ NAS LOJAS:
R. Frol Caneca, 92
Tel.: 222-4973
R. Senado, 259
Pça. Seca (Jacarepaguá)
Campo Grande

~1

980,00 1,20x1,20-5.020,00
-1.200,00 1,40x1,20-5.830,00

2.240,00 PREÇOS DE LAJMÇAMENTO
ASSOALHO DE IPÊ 0,15 890,00M*
ASSOALHO DE IPÊ 0,15 COMUM 99O.00M2
ASSOALHO DE IPÊ EXTRA 1.200.00M*
ASSOALHO DE IPÊ 0,20 EXTRA 1.400.00M1

QUANTIDADES LIMITADAS

V
O Imóvel Sempre foi

o Melhor Investimento.

C \

r ]
\

¦'-=" N^~==2^ \;'\y g§ 1,00x1,00-3.510,00 fcs^retr^o clboe- ssn.nn te';.".,'; i o i,ooxl,2Q-4.200,00

ADMINISTRAÇÃO - DEPOSITO - EXPOSIÇÃO E VENDAS:
CENTRO: Rua do Senado, 259 • 231-0456/222-0870 (Próx. R. Gal. Caldwell • Estacionamento na LOJAfc
PÇA. SECA (JACAREPAGUÁ): Rua Cândido Benício, 1.505 • 390-6940 (Estac. FÁCIL).

DEPÓSITO E SALDOS P/PRONTA ENTREGA • PREÇOS DE CUSTO
PÇA. BANDEIRA: R. Lopes de Souza, 26 • 284-6680/228-7191 (Acesso p/R. Ceará-Estac. FÁCIL)

SHOW-ROOME VENDAS:
CAXIAS: Av. Duque de Caxias, 333 • 771-5430

« • S. JOÃO DE MERITI: R. Expedicionário, 46 (na rua da CEF) • 756-4934
« • NOVA IGUAÇU: R. Dr. Otávio Tarquino, 282 • 767-8369 e 767-9770 (ant. loja do Báu)
8 • MÉIER: R. Cónego Tobias, 31 • 593-9849 (em frente a Estação)

ABOLIÇÃO: Av. Suburbana, 7.131 • 593-1899 (próx. ao BRADESCO)
CAMPO GRANDE: Av. Cesário de Melo, 3.393 • 394-8799 (em frente à SENDAS)
COPACABANA: Av. Av. N. Sra. Copacabana, 581 - Loja 209 • 256-4865 (Esq. c/Siqueira Campos!
IRAJÁ: Av. Monsenhor Felix, 870 • 371-9977 (Ao lado do Superm. GUANABARA)

iiuiiiji,iiil«wm HiHIIIIIIIIHfclIM



JORNAL DO BRASIL

"%^ NESTE SÁBADO, TudO Cm^PV
PLÂWTÃO ÂTF À<5 17-nn osir+ãr* Ha

vista

domingo, 20/5/90 a Casa e Decoração G fâ,

QUEM APLICA NO BEM DE RAIZ
SABE ONDE TEM 0 NARI2.

^/inv

y^co

mi
sa

ou

76

^ O p/ano chegou e comprovou: quem
investiu na reforma e construção, só lucrou.

„ O /VOSSO BAZAfl fé/n íudo para vocêconstruir ou reformar sua casa, desde areia
pedra, ferro e cimento ao mais fino acaba-
mento em pisos, azulejos, louças e metais
sanitários.

COMPRE HOJE e não se preocupe onde.
guardar o seu material, O NOSSO BAZAR
guarda para você em até 120 dias.

APROVEITE os preços de PROMOÇÃO,
estão bem abaixo dos praticados em
16 de março.

Fale com o nosso GERENTE.

NAS LOJAS

Rua José Bonifácio, 552
(Rua em frente ao Norte Shopping)

Taquara
Av. Nelson Cardoso, 1267

Tijuca
Rua Uruguai, 240

ezes iguais ou seu
crédito pelo preço à
deste anúncio

f
PRODUTOS
lASiCÔSÍ

PREÇO C/ DESC.
DINH., CHEQUE

OU CARTÃO

PREÇO
AVISTA

Elemento Vazado Reto
Cubinho  22,35 19,00
Elemento Vazado Re-
to  22,35 19,00
Elemento Vazado Envieza-
do  30,59 26,00
Armassa Quartzolit 50
Kg 1.000,00 1.000,00
Argamassa Quartzolit 20
Kg  410,00 409,00
Qualimassa Mauá 50
Kg  187,00 159,00

Cal saco 8 Kg  151,20 128,52
Terra (saco)  23,29 19,80
Areia (saco)  23,29 19,80
Saibro (saco)  23,29 19,80
Pedra (saco)  61,18 52,00
Terra (metro) 1.266,74 1.076,73
Areia (metro) Guandu .... 1.266,741.076,73
Saibro (metro) 1.266,74 1,076,73
Pedra (metro) 2.647,06 2.250,00

Telha Colonial Capa e Bi-
ca Peça 
Telha Duplana Casa No-
va
Telha Cumieira France-
sa
Telha Francesa Direi-
ta 
Telha Rabo de Galo 
Tijolo Boca de Sapo
Tijolo 4 Faces 
Tijolo 10 furos 
Tijolo 18 furos 
Tijolo aparente Maci-
Ço

*\ iiRRAGEM E
HfcRÁMENIA ÍÀZULEJOS

Pá de bico com cabo n1
04 610,86
Pá de bico com cabo n"
06 769,53
Pá Quadrada n' 04 610,86
Cavadeira Articulada 712'86
Cavadeira articulada ref.
554 746,86
Foice meia-lua 293,53
Sacho 1 ponta com ca-
b° 225,53
Sacho 2 pontas com ca-
to 225,53
Formão goiva 5/8 66,86
Enxada para jardim com
cabo 168,87

"iMftmBfi

Tijolo 2 furos 
Tijoio 20x20 Milheiro .7
Tijolo 20x30 Milheiro 11.
Tanque de Cimento Arma-
do n° 01 
Tanque de Cimento Arma-
do n*. 02
Base p/ Caixa de Inspe-
ção (fundo)
Anel de Concreto P/ Cx.
de Inspeção 0,60 x
-420

27,06 23,00

38,82 33,00

50,59 43,00

29,41 25,00
318,40 270,64
17,81 15,14
17,81 15,14
17,81 15,14
13.67 11,62

15.68 13,33
20,79 17,67
25.69 21,84

000,00 6.300,00
100,009.900,00

2.057,65 1.749,00

2.857,65 2.429,00

788,24 670,00

ms3__5mjüi
Cx. de Gordura ir 1 de
Cimento Armado
Cx. de Gordura n° 2 de
Cimento Armado
Tampão de Ferro T.
Tampão de Ferro T.
Grelhas de Ferro Diversos

1.317,65 1.120,00

2.035,29 1.730,00
33 Temos
70 Temos
Tamanhos Temos

0s preços dos produtos básicos sio para retirar a mercadoria, j

PRFrn PREÇ° c/ DESC.
Caixa de PassagemÀPvi^ADIN03'c«oouE
30x30  690,00 690,00
Caixa Moratori Ref.
418 6.312,00 6.312,00
Luminária Lumiflex 2018
il lâmpada 2.956,87 2.956,87
Refletor "Jomarna" 60 c/
cinta 1.552,44 1.552,44
Refletor "Jomarna"
100 2.106,87 2.106,87
Refletor "Jomarna"
200 3.082,10 3.082,10
Calha Tubular "Jomarna"
1x20 1.064,20 1.064,20
Calha Tubular "Jomarna"
2x20 2.129,53 2.129,53
Calha Tubular "Jomarna"
2x40 3.308,20 3.308,20
Calha Tubular "Jomarna"
3x20 3.194,87 3.194,87
Calha Silvestre c/acrílico
branco 2x20 1.166,20 1.166,20

ACESSÓRIOS
RARA BANHEIRO

Saboneteira 15x15
ref. 781 (Cris-Metal) 576,86
Saboneteira embutir
(Expambox) 576,86
Porta papel dupla (Moidenox)
15x30 com 2 portas
luxo 217 B' 1.528,87"isôns^âpeí^sldssejO-íflflj-4âbflJLei
Pia, bidê/ vaso luxo
217 C 1.528,87
GABINETE P/ BANHEIRO
(ESQUAMINAS) SEM MÁRMORE
TODO EM CEREJEIRA
0,60 cm 5.095,75
0,80 cm 6.276,40
1-00 7.434,95
UO 9.611,80

ppcm PREÇO C/ DESC
KLABIN « °'S«
Creme 15x15 Extra 579,00 492,10
W.S.Fawn Field 15x15 Ex-
tra 573,39 487,38
Priscila Repouso 15x15
Extra 573,39 487,38
Netuno BI 15x20 Ex-
tra 593,44 504,42
Plutone 15x20 Extra 754,88 641,64
Carmem .White 20x20 Ex-
tra I. 659,07 560,20
Branco 15x15 Extra 599,00 509,15
Marfim 15x15 Com 419,00 356,15
Branco 15x15 Com 499,00 424,15
Vitral 15x15 Com 489,00 415,65
W.S.Pink Field 15x15
STD 579,00 492,15

Botafogo 097 15x15 299,90. 254,91
CESACA
Arco Verde 15x15 Ex-
tra  678,86 577,03
INCOCESA
2 Rio (AL) 15x15 Extra . 659,00 560,15
2 Rose (B0) 15x15 Ex-
tra  659,00 560,15
PORTINARI
Manhattan 20x20 Com .. 452,20 384,37
Os descontos adicionais de pisos, azulejos, tubos,fibro cimento, lios é de caráter provisório podendoretornar aos preços congelados do dia 16/03/90. E
para retirar a mercadoria

Prestação mínima
de CrS 5.000,00

PiSOS
Adicional de mais 15% desct* nos azulejos, e10%
nos pisos para pagamento em dinheiro ou cheque.

PREÇO C/ DESC.
DINH., CHEQUE

OU CARTÃO

-
FIBRO-
CIMENTO

GUAINCO
Flórida 22x33 Extra
Enseada 22x33 Extra
Navegantes 22x33 Ex-
tra
Tricala 34x34 Extra
Patras 34x34 Extra

PREÇO
Avista

588,20
588,20

529,38
529,38

588,20 529,38
699,00 629,10
699,00 629,10

ÇT9T7 I

PROMOÇÃO DO MÊS DE MAIO <•
Na compra de um "Conjunto Cidamar 3 peças (: (vaso, lavatório, coluna)" Flamingo cor branco e

) "vaso com caixa acoplada plebe (ideal stan-
dard) branco boné" o cliente ganha de presente
um tampo Mônaco (Goyana).

BANHEIRAS

Conj. Cidamar 3 Peças
(vaso/ lavatório/ coluna)
Flamingo cor branca

12.353,33
Vaso com caixa acoplada
Tlebe (Ideal Standart) cor |
branca/ Boné 11.274,00

|ANI-
TARIAS

DE LUCCA
Marrom 20x30 Extra 629,00 566,10
Bege 20x30 Extra 629,00 566,10
Cinza 20x30 Extra 629,00 566,10
Ônix 33x33 Extra 770,87 693,78
Gris 33x33 Extra 770,87 693,78

CHIARELLI
Cobre 33x33 Extra  633,53 570,17
Savana 20x30 Extra  629,00 566,10

PORTOBELLO
Carga Pesada Grafite
31x31 Extra  939,00 845,10
Colonial Sand 25x25 Ex-
tra  598,33 539,00
Ice Gelo 31x31 Com  712,86 641,57
Seda Branco 31x31
Com  576,97 519,00

TELHAS VOGATEX
(ET/SUPERONDA)
1,22x0,50 gr
2,44 x 0,50 J5J».„

PREÇO
Avista

97,41
198,65

PREÇO C/ DESC.
DINH., CHEQUE

OU CARTÃO

83,22
167,15

1,83 x
2,13 x
2,44 x
3,05 x
3,66 x

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

3|í

TELHAS ONDULADAS (ETERNIT)
1,22 x 1,10  365,97 311,07
1,53 x 1,10  459,75 390,79

550,76 468,15
641,30 545,10
735,64 625,29
920,69 782,59

1.104,73 938,02
TELHAS MODULADAS (ETERNiT)
1,85
2,30
3,20
3,70
4,10
4,60

•y*

423,50
527,56
734,47
849,30
940,89

1.058,33
CANALETE 49 (ETERNIT)

BANHEIRAS ACQUAVIVA COM
HIDROMASSAGEM preço c/ desc
»„,„ ,:, , .PREÇO DINH. .CHEQUEDonna 154 Branca/avista ou cartão
Boné 51.366,94 41.093,55
Donna 174 Branca/
Boné 52.556,3142.045,05
Duchessa 135 Branca/
Bjne^^^^^....47.330,2r 38.264,18-

JJMATERIAL
HIDRÁULICO

TUBOS PARA ÁGUA
ROSCAVEL 6m
1/2 
3/4

1
1
2
2 1/2

1/2 $m^

Avista

235,62
310,42
472,48
721,82
971,15

PREÇO C/ DESC
DINH., CHEQUE

OU CARTÃO
200,28
283,80
401,61
613,55
825,48

1.307,75 1.111,59
1.993,20 1.694,22

Studio 170 Branca/ ---¦¦¦¦--1
Boné  48.878,96 39.103,17

TUBOS PARA ESGOTO 6m
(PROVINIL)

40mm
50mm
75mm

lOOmm
ISOmm
ira

260,55
409,20
634,35
883,88

221,47
347,82
539,37
751,30

2,1
2,50
3,00
3,60
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,20

?/&
V*

*&!>¦

665,97
333,43
986,54

1.166,44
1.282,74
1.439,08
1.594,78
1.726,67
1.891,62
2.055,79
2.303,02

381,15
474,80
661,02
784,37
846,80
952,50

560,07
712,87
838,56
991,47

1.090,33
1.223,22
1,355,56
1.467,67
1.607,88
1.747,42
1.957,57

CANALETE 90 (ETERNIT)
3,00 1.338,92 1.205,03
3,70 1.651,72 1.486,55
4,60 ._ 2.059,72 1.853,75
6.00 && 2.746,52 2.471,87
6,70 .¦Stlfl 2.998,12 2.698,31
7,40 3.310,92 2.979,83
CAIXAS D'ÁGUA (ETERNIT)
50 Litros s/tampa  335,35 305,32
100 Litros c/tampa  868,63 738,34
150 Litros c/tampa  954,03 810,93
250 Litros c/tampa 1,544,18 1.312,55
500 Litros c/tampa 2,425,82 2.061,95
1.000 Litros c/tampa 4.841,27 4.115,08

1.893,68 1.609,13

B> TINTAS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 552
(Rua em frente ao Norte Shoppinq)
PABX 594-9342 TELEX (021) 21018

LOJA A
Show Room de pisos, azulejos,

louças e metais sanitários e
acessórios de finos acabamentos

Plantão sábado
até 17:00

LOJA B '
Seção de produtos básicos, material elétrico,

hidráulico, ferragens, ferramentas, telhas ecaixas d água de amianto, tintas, produtos
químicos e tudo que você precisa para sua

casa

De 2* a 6" feira de 8:00 às 18:00 - sábados
das 8:00 às 15:00 com amplo estacionamento

Suas opções da como chegar ao NOSSO BAZAR
Ônibus-627(INHAÜMA/S. PENA) 456 (COPA/MÉIER)
Mmfm 

A«\Dl?EUS/MÉIER> 669(GUADALUPE/MÉIER) 650 (Mal. HERMES/ENG"J0V°> 687e688(PAVUNA/MÉIER) 541 (N. IGUAÇÚ/MEIER) "tKMtS/ENG.

TINTA SUVINIL PVA LÁTEX
Galão  881,25 705,00
Balde 4.060,00 3.248,00

VILA ISABEL
Av. 28 de Setembro, 310

próximo à Rua Souza Franco
C/estacionamento

S 288-0065 e 208-9948
aberto de 2* a 6* feira de 8:00 às 18:00

sábados até às 13:00

ENG. DE DENTRO
Av. Amaro Cavalcante, 1949 a 1959
bem em frente à estação do trem

S 594-2584 e 594-2960
novo horário: 2' a 6" feira de 8 OOàs 18:00, sábados até às 13:00

a TERÍAT-"
ELÉTRICO

FIOS
1,5
2,5.,
4,0.,
6,0..
10,0,

d*

PREÇO DINH., CHEQUE
À VISTA OU CARTÃO

. 812,13 649,70
1.291,82 1.033,46
1.970,36 1.576,29-Jfe —

•••••.vp^ 2.903,99 2.323,19
4.930,20 3.944,16

16,0:. 7.696,19 6.152,15

Temos todos os acessórios para telhas de
amianto.
Parafusosrpregos comjredasãer^nriétfãs

J^Joias-iJS-teífcaréTnédidás. Rufo, espi-
gao, afastador de todos os modelos. Vasos
decorativos de amianto, retangular, quadrado
triangular.
Trabalhamos também com chapas lisas, pren-sadas, todas as medidas e tudo mais de
acessórios que você precisa.
Fale com o nosso gerente.

Oi preços acima estão abaixo dos preços congela-
dos conforme medida provisória 154 publicada em16/03/90 e sâo validos até o término do estoque
podendo retomar aos preços congelados sem aviso
prévio.

TIJUCA
Rua Uruguai, 240

amplo estacionamento
S 288-3293, 258-6333 e 208-1969
aberto de 2* a 6* feira das 8:00 às 18:00

Sábados até às 17:00.

JACAREPAGUÁ
Av. Nelson Cardoso, 1267
Bem no Largo da Taquara

Com amplo estacionamento
S 392-2551, 392-3296 e 392-6619

Aberto de 2" a 6" feira das 8:00 às 18:00
Sábados até às 17:00.

ANDARA!
Rua Barão de Mesquita, 811

em frente a R Barão de S Francisco
S 208-9149

Novo horário de 2* a 6' feira
Das 8:00 às 18:00

Sábados até às 13:00

TIJUCA
Rua Barão de Mesquita, 608/610
Quase esquina c/ Rua Uruguai

C/ estacionamento em frente
S 288-7444 e 258-2497

Aberto de 2* a 6' feira de 8:00 às 18 00
Sábados até às 13 00
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E5EEB-E-3
AZULEJO MATARÂZZO 15x15 A
Ref. 08 395,00
Ref. 09 395,00
Ref. 13 395,00
Ref. 14 395,00
Ref. 19 395,00
Ref. 16 395,00

AZULEJO CECRISA15X15 A
CALIFUNDO 395,00
BRILON LISO 395,00
SAMBAMBAIA 495,00
CINTIABONE 495,00
JASMIN. 495,00
CORDOBA 495,00
ARUBA 495,00
SUMARÉ 495,00
SERVILHA 495,00
PUEBLA 495,00
BRILON DECORADO.495,00
CALCUTÁ 457,00
CORDOBAA ..457,00
BRILON 457,00
CRETAA 457,00
BALIA 457,00
SUMARÉ 457,00
SÃO VICENTE 457,00
SAFAIRE 457,00
ROSEWH2 457,00
ROSE AP 457,00

AZULEJO CECRISA 15X15 C
LORETA VERDE 415,00
VITÓRIA 636 415,00
PRISCILLA 415,00
VITÓRIA 635 415,00

AZULEJO CECRISA 15X15 D
LORETA VERDE 295,00
VITRAL 295,00

AZULEJO CECRISA 15X20 A
SIENA 540,00
HORIZONMV 540,00

HORIZONWH 540,00
CRETAM 540,00

AZULEJO ELIANE15X15A
TANGARÁ 560,00
PRIMAVERA. 560,00
KATHERINE 560,00
AZUL 560,00
BRANCO 560,00
1429.... 589,00
LENARA 589,00
MARILENE 589,00
1129 589,00
MILENA 589,00
KARINA.. 589,00
TRAMANDAÍMR.... 589,00
ITAMARACA 561,00
ANCIETA ..... 561,00
CAMPOS 561,00

AZULEJO ELIANE 20X20A
SEAT 730,00
ALPES 730,00
SOLAR 730,00

AZULEJO ELIANE 15X15D
ARAXÁ 293,00
PALMAS 293,00
BIANCO 293,00

AZULEJO INCEPA
ANSERA 560,00
GIORIA 560,00
ASCOTGREYA 560,00
FUNDO VERDE 560,00
FUNDO CINZA 560,00
SAVONAB 520,00
ATRIACINZAD 490,00
ADANAA 560,00

PISOS
LAJOTÃO PARALUPI 20x30 A

VERONA 260,00
GUANABARA 260,00

LAJOTÃO PARALUPI 20x30 B
VERONA 220,00
GUANABARA 220,00

LAJOTÃO PARALUPI 32x32 A
AMÊNDOA 260,00
CASTOR 260,00
DANÚBIO 260,00
VENEZA 260,00

AMÊNDOA 220,00
CASTOR 220,00

..mH*L ___J__Hk*«. «rjTflWW
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DANÚBIO 220,00
VENEZA. 220,00

LAJOTÃO BUSCHINELLIA
AMAZONAS 335,00
DAMASCO 335,00

LAJOTÃO CEPAR 32x32 A
SEVILHA 280,00
AMETISTA 280,00

PISO PORTO FERREIRA 20x20A
REF: 1466 650,00
REF: 1467 650,00
REF: 1468 650,00
REF: 1469 650,00
REF: 1470 650,00
REF: 1475 650,00

PISO GUAINC0 22x331»
CLASSIC MARROM 599,00
CLASSIC PIAZZA 599,00
CLASSIC FONTANA 599,00
CLASSIC ROMA 599,00
CLASSICS PRATA 599,00
CLASSIC FLÓRIDA 599,00

PISO GY0T0KU 20x30 A
MEDAGLIA 716,00
ADORNO 716,00
CAPRI 716,00
ETERNI 716,00
ARGENTO 716,00
TRAVERTINO 7Í6,00
CARRARA CREMA.716,00

PISO GY0T0KU 20x20 A
HAITI 716,00
ÁGATA GRIS ....716,00
ATENAS BEGE 716,00

BANCAS AÇO INOXETERNOX
1.20m 7.232,00
1,50m 8.838,00
1,60m 9.443,00
1,80m 10.439,00
2,00m 11.456,00"o

«e^^.-— _ 
MATRIZ

AV. CESÃRÍO m
MELO, 3335

CAMPO GRANDE
TEL: 394-5666

RUAAURÉLIO
FIGUEIREDO,115

BCAMPO
GRANDE

TEk394-1805

RUA FRANCISCO
REAL 1852

BANGU
TEL: 33.1-7203

AV.TEIXEIRA
DE CASTRO

167-C
BONSUCESSO
TEL. 290-9745

ll|IIIMMMMMr-M_-_M«_.______H_____BB
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PLANTÃO AOS
SÁBADOS

TOIUU AUlOlMlICOP
VARANDA OU OACAOA

il.à. i

Â ÁíkÂ,
.COBERTURAS','

aC/ATE5Q% 
'"

'DESCONTO

v^WAIEEM '
4>VEZESS/JUR0S
7777

GARAGEM P/AUTOS
PREÇO: CrS 15,000,00
'- SOÜ-2E3;

;;:, PAGAMENTOS

FMnnesA i» oniiro ionofircau

ENTREGA IMEDIATA PAGUE QUANDO RECEBER
AV. SANTA CRUZ, 226

REALENGO
332-0066
332-2968

MÁRMORE
Agora
Também Té
Etiqueta

Grainito
ma*

Tal

¦ ¦¦ m

Se você é do tipo que-.antes de comprar, olha
.; primeiro a etiqueta,

faz multo bem.
Etiqueta é sinônimo

de qualidade e representa
muito mais do que uma
simples identificação.

Quando você adquire
uma peça na Fermar êa

;me5ma coisa.
Lá você encontra bancas, lavatórios, pisos

e escadas em mármore ou granito.'¦. 
Tudo sob medida, de acordo com o seu

ambiente. 0 atendimento ê personalizado
c o orçamento sem compromisso.

PROJOOÂÒD/VSEMÀW
BANCAS E LAVATÓRIOS

í*™í;*'.-iv!.5i?-». ¦

MEDIDA GRAMTQ H/ÍRfíORES
uoxss 5.15o, Ni.soo;
1,60x85 6;S00À j 6,00$
2,00x55 8.100, 7.500,

ESCADAS • PISOS • FACHADAS
JJJS 4.855, 2.195,

Peça a visita de um dos nossos
representantes.
na fermar, você náo vai pagar mais
pela etiqueta.

Mármores tfGranrtos

•v -w jsw ^ár umtt hvii

RUA LIMO TEIXEIRA, 307 © 581-7945 / 581-5651

BOX
BLINDEX
248-0399

VIDRAÇARIA
WERNECK

REVENDEDOR
AUTORIZADO

ALUMÍNIO
.22 anos experiência ja-
nelas, basculantes por-•tas p. box.

Pagt° 3 vezes
*Tels. 26>5084.'S'25í:7325'í

FULGORAUTO
IND. COM. LTDA

R. Uruguai, 99 — Tijuca

PAPEL DE PAREDE
PISOS

Sou autônomo, orça-
mento s/compromisso.

Tel.: 372-5183

<¦¦•¦••«•••«¦¦¦*¦¦¦•¦*••¦•¦¦••• ••»*« lt»»ès««t M«ttia<stoo*it

iDtaf»*«avM«t*l«l*r«*iülaull AD MMII

•¦¦¦«¦««¦¦•••••¦•«¦¦íSSSSímSSSS

O menor preço, a melhor qualidade e o maior ®$foque. U@ye o confira!
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li Si

Mod. 11 Mod. 24 Mod. 25 Mod. 26 Mod. 32
10,890, 8,150, 8,150, 6,500, 6,120,
2.10XO80 2.10 x 0J80 2.10x0.80 2,10i.80,'0.70í0.60 2.10x0.80

moqno mioMé moaao/imbuia moano/cereieira imbuía

wmítm
:i|íí:S:ií.í4:f::5

lllll
Mod. 34
3.000

2.10x0.80/0.70

Mod. 38 Mod. 35
3.000 4.000

COMPENSADOS 1a QUALIDADE .«

VIROLA EXTRA
4mm 600,00 15mm ..1.520,00

6mm 880,00 18mm ..1.800,00

10mm 1.150,00 20mm ..1.900,00

CEDRO

4mm 960,00 15mm ..2.380,00

6mm 1.100,00 18mm ..2.850,00

10mm 1.610,00 18 SA...2.800,00

EIDAI
4mm 1.320,00

6mm 1.860,00

10mm 2.280,00

15mm 2.970,00

16mm(SR) 2.880,00

18mm 3.405,00

20mm 3.780,00

FREÍJQ/CER/
MQGUO

4mm 1.780,00

6mm 2.480,00

10mm 3.260,00

15mm 4.320,00

16mm(SR) 4.220,00

18mm 5.280,00

19mm(SR) 5.280,00

20mm 5.560,00

20mm TEC PAINEL.,3.540,00

4mm 2,70x1,22 1.780,00

PORTAS DE SEGURANÇA
"EIDAI" CEREJEIRA/

MOGNO/ FREI JÓ

2,11x0,62 2.475,00

2,11x0,72 2.850,00

-itrrwiM .ZZZZZZZ.. 3.260,00

BENEFICIADOS
LAMB.IPÊ 950,00

ANGELIM 610,00

ASSIPÊ ..1.000,00

ASS IPÊ CLARO 800,00

RODAPÉ IPE 65,00

GRANZEPEIPE 30,00

MADEIRA
MASSARANDUBA

....12,00Ripa
IPE

... 30,00

100,00
.165,00

Perna
3"x41/2
3"x6" 205,00
3"x9" 320,00
3"x12" 410,00
6"x6" 670,00

85,00
....160,00
....260,00
....330,00
....540,00
....660,00
.1.100,00

PROMOÇÃO DA SEMANA
Compensado de Amescla Comercial

4mm 450,00
6mm 575,00
10mm 850,00
15mm 1.050,00
18mm 1.200,00
20mm 1.250,00

Resinado
6mm 520,00
10mm 730,00
12mm 780,00
14mm 950,00
17mm 1.040,00
20mm 1.240,00

m
o
(1
M
3
B
O

TUDO EM 4 X IGUAIS
PREÇOS ACIMA FATURADOS 30 DIAS
DESCONTO ESPECIAL
ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO

JÃCÃMPÃÔÚA
342-2424 / 342-1000

—' ÍT-T—TI i ¦-¦¦ v

U.y
«jaiiws fl

domingo, ^0/5/90 q Casa e Decoração d \Í

PS m%mu W I Wã wàKM ¦BI ¦ ^M fiõfSI kvmj

t~3i ^^9 ****% ™" {PC

MADEIRAS
CrS

Formica Brilhante  1.800 00
Formica Texturizada 2 200 00
Aglomerado Natural 15 mm  1.600,00
Compensado Mescla 15 mm - 2,20x1,60  1.050,00
Compensado Virola 15 mm (Madeleo) - 2,20x1,60  1.40o'oO
Forma Resinada 12 mm 600,00
Duratex/Eucatex 3,2 mm 440,00
Compensado de Pinho Naval 15 mm - 2,20x1,60  1.98o'o0

FERRAGENS
CrS

Dobradiça S3 (cento) 3.890 00
Dobradiça S10 Super (unid.)  121,85
Fecho Rolete 755
Puxador Alça CERJ/MOG  28,00
Goma Laça Indiana 570 00
Cascola Galão  499 qo
Thinner AUDI 2800 - 51  680^00
Fechadura Fama 125 INT/WC 720,00

tel 261-8000
Rua 24 de Maio, 7ãS

tudo 6/Tl '
madeiras ¦ j tudo em''. madeiras ;

ct^&r Bff ti B H^^ ÍFKl R ESS ^'tbÍ ^TT^^^^^^*laiH T^^T^MaBalHtaTMBIaWBSnBKJWBBaWfliüOy '¦:'¦':¦¦¦«*>'

\ S Para maiores descontos visite nosso showroomT J tf
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FAIXAS IMCEPA 
2200Palace20x25Extra "*""""" ~~

Kg^LsAlJU^ Festone Orion Grey Extra ^ ^ 
Moscaras txtra j VW«0,WW _,.,...,,.,.._,„, TI.OKK.OO

1 flNCÊSg"
15x25

Fundo FM Areia Brilhante...
Fundo Antico Areia Extra....
Fundo FM Areia Acetinado
Extra

""N

805,00

20x25
Fundo FMB Cinza Primeira
Fundo 207 Verde Primeira
Fundo Mármore Shell Primeira....
Fundo Mármore Grey Primeira....
Fundo Mármore Cream Primeira.
Fundo Barena Cream Primeira.,
Fundo Grafiato Snow Primeira...
.Fundo Mármore Cream Primeira.

s

Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone
Festone

15x25
Avis Cream Extra.,
Orion Grey Extra.
Vega Shell Extra..
Aston Grey Extra
Aston Cream Primeira....
Felix Cream Extra
Draco Cream Extra
AlterOnix Primeira
Adana Shell Primeira
Álea Onix Extra
Antila Onix II Extra
Canopus Onix Primeira...
Anser Shell Extra
Anser Grey Primeira
Giorio Onix Extra
GiorioOnixI11* Comera
Folia Onix 1'Comerc
Adana Shell Extra
Adana Grey 1* Comera..
Aquila Extra
Petra Cream Extra
Titaros Cream Extra
Kerma Cream Primeira i

2200 Palace 20x25 Extra.
2205 Palace 20x25 Extra.
2250 Amazon 20x25 Extra.
2709 Dusty Rose 20x25 Extra..
2225 Dance 20x25 Extra
2231 Leaves 20x25 Extra
2313 Shades Extra
2314 Shades Extra
2295 Network Extra
281 Gala 20x25 Extra
2216 Greece 20x25 Extra
2211 Greece 20x25 Extra
2212 Greece20x25 Extra
2282 Gala 20x25 Extra
2551 Flash White 20x25 Extra..
2555 Flash Grey Extra
2311 Shades 20x25 Extra
2201 Paiace20x25 Extra
2275 Spring Grey 20x25 Extra.
2313 Shades 20x25 Extra
2?,I Leaves 20x25Extra
2314 Shades 20x25 Extra
2707 White 20x25 Extra

688,00

PORTO BELO 10x10
(O SUPERPISO)

Madeira 1* Comercial.
Jarl Extra
Platina Extra
Negro Extra
Tapajós extra
Solimões Extra
Juruá Extra
Madeira Extra

1.265,00

10x20
Tapa|ôs Extra...
Solimões Extra..
Juruá Extra
Jari Extra
Madeira Extra...
Nogro Extra

r-

Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Fundo
Exlra..
Fundo
Fundo

FMB Cinza Extra
Mármore Shell Extra
Barena Cream Extra
FMB Bege Extra
Kena Cream Extra....
FMB Verde Extra
Mármore Grey Extra
FMS Gelo Extra
Mármore Cream

1 ífiBEl 
~~ "" s

\L

Savana Snow Extra..
Hybris Õnix Extra

Fundo Grafiato Snow Extra'..

<9R

Fundo Canopus Snow Primeira .
Fundo Draco Cream Primeira....
Fundo Canorjus Snow Extra
Fundo Leo Snow Extra
Fundo Asner Grey Extra
Fundo Anser Shell Extra
Fundo Giory Grey Extra
Fundo Aquila Grey Extra
Fundo ícaro Shell Extra
Fundo Ícaro Cream Extra
Fundo Folhia Snow Extra

1092,00

2.300,00

20x20
Branco Extra
Fundo IT 003 Exlra
Fundo IT 009 Extra
Candeias Comp. Extra
Dijon Comp. Extra
Estoril Comp. Extra
Nimes Comp. Extra
San Remo Comp. Extra
Vila Verde Comp. Extra
Caravela Comp. Exlra
San Diego Comp. Extra
Itatiba Comp. Exlra
29060 Comp. Exlra
San Marino Comp. Extra
Solar Comp. Exlra
Paraty Gelo Comp. Extra „í

TEMOS KITS PARA OS FUNDOS DE AZULEJOS ACIMA

'J

2707
2232
2314
2313
1352
1353
1354
1355
1356
1211

White 20x25 Stander..
Leves 20x25
Shades 20x25
Shades20x25
Marble 20x30 Extra....
Marble 20x30 Extra....
Marble 20x30 Extra....
Marble 20x30 Extra....
Marble 20x30 Extra....
Texture 20x30 Extra...

-20x20
Madeira Comercial.
Negro Extra
Tapa|ós Extra
Jari Extra
Juruà Extra ,00

ViÉlim*

25x25
Snow Border Extra.. 805,00 j

r
uuue/

31x31
Orion Prelo Exlra
Carga Pesada Coral Exlra..

1264 Vision 20x30 Extra,
1268 Vision 20x30 Extra. J

r

REVESTIMENTO 20x30
Giovana Extra
Juliana Extra

CHiARILU/SUAIMCOl
Cinza Extra
Boné Extra
Branco Extra ....,..,..
Fundo Rama Extra
Fundo Traverlino Extra 3
Fundo Rendado Bege Exlra
Fundo Ibiza Extra
Fundo Las Palmas Extra
Fundo Celta Extra
Fundo Chipre Exlra

TEMOS KITS P/CS REVESTIMENTOS ACIMA

35x35
Tupi Extra
Carga Pesada Grafite Extra I ,00 jj

20x33
Fundo Kioto Grey Primeira.
Fundo Papanero Nero Extra
Fundo Stratos Cream Extra.
Fundo Kioto Grey Extra

25x36
Fundo Luna Onix Extra
Fundo Adana Shell Extra....
Fundo Adana Grey Extra
Fundo Ikaria Grey Extra
Fundo Kira Grey Extra
Fundo Zefiro Snow Extra ....
Fundo Luna Cream Extra....

Fundo Kerma Cream Extra., j ¦>¦
FundoVernaSnow Extra....! ¦¦# áSO,

CECRISJ

r FAIXAS 1NCEPA
01x20 E 01x25

Prisma Vermelho Extra
Prisma Onix Extra
Edros Vermelho Extra
EdrosThaupe Extra
Edros Green Extra..
Edros Rose Extra...

EjjjÇj|PÃ

7,5 x 2,5
Meta Cream Primeira
Meta Shell Extra
Meta Snow Extra
Meta Grey Extra
Barena Shell Primeira
Barena Cream Extra
Barena Cream Extra
Barena Onix Extra
Barena Grey Primeira

-GmmaCream Extra
Croma Grey Extra
Polux Shell Extra
Polux Cream Extra
Vésper Shell Extra
Vésper Cream Extra
Hibris Onix Extra
Neos Grey Extra
Neos Cream Extra
Frutas Extra
Vésper Grey Extra

~—!—¦——*\ ; -—«.——— ~~^
J CECfêBSÃl 15x20 ( \ZTZZ ^ixasasasÊESJ 20x30
"^ 

Fundo Ne.unoM.V. Extra  362,00 Duna Extra
Tripoli White Comp. Extra  Cmza Extra
Beirut Manhattan Comp. Extra Savana Extra  aaa A#\

1.300,00 SSStz' 455,00 SS^eÉ  ®30'00
' Tripoli Almond Comp. Extra  onampagne txtra

I Outono Comp. Extra J Roma Decorado Extra
/ V '¦ l Grécia Decorado Extra J I

^^ ^ V /

IBSILHOCERÂMICAWMII U'™™°"^,f2*32 804,00 )
20x30 r ,,- «« \

JJ HA* **a, 1306ManhatanE.rtra  , OAE AA „ r- L ^«SXSJ
1 7«S OO 1306 Black Estro  I CÍUSriWU Bruma Extra
iimw)vv Granito Cinza Extra

4,0, Pu.ostvioHl?0*30 534,00 TPSEExt  748 00
-_ REVESTIMENTO PISO i PAREDE sand Extra 

 ,W»W

00 LANÇAMENTO l cob?eExtraJ Fundo Galassia Manhatan 20x25 Extra. | V .  J
^^^^ Fundo Galassla MV 20x25 Extra....... CIAIS AA / ——

-\ Fundo Black 20x25 Exlra  OVviVV / «—. Mt± A
Fundo Piúma Manhatan 20x25 Extra... .. «OX^O
Fundo Coiosseo mv Rosa 20x20 Extra Carrara Marrom Extra ,

Buround, Extra 3^^ 
QQg QA L^^^^g 

8Q4,0QJ

©AA AA 
"VeMOS'FAIXAS 

E KITS PARA Cl 7" 43x43 "^
............ 200,00 I [ oswBrtirtiNTO»acima J ^Mg^"Zi:zzJ 1,017.00 J

íraseÉ^l 1 f rÕRHÃTOl 20x30 I f
^gJaBJgilaÉgjy TorinoExtra  ___>» ___.„. -,_r

LANÇAMENTO ^ 032,00
'~^ 230|00 7~~ 1104líü^2Õx2u^r™;„£T^""'° f \
 

' 1101 White 20x20 Extra I CAUVAuH *>** aa
 1103 Almond 20x20 Extra.... 5AwYJW& 30X30

1240 Vulcano 20x20 Extra.... —— ——'

125 ^SM;z 574,00 LAÜÇA^ E^TO
1245 Vulcano 20x20 Extra....
1246 Vulcano 20x20 Extra....

I 
4Ô0 00 1248 Vulcano 20x20 Extra.... * V V——  J V  J l

( : ¦¦ 7>
IDBIUCCAI 20X3O 

'
CINZA EXTRA

Marrom Extra
Verde Extra
Bege Extra
s,umat0 Exlra C 4 O A A* -
Carameio Extra UUAjUy
Sfumalo Couro Extra •»
Slumalo Café Extra
Sandal° Extra fi C f A A 

V

Palha Extra DO f ,vU ..

33x33
Barroco Extra , "i A c A A
GrissExtra í á£í2jWU

10x20 Marrom Carameio Extra 1
10x20 Marrom Tâmara Extra I
10x20 Vermelho Meteoro Extra
10x20 Preto Dakar Extra
10x20 Azul Ipanema Extra

30x30
Damasco Grafitte Extra

690,00

33x33
Pergamo Areia Extra
Paxi Areia SL™.::zi 1.380,

^J

Wsê

Excellus Rosa Cinza Extra £tt\ts<, aa
Reluces Areia Exlra @ 90,00

TEMOS TOZETTOS PARA OS PISOS ACIMA

INGEPACID.AMAR
MODELO IBIZA

Vaso Convencional
Bidet3furos
Lavatório p/coluna
Coluna p/lavatório
Vaso c/caixa acoplada.
Cuba Sobrepor
Cuba embutir

11.150,00
11.150,00
6.325,00
3.680,00

19.430,00
5.635,00
3.565,00

NAS CORES:
Boné - Branco - Wild Rose - Silver Grey - Mace •
Âmbar Griz - Rosa Shell - Marina Greenj âOD 00 j vulcano 20x20 Extra....

{ — —' '_'""",_ 
J ~~-Tzr:izz^zLJ

aceitamos 
"T" 

SUPFR fl^^Tft^T""-~ÍÍP^ enKfiTlÕKmr"-Hl ™^i5?™"""!cabtóis de crédito "'¦- HOM 5UPER PREÇO gy|
si^DisconTo 0 á^ vaso GíGaisa üça BES€©^"0111

«ELO À VISTft LÍQUIDO' I » m«ta .taUr ^íS f**»1^LiôSOLLO I A .VISTA UflWlO. 11^^.;^ I % 
>:,,



JORNAL DO BRASIL domingo, 20/5/90 ? Casa e Decoraçfio ? 1'9''.

ir__W__!i____--«______________Kí3!

MODELO SQUARE
Vaso Convencional  10.925,00
Bidet 3 Furos  11.040^00
Lavatório p/ Coluna 5.405,00
Coluna p/ Lavatório 3.330,00
Vaso c/ Caixa acoplada  18.280^00
Cuba Sobrepor 5.060Í00

m$ CORES:
Boné — Branco — Wild Rose — Silver Grey —
Mace — Âmbar Griz — Rosa Shell — Marina
Green

ASSENTOS P/ VASO DECA
MODELO DEVILLE
Ref. AP.30

NAS CORES:
Branco, Creme, C<n_a, Verde Village, Marrom Village, Castor,
Bege, Amêndoa, Champagne, Caramelo 5.170,00

MODELO VOGUE
Ref. AP.00

NAS CORES:
Branco, Creme, Cinza, Verde Village, Marrom Village, Castor,
Bege, Amêndoa, Champagne, Caramelo 4.370,00

SGUARA
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 2.185,00
APARELHO P/ LAVATÓRIO 6.555,00
APARELHO P/ BIDET 6.555,00
DUCHA P/ BIDET 5.750,00

Vw.

r
FIRENZE

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 2.185,00
APARELHO P/ LAVATÓRIO 6.555,00
APARELHO P/ BIDET 6.555,00
DUCHA P/ BIDET 5.750,00

ÜODELO STUDBO
E STUDIO LYGHf

Vaso Convencional  14.400,00
Bidet 3 Furos  13.220,00
Lavatório p/ Coluna 6.780,00
Coluna,p/ Lavatório Suspensa  4.830,00
Vaso c/ Caixa acoplada  28.750,00'.Cuba 

Embutir 4.600,00
Cuba Sobrepor Studio 5.630,00
Cuba Sobrepor Studio Lyght 5.520,00

. NAS CORES:
Branco — Boné — Âmbar Griz — Azul Império -
Wild Rose — Mace — Silver Grey

MODELO PARSS
Vaso convenc. rVassento 15.000,00
Vaso c/caixa acoplada c/assento 22.800,00
Bidet 3 furos 10.350,00
Lavatório p/coluna 6.900,00
Coluna p/lavatòrio 7.350,00
Cuba sobrepor Paloma 5.520,00
Cuba embutir oval 3.330,00
Cuba embutir Luna pequena 4.020,00

CORES: BRANCO PRETO/BEGE CARAMELO/VERDE

r
BÍCA PV3AMHEJRA

Referência 1638
CORES: BRANCO/BEGE/VERDE

CAR AM ELO/PRETO 1.600,00

/— v

ÍBÃMHEE^_ASC/HmflOS«âSSAGPB l
OURO FINO
PRONTA ENTREGA

Tulipa 41,50 = 1,50x0,75 Branco 40.250,00
Tulipa 41,50 = 1,50x0,75 Marfim 40.250,00
Tulipa 41,65 = 1,65x0,80 Branco 42.550,00
Tulipa 41,65 = 1,65x0,80 Marfim 42.550,00
Spuma 1,30 = 1,33x0,85 Branco 41.400,00
Spuma 1,30 = 1,33x0,85 Marfim 41.400,00
Spuma 1,50 = 1,51 x 0,85 Branco 51.750,00
Spuma 1,50 = 1,51 x 0,85 Marfim 51.750,00
Spuma 1,70 = 1,72x0,85 Branco 54.000,00
Spuma 1,70 = 1,72x0,85 Marfim 54.000,00
Petit 1,35 = 1,35x0,81 Branco 41.970,00
Petit 1,35 = 1,35x0,81 Marfim 41.970,00
Petit 1,50 = 1,50x0,85 Branco 52.900,00
Petit 1,50 = 1,50x0,85 Marfim 52.900,00

è

SV30DELO FLAMINGO
CORES (BRANCO, BONÉ, CAMURÇA)

Vaso  3.565,00
Bidet 3 Furos 3.680,00"Lavatório 

p/ Coluna 3.680,00
Coluna 3.100,00
Lavatório s/ coluna 2.760,00
Cuba  2.760,00

VÁLVULA DE DESCARGA REF 3600
1 1/4 CROMADA 3.355,00
1 1/2 CROMADA 3.455,00

"^

ASSENTOS P/VASO CIDAMAR
MODELO IBIZA
NAS CORES:
Boné, Branco, Wild Rose, Mace, Âmbar
Griz, Rosa Shell, M. Green, Preto

MODELO SQUARE
NAS CORES:
Boné, Branco, Wild Rose, Mace, Âmbar
Griz, Rosa Shell, M. Green, Preto

7.360,00

EVÜODELG BEVILME
Vaso Convencional 6.440,00
Bidet 3 Furos 7.250,00
Lavatório p/ Coluna 4.050,00
Coluna p/ Lavatório 3.330.00
Vaso c/ Caixa acoplada 12.600,00
Cuba Sobrepor 4.650,00

NAS CORES:
?.Branco - Creme - Cinza - Verde Village - Marrom Village

- Castor - Bege - Amêndoa - Champagne - Caramelo

S- —"V

MODELO
CRUZETA-ROMA

<fflR£S; Vermelho, preto,
cremado, cinza, bege
oxidado, verde, azuS,

marrom, branco e rosa.

Aparelho p/lavatório 12.650,00
Aparelho p/bidet 13.800,00
Aparelho lavatório bica longa 17.250,00
Registro pressão 3/4 3.450,00
Registro gaveta 3/4 3.330,00
Torneira de parede 5.170,00
Torneira de lavatório bica longa 9.200,00
Torneira de lavatório 5.520,00
Ducha p/bidet Iria 8.050 00
Espelheira oval 45x60 ref.660 11.500,00
Lixeira c/tampa 6.900,00
Lavatório redondo ret. 665 13.800,00
Suporte p/lavatório 7.930,00
Chuveiro p/box 9.770,00
Chuveiro c/ducha ...25.300,00

LADRÃO P/BANHEIRA.

Referência 1653
CORES: BRANCO/BEGE
VERDE/CAR AM ELO/PRETO. 580,00

TORNEIRAS
1167 PRATIKA 3.330,00
1168PRATIKA  3.230,00
1147 VEGA ...2.530,00
1170 AQUARIUS ;". 1.950,00

MOBILE MARROM
TORNEIRA 1194 2.400,00
APARELHO P/LAVATÓRIO. 6.555,00
APARELHO P/BIDET 6.555,00

PRONTA ENTREGA
'*¦ .-.Copacabana = 1,20x0,70 Boné 41.170,00
I Copacabana = 1,20 x 0,70 Branco...41.170,00

Copacabana = 1,50x0,70 Boné 46.000,00
Copacabana = 1,50x0,70 Branco... 46.000,00
Mult Ouro = 1,30x0,84 Boné 41.970,00
Mult Ouro = 1,30x0,84 Branco 41.970,00
Mult Ouro = 1,54x0,84 Branco 43.150,00
Mult Ouro = 1,54x0,84 Boné 43.150,00
Havaí = 1,40x0,84 Branco 40.250,00
Havai - 1,40x0,84 Boné 40.250,00
Manhattan c/alça 1,83 x 0,93 Boné...69.000,00
Manhattan c/alça 1,83 x 0,93 Branco69.000,00

¦I

PREÇO PROMOCIONAL TEMPORÁRIO

CONGELADOS EM 16 PE MARÇO

-J

MODELO VOGUE
Vaso Convencional 6.320,00
Bidet 3 Furos 7.130,00
Lavatório p/ Coluna 3.910.00
Coluna p/ Lavatório 3.220,00

¦ Cuba Embutir L. 37 2.760,00
, Lavatório L. 710 4.480,00
v.Vaso c/ caixa acoplada 12.650,00

NAS CORES:
Branco - Creme - Cinza - Verde Village - Marrom
Village - Castor - Bege - Amêndoa - Champagne
-Caramelo.

Aparelho p/lavatório 4.600,00
Aparelho p/bidet. 4.020,00
Registro de pressão 3/4 .....1.720,00
Registro de gaveta 3/4 ....1.720,00
Torneira de lavatório 2.870,00
Ducha p/bidet Iria 6.900,00
Chuveiro p/box 5.750,00
Chuveiro c/ducha 11.500,00

MAS CORES: Vermelho, marrom, bege e rosa |

r MISTURADOR P/COZINHA
1256 ADAGIO 4.480,00
1256 AQUARIUS 4.380,00
1256 SPAZIO 4.380,00
1258 ADAGIO 4.600,00
1258 AQUARIUS 4.600,00
1258 SPAZIO 4.600,00

MODELO
MONTE~CÃRLO

Vaso 11.380,00
Bidet 11.380,00
Lavatório p/coluna 5.630,00
Coluna p/lavatório 4.500,00
Assento AP-80 7.360,00

NAS CORES:
Creme 37 —Cinza 87 — Amêndoa 78-Verde Village 63

VÁLVULA DE DESCARGA
Ref. 2520 Luxo Cromada 1 1/4 2.760,00
Ref. 2520 Luxo Cromada 1 1/2 2.900,00
Ref. 2530 Master Cromada 1 1/4 4.500,00
Ref. 2530 Master Cromada 1 1/4 4.600,00

PRESSURiZADOR AQUAMAX
Ref. 2100 Branco ou Bege 23.000,00

SJtr _-W3 MFÍ H jl V"V T^ BBBM8__HKBISífnv- mVÊ&mmMBXmW*BfifitSV&

ÃQüiÇlOBiS COSMOPOLITA
">

Branco 8 Lts. gás rua 16.100,00
Branco 8 Lts. gás engarrafado 16.600,00
Branco 15 Lts. gás rua 24.100,00
Branco 15 Lts. gás engarrafado ... 25.300,00

—sl IbSPELHOSH.CHIBDI BROHZE^"' i—õ
CAPRICE

TORNEIRA P/LAVATÓRIO..
APARELHO P/ LAVATÓRIO.
APARELHO P/BIDET
DUCHA P/BIDET

.2.185,00

.6.555,00
,6.555,00
.5.750,00

Espelho VA 4120- 1,20 x 0,75 X 0,15 14.370,00
Espelho DT 3064-0,84 x 0,84 X 0,14 6.900,00
Espelho VA 4100-1,00 x 0,70 x 0,15 11.500,00
Espelho VA 4080-0,80 x 0,65 x 0,15 13.800,00
Espelho VA 9100-1,00 x 0,70 x 0,15 17.250,00

-6a3SnpSi_sB=
CONSTRULASER
R. Ferreira de Andrade, 29

lojas A e B - Méier
(esquina c/Capitão Resende)

Amplo Estacionamento
Tels: 581-6243/581-7982

CASIW1A
Rua Silva Rabelo, 61 Loja A
Méier (em frente ao Viaduto

do Méier - lado Dias da Cruz)
Tels: 593-1947/591-2498

NUANCE
Rua São Manoel, 05 Loja C

Tels: 275-1798/295-5894 - Botafogo

SANITARÍA SMC
Rua Frei Caneca, 17

Tels: 232-6736/232-6718 - Centro

DIVINO DAS LOUÇAS
Rua Frei Caneca, 59

Tels.: 232-8675/ 242-2880/
242-2853/ 252-5350 - Centro

SANITÁRIA MACHADCS
Rua Frc-i Caneca, 58

-Tels;-252-5946/232-5-122---Centro

L. ACABAMENTOS
R. Frei Caneca, 73

Tel: 232-4129

a _.'_ _*__<

MAM...
3KDEAÇ0

HSCHES CONCRETAM

n

1,10 x 0,57 cuba simples
1,S) x 0,57cuba simples .
1,40 x 0,57 cuba simples
1,50 x 0,57 cuba simples
1,70 x 0,57 cuba simples
2,00 x 0,57 cuba simples
1,80x0,57 cuba dupla ...
2,20 x 0,57 cuba dupla ...

... 12.000,00

... 12.900,00

... 13,500,00

... 14.300,00

... 16.700,00

... 19.200,00

...21.300,00
.... 26.500,00

WSCSBWAíSEKBH WSDBBSK

METAL DECA
Aparelho p/ Lavatório
1875C-44  4.600
Aparelho p/ Bidet
1875C-44 5.100
Torneira p/ Lavatório
1199C-44 1.450
Registro de Pressão
14163/4 C-44 1.200
Registro de Gaveta
1509 3/4 C-44 1.200

m

k VISTA 40% DESCONTO

,oo
,00

,00

,00

.00 a

Aparelho p/ Lavatório
1875 C-45  4.700,00
Aparelho p/ Bidet
1895 c-45  5.200,00
Registro Pressão
1416 C-45 3/4 ........ 1.250,00
Registro Gaveta
1509 C-45 3/4  1.250,00

VENDA SÓ Á VISTA
PREÇO ÜQUJDO

Aparelho lavatório 1875 ... 4.500,00
Aparelho Bidet 1895 5:000,00
Registro Gaveta 3/4 ....1.250,00
Registro Gaveta 1 1/4 1.700,00
Registro Gaveta 1 1/2 ..... 1.900,00
Registro Pressão 3/4  1.250,00

VENDA SÓ À VISTA
PREÇO LÍQUIDO

;gj_r______"_,. aü___ ' V '
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-raUB^V^-i^

- RiPA 17,78

53,35

_m r
MA

3"x15" =

3"x3!

RIPAS ¦• 33,82

3"x1.5" 101,46

.100,89

3"x4.5"

3"x6" =

.160,05

.200,07

3"x3" = ,190,38

3"x4.5" = .304,76

3"x9" 306,43

3"x6" 381,14

3"x9" =

3"x12" .400,48 3"x12" 763,04

583,68

SARANDUBA!
10x10cm 266,76:

12x12cm 384,06:
ri

. f,

15x15cm 600,21]
1

20x20cm 1.067,04

25x25cm 2.223,00

27x27cm 2.592,70

30x30cm 3.201,12

12x30cm 1.280,44

"i

EM QUALQUER ITEM COMÉRCIO E AR

I VINDO À LOJA + 5% DESCONTO I I

I APRQWBJTBIJg I 
TELSi. 3g4_1811/

Í___n—M^—M-a—M. 

BBBM—W—i J^^'l^l'I^^^^lr^Tf;^f:^T,"~*^r,~*~Tl^f' ——PUM—-—5MW ffl———MB-?!-'!¦B—-K

| I í
fc

15x3,5 121,22

20mm 1-226,64

J__ÍS í

E- 

482,98

in ni-ii.r í_

:a,B™_rv»i-;rTí,_trj^;3S*_.Q-^^

POUTÂ!I w s b si _n>x

60cm
70cm......
8Ócm...^

882,51
980,70
1.078,59

___?%

2

60cm ^....jctv 1.895,20
70cm %#tt^t 2.212,40
80crrC SR?. .....2.557,60

LRE. m56

»0RTÂ

60cm <$\* 2.539,80
70cm ..-étgfií:.... 2.964,80
80cm $$? 3.415,60

80cm 2.800,00

i_#%. ti K.A

JATOBÁ

IPÊ =

760,00

943,16
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*«*W jT'l*,,",a,t:!':,,w-'™w'--n^ M|l

15x15cm= 1-143,04 rx3..= 4054 I

20x20cm = .........  2.032,24 1"X4"= rAoA\ 6mm 40638 H

25x25cm  4.234,72 1"x6" = ai *1 Ml' I i I AVv  O ri I j ,!.#'° 10mm- 648,00 M

27x27cm ..4.938,10 I"x9"= 113,62 ;i

II j 

14mm 904,44 m
1"x10" 135,82 ' m

1"x12"= 163,02 1?mm 1'086'00 1

^^ venha ¦ 1 COMO PREÇO DE "NOSSAS 
SERRARIAS" 1

0.051 üAIVSPIJ faRANDE I nr.cr.c Â ApoAhcrtMntí 1
qqi mn , m mo I ¦ DESDE JÂ AGRADECEMOS I

! m-mc i WM1 m 11 A PREFERENCIA!!! 1

í ja 
IPÊ 

m3 = 33,858,00 1
j 

"* ' 
CANELA M3= 25,460,00 i

Mx3"= 1R19 
1°'5Cm~ 441'1° MOGNO M3= 33.858100j_-

77^ vír^--~ ^Trõ mhlJU M =~ 33.858,00 É1x4 o/i eo locm 661,80 í! H^4,bZ 
| ANG. FAVA 19.760,00 I

jj 1x6"= 36,93 15cm= 88251 CEDRO 
- 33.858,00 I

1x9"= 56 77 
' " 

. 
GARAPA= 

19.760,00 I
ALISARML= 49 02 L. VERMELHO = 24.434,00 |

; 
1X1° = 62'24 LFAIA= 19.760,00 I

j 1x12" = 74j21 RODAPÉ ML = 49,02 AMARELO = 19.760,00 1
l 3xq» - ™ JATOBÁ - 21.470,00 i• ox%3 ~~ 69 42 13; GRANSEP 49,02 1 MASSARANDUBA = 17.784,00 j

> I | ANG. PEDRA = 24.434,00 I
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ÀTFNrÃf) I J • fl I j ¦ P - '
"As nossas portas são encabeçadas, 2 p rm_t_ ifl Jm^^ itw ii Pr I 11 - o '

com almofadas o molduras dos dois lados." Êj 
"""^ 

M j|W - >/»ã I ll|l !' u '

FECHADURAS M& 
||& 

LAMBRIS E PISOS DE MADEIRA g 
' 
*V"?7 t Ú ' í ^sÍl ^WW^i W^U* ' ' S *

1 
[BSJIZHl ^M |í© Parqu,;t liso  750,00 * Íé 

'*' '"~? 
jg [wÔ^H W^À mÊ^ÊÊ^ » !

SUPERPROMOCÁO >.flj ^| 
Parquet Decorado  800,00 a í ' 

« Ü^SM N ^MS^SI «Sfilt. ! §
ABAIXO llV) P3 ^ühojSKgçrnMJ» 

Extra .^_L.j0MO • f 4„, „, j jj » í'fd M H | M | BflHIÍUf g 
'

! DO CUSTO-. Sn| 1!£\] AssçglhpJSxgjunjpj 1? Com. . . . 1.000.00 M/'"^'» 
WÊÊ^^WÊm f í ü II iH * TU. lÍpÍl ^ ::

5220/5216-5 000.00 Êfr] lÈâ Rodapé 7x2cm Ipê 1^  120,'oo E, ,,-Jgj ^SftÉ^S líiSÜWi B«iE||iR3235/7235-3.000.00 LT^M K^! Rodapé 10x2cm Ipê 15  150,00 |^lSÍl8sli $$WrWÊP4 PsS#Í% A< 'IÊÍmmSW$
C:^1 X^r1 Deck 10x2cm Ipê 15  120,00 ^¦—M"^ WMMWMMmHl iJSSálí^Jl mHHSHSffiBffilí I

Lambri 10x1cm Marfim Extra .. . 750,00 PT 2000 PT 4000 PT 9000 PT 12000

UNMHASDE°fDecÍIaDuras' Lambri 
10x1cmAngelin Extra... 750,00 1a370-°° a820-00 10720-°° 11-390,00 | \

t^^^ã _____ m^Mmmíâ jp.... „..M «ãllillÉllí WaWkm^^mÊm ,.......,:,„. ÚJwwi^^l stiL LL, _«i f;
9 450 00 4 800 00 ¥lt??n° 

"'EUTE P20LUXO P 30 PK DIAGONAL PK LUXO P6 LUXO |...4,0,00 4.800,00 y.800,00 8.800,00 M00,00 9.100.00 11.360,00 10.270,00 11.370 00 U

'^Êm_-ú
PT.FK2
9.740,00

MSEMMiWEmEm IMBUÍA • MOGNO* CEREJEIRA
«'MAIOR ESTOQUE 

'•'

MENOR PREÇO
PRONTA ENTREGA

ROSÁCEAS
o,6o «aso» 1,00

JANELA E PORTA BALCÃO COLONIAL
RETA OU ARCO (Temos Iodas as medlda3)

1,00x2,10-Temos
1,20x2,10-17.640,00
1,40x2,10-20.580,00
1,60x2,10-Temos
2,00x2,10-Temos

~rpr

SKSfiBaÈ:

H

1,20x1,60-
1,40x1,60-
1,50x1,50-
1,20x1,20-
1,30x1,20-
1,40x1,20-
2,00x1,50-
2,50x1,50-

9.600,00
11.200,00
11.250,00
8.640,00
9.360,00

10.080,00
Temos
Temos

S"\

—»¦ 'S

BASCULAS
RETAS OU ARCO

0,60x0,60- 1.240,00' 0,60x0,80 - 1.680,00
0,60x1,00- 2-100,00

0,80x0,80- 2.240,00
0,80x1,00- 3.150,00
1,00x1.00- 3.350,00 nWPM PRONTA EITlÕO

Promoção om Fre|ó
d Portal Completo

20.000,00

JANELAS"SÓ VIDRO"
QUADRICULADA

(RETAS OU ARCO)
1,20x1,30» 7.800,00
1,40x1,30» 9.100,00
1,60x1,30*10.400,00
1,80x1,30 •11.700,00
2,00x1,30» 13.000,00
1,50x1,50-11.250,00
2,00x1,50-15.000,00
2,50x1,50-18.750,00
3,00x1,50-22.500,00

CAPELAS
0,30x1,20- 1.800,00
0,30x1,40- 2.100,00
0,30x1,50- 2.250,00
0,40x1,20- 2.400,00
0,40x1,40- 2.800,00
0,40x1,50- 3.000,00

mm- 392-7707
tM||RÍZ::R..CÂNDÍDÒ^ENÍCÍÒ, S.éSOi^JACAT^EPAOUA )í

."is '" (SÁBADOS üAS8 AS 13 HORAS) '.,,. ' J*'l M
§|£&£i$^ tSTAÇjÒW^fewojBpOÍ^Í^ÍAPOÍFífA'O^LÔâ^.^ •/, ' 

Má

'1$-i%? ^;tó?RÓD0SH0pN:NG(2f f: Ásâb'oé io'ÀSvi9HJÍi 
'ii''M;'':^'M

casa — pRómrroS:
E SEBVSÇOS

700 PARA O LAR
MOVEIS

DECORAÇÕES

710

VENDO — 2 sofás do 2 lug.
cada CrS 6 mil; 1 cama casal
(Habitat) CrS 5 mil; 2 cainas
de 30lt. cada CrS 4 mil; arms
simples 2 portas CrS 2 mil.
David tal. 552-1066.

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a
6a feira para todas as
edições até às 18 ho-
ras, para as edições
de domingo e 2a feira
até às 20 horas de
sexta-feira.

TturnerjTDADEs

711
ANOTEM TAPETE

PERSA
Associação de Colecionador
de Tapetes Persa informa:
Lava. Conserta. Avalia.
Compra. 256-2919.

j , luchelânaiáo ÀjSs
¦ y^f"<&<fó_fnj__

:*|rV/,

fm/\
«

ANTIGÜIDADES — Compro
tudo, que for antigo Galíôs,
Pratarias.móveis, quadros,
branzes, jóias. T.; 2655193.

AS MESINHAS DE BOTE-
flUIM — Rio Antigo Bàlla
Epoquo g Tronquinho com
Mármores Part vde 359-
8474.

CORTINAS
PRONTA ENTREGA

Vários tamanhos e
cores. Tomos tam-
bom: Roiò, Painul e
Romântica. Chamo a
gente.

258-2-124 ou
238-8618

COMPRO PAITA COLEÇÃO
— Relógio antigos usados fi-
nos Rolex, Cartior, Patek Va-
cheron, Piagot outras marcas
cronografo ou marcando fase
lua Barata Ribeiro 370 loja
318 235-2989.

ESTOFÜDOR
REFORMAMOS

Fabricamos e modifi-
camos. Entrega rápida
Chame a gente.

—258-2424 ou
238-8648

tsssssssssssissíssissas
SCUAR-MARQUETTl — Ge-

za, Josó Pauio, Adilson San-
tos, oportunidade — 541-
2015. Antônio.

ELETRODOMÉSTICOS

rso
A J.R. COMPRA TV
COR — C/ ou s/ def.
paga de 5.500 a
16.000Tel: 229-1678.
GELADEIRA PINTURA —

3.500. d tinta automotiva,
troca-se borracha a domicilio.
Tel: 767-0471 Hugo.

COMPRO TUBO
GELADEIRAS TV

Ar Condicionado e mó-
veis e tudo do lar, pago
bem hoje mesmo. Tels..
389-4142 o 253-0518.

PORTEIRO ELETRÔNICO -
Consertos, instalações, com-
pra o venda. ENSIS ELETRÔ-
NICA 590-1633. 280-7024

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a feira
para todas as edições
até às 18 horas, para as
edições de domingo e
2a feira até às 20 horas
de sexta-feira

TELEVISÃO SONY-De 5, 14.
20, 27. 32. 41 e 46". Sem
uso. Tel: 240-1600/ 240-3550
d Aldir.

COMPRA TUDO1
222-3451
252-7060

Aparelho de som e vídao, ar re-
Irtg, acordeon, LP miq. de lavar,
escrever e costura, freeter, gela-
deita, TVsàcore PB e relógio de

.conto, oleiro doméstico em geral

TV A CORES
Vídeo K-7
Compro

237-3321
ei ou s/ def.

T. bairros/ Niterói

GIL COMPRA TV
A cores 50m 3 x1 e
p/branca parada ou
funcionando. Pg.
2.000 á 12.000. Tel.:
591 -2923. At. Rápido.

TV SONY 5,27,32,41 a 46"-
A cores, novas, sem uso.
Tratar Tel. 240-1500 e 240-
3550 com Aldir

MOBAS
CONFECÇÕES

750

FACÇÃO MICRO EM-
PRESA (REGISTRADA)
— Dou serviço já corta-
do e chuloado, de fácil
fabricação. Podemos
entregar serviços até
1.000 peças por soma-
na. Tr. Dona Claudia
tel. 234-5093.

ROUPAS USflíflS
Vendo mot. viagem mais
de 300 pecas masc./fem.
inclus. malas, bolsas, sa-
patos, cortina. Tudo exc.
osodo. 259-2003 - 2'
(o ira

REI DOS PREÇOS P/ REVEN-
DEDORES - Calças jonas,
saias, jaquetas, cama, mesa
e banho. Popoline, javanesa,
conjuntos, vestidos, calças
beguos, lycra. malharia. Há
vinta anos fabricando sem-
pre o melhor pelo menor pre-
ço da praça, Fábrica Rua Bue-
nos Aires, 287/ Io andar

PEDRAS DECORATIVAS
Est. Intendente Magalhães, 566

EEEE Vila ValqueirePPmim 390-1522',390-3217

É$tâpM
em alé fi vezes
ou pelo consórcio

ew 12,25 e 50 meses

Definitiva pela sua resistência, fabricada
com pranchas de madeira maciça de lei,
com 4,5cm de espessura.
Especial graças ao sistema inovador de
encaixe (macho e fêmea).
Econômica pois é comercializada em forma
de kits e sua montagem é rápida e fácil.

.—__ ^
Plantão:
¦2*à6a

das 9 às 2.0 h.
Sáb. d Dom.
das9às18h,

V ¦-

CASAS ESPECIAIS DE MADEIRA [

lâiiiiÉ» -TérejpJjolisVTel: (021) tóffii

.. ANIMAIS E
VETERINÁRIA

791
LABRADOR FILHOTES —
Com ped., criador espec. na
raça. Tel.(011) 204-2842. Pa-
gamos transporte Rio.

NELORI P.O. — Seleção de
tradição. Linhagens nobros.
Peso o raça. Vende-se para
seleção. O melhor investi-
mento, agora, ô no seu reba-
nho. Tels: 225^112/ 240-
6431 e (0242) 52-1775.

PASTOR ALEMÃO - Vendo
filholos c/ 60 dias. Jâ vacina-"dos, 

pais ei peoigreo. UrS 5
mil. 551-5574, Armando.

POINTER ALEMÃO — Kur-
zhaar, 2 meses, excelente
ninhada com pedigree, vaci-
nados. CrS 8 mil. Tel. 342-
1686.

POINTER LINDAS — Fêmeas
55 dias CrS 1.500,00 cada R
Ocidental n° 488 St3 Tereza.

POODLE TOY — Branco, m*
f., 90 dias, vac, reg., rabo
cort. Cr$ 20 mil, nâo ac. che-
que, levo em casa. 278-0877

SETTER IRLANDÊS - Vendo
filhotes, 2 meses, excelente
pedigree, linhagem de cam-
peões, vacinados, vermifuga-
dos. Tr Leonardo tel. 236-
5744.

VACAS GIROLANDAS PA-
DRONI2»DAS - Pretas e
castanhas. 1a è 3a cria. Produ-
çào leite 20 litros. Venda ml-
nima 10. Infs: (02491 22-0943
hor com.

AKÍTA — Cão de guarda japo-nos, linda ninhada, ótimo pe-
digreé, linhagem japonesa~pora 

de—campeões Z42-
9448.

DOQUE ALEMÃO — Vendo
pai da ninhada neto de cam-
peão mundial, oxc. pedigree
T 325-1252/ 788-1037

VENDO ÉGUA— Potro e po-
tra Mangalarga Marchador,
registrados, linhagem taba-
tinga. Tel: 717-3848. Noite.

XX LEILÃO

26/MAIO/90 - 13 HS.
Parque de Exposições- Presidente Prudente - SP

QUARTO DE MILHA *7%o_%W
25 Fêmeas Puras • 22 Machos Puros

18 Fêmeas Mestiças • 5 Machos Mestiços e Cruzados

SANTA GERTRUDIS
12 Novilhas S • 21 Novilhas S • 6 Touros S

9

Realização:

(011) 293 6299
(031) 921 5722

KING RANCH DO BRASIL S/A
1011)543 5509 São Paulo
(0182) 22 6288- Pres Prudente

VACAS E NOVILHAS NELO-
RE — Registradas ei ou con-
troladas. Infs tel. 399-0600

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

795
DEMOLIÇÃO — Ver Seg-Feira

à Rua Morales de Los Rios N°
16. Inicio da Barão de Mes-
quita N° 48. Vendo grande
quantidade de telhas canale-
tas. Lindas janelas de madei-
ra e alumínio, banca de pia
em granito Portas internas
louças de banheiro etc.

DEMOLIÇÃO — Super luxo.
Vendo telhado de alumínio

^aa__aalp5g__0__mais lindo
portão de garagem alTPinho"
da Riga do Rio Uma sala
comp. com porta de correr
porta de fronte assoalho ja-
nelâo de alumínio com grade.
Duas lindas escadas de már-
more. Armários Portas de
ferro e madeira, janelas de
madeira, basculhantos, e
mais diversos mat oct. Ver
Seg feira a RuaGurupi, N°70
e 72-Grajaú

TELHA
COLONiAL DE ITU

CrS 15,00
325-9102/ 325-0178

OBRAS E
REFORMAS

796
OBRAS/REFORMAS — En-
genheíro c/ equipe executa
obras e reformas em geral
T. 230-0953 VIEIRA.

^REFORMAS E,
^NSfRiíÇÕES

Serviço c/ garantia e
financiado. Demoli
ções, arquitetura, es-
trutura, inst. eletr
hidr., pintura, móveis
s/ medida, condomí-
nios: grades, guarita
nterfone, telhados

Inst. comer,oiais.
Tei: 242-4091, 252-
7207 R-488. Mar-
ceio.

PROJETOS/ OBRAS -
Firma especializada
executa projetos estru-
turais, de instalações
elétricas e hidráulicas,
etc. Inclusive obras ei-
vis em geral. Contato
diurno/ noturno Tel:
252-3195 e 222-8095.

SUPER SYNTEKO
Poliuretano, polimento
em pedros, papel de pa-
rede, formipiso

Tel: 237-0091

REFORMAS
ARQUITETO

Especializado em projetos de Arquite-
tura, reforma, cozinhas e decoração de
interiores, residencial e comercial. Ad-
ministração total dos serviços, com
mão de obra especializada e marcena-
ria própria

Orçamentos e Visitas
sem compromisso

Jorge Rego» Tel.: 289-9617

r^nü **h*9 pagt°
cM-mEGA^

w m»m * b ¦ *sn sh*- k m m m ;o q

DA FÁBRICA
VIDRO E MÁRMORE

COLOCAÇÃO GRÁTISP0LIDEX Metalúrgica • 391-5950 *_ v e . ,,, .rrzAv. Bras de Pina. 656 • B. pina sjXS/JURQS

bu 2Z-—-^ZS£*i li

È3J
El

VIDRAQARIA MACHADO LTDA,
O ENDEREÇO DO VIDRO PARA

SERRALHEIROS, BISCATEIROS E
CONSTRUTORES

PROMOÇÃO POR TEMPO
LIMITADO

CANELADO, m2 - CrS 220,00
FANTASIA, m2 - Cr$ 220,00
LISO, 3 mm,
LISO, 4 mm,

m2 - CrS 390,00
m2 - CrS 520,00

FUMEE, 4 mm, m2 - CrS 750,00
BRONZE, 4 mm, m2 - CrS 780,00

RUA MAJOR FONSECA, 45
SÃO CRISTÓVÃO

TEL. 580-2785
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CONC
SEUS

H0JE,E
ALVENA

ONHO

A!

0 Sistema MOLDCRET . Uma casa em alvenaria de
concreto armado pelo Sistema MOLDCRET' é compro-
vadamente um Investimento tão seguro quanto a Ponte
Rio-Nlteról, pois ambas têm o mesmo principio tecnoló-
gicaEafusáodeconcretoarmadocomargIlaexpandida
do Sistema MOLDCRET* proporciona um perfeito iso-
lamento termoacústlcoecontraumidade,mantendoas
características de excepcional durabilidade e robustez.
Garantia. Uma casa construída pelo Sistema
MOLDCRET* é um patrimônio assegurado por seve-
ro controle de qualidade, garantindo a sua extraordiná-
ria resistência. É Impossível compará-la a uma casa
convencional, onde somente as estruturas são em
concreto.

Estética e Praticldade. Esta característica superior de
segurança lem estimulado a criatividade dos arquite-
tos, melhorando significativamente o aproveitamento
de cada detalhe. Isto traz ainda mais vantagens para vo-
cê fazer de sua casa um charme!

Prazo. 0 Sistema MOLDCRET* possibilita uma cons-
trução multo mais rápida, a um terço do tempo do mé-
todo convencional. Venha conferir.

Preço média Cr$ 12,000,00 por m2, promocional, já In-
cluindo Projeto, Administração, O valor total é pré-fixadoe garantido por contrato, não sofrendo qualquer alte-
ração posterior.

Condições de Pagamento. Conheça-as, são sob medi-
da para você.
Concretize seu sonho, em alvenaria, hoje mesmo!

fiísltima MOlOCRfcT' <S proprlodvlo exclusiva cV
Mondara Com. rtop. o Construçóaa Lida.

í-, ¦¦¦¦. c$b \

Av. Rio Branco. 156 • s/1201 • Centro
Rio de Janeiro-Tel,: 262-2023 

'é

____r^_i___i

,<^5fi£w______5'r*^fr^___-_Hl jjWBjHP^I.^WTCg^BHB^BjE?^ nr-rr- ii "n ***t 'tí~/\ r,

\.r:-::y ¦>¦¦>¦>,:..- ¦ ¦'¦*** .... 
<.<.^..v.¦:¦l.^^^^¦xÁ::.:^..<^¦^:>»¦.,:¦-..:'¦;^^:^>:¦:::¦•:.;:¦::¦'¦''¦'¦'*>": ..,::.:-:v:^'»íV;\>; >;.¦;¦?¦¦ ..;..¦,..¦¦

CASAS EM MADEIRA-DE-LEI, UM PATRIMÔNIO SÓLIDO COM A MAIOR
LIQUIDES DO MOMENTO.

PROMOÇÃO: Preço Congelado
2 Qtos., SI. Coz. Banh. CrS 1.300.000,00
Entrada a combinar
6 pagamentos (1+5 fixas)
ou em 15 meses a combinar

Projetos personalizados, de acordo com
o seu gosto, espaço e orçamento.

VENDAS CHAUMONT
vKLU-LJaSk c*«*r(i» «1. Ç»....I..M,

A MAIS INTELIGENTE E ECONÔMICA MANEIRA DE BEM VIVER.

y^ CONSTRUÇÃO

/REINS
VISITE NOSSO SHOW-ROOM «_i. ooc 4070Av. das Américas, 13550-Km 14 - Barra da Tijuca ^^^-^O ' O

ÁGUA PURA
RAIOS ULTRA VIOLETA

AQUA-S0L
residências
indústrias e hospitais
piscinas
torres de refrigeração

FINANCIAMENTO
EM 3 VEZES

CONSULTORIA, PROJETOS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

® piscinas de fiberglass
filtros e bombas
banheiras de hidromassagem
tratamento de água industrial

MENOR PREÇO DO MERCADO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO

AQUECIMENTO
DE ÁGUA

boilers elétricos e a gás
aquecedores para piscinas
saunas secas e úmidas
lareira elétrica ecológica

FINANCIAMENTO
EM 3 VEZES

. Av. Rio .piráricp,'' 1.S6 '''^^'t^^^^^^^^^^B^nÓQ.1,"'"''"'

ALUMÍNIO LINHA 28
E FERRO EM GERAL
Portas, janelas, box, grades, basculantes, portas".• 
pantográfieas, corrimão, fechamento de área, etc.

¦iillll i
ffha I

BÊÊm

Vidro e colocação grátis!
Orçamento s compromisso ¦ Pagt° facilitado

METALÚRGICA RORAIMA LTDA
S 593-4740

A MOVA
Nas novas medidas do Tigrão, seu cartão vale o

Oiaroí '<)<!>
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OTIGRA
sem dinheiro você tem todo o nosso crédito.

TIGRE TELHA
Telhas Incolor

1,10 x 1,53 CrS 1.300,00
1,10 x 1,83 CrS 1.470,00
1,10 x 2,13 Cr$ 1.710,00
1,10 x 2,44 CrS 1.960,00

TELHA ONDULADA BRASILIT %j£
0,50 x 1,22 CrS 87,00
0,50 x 2,13 CrS 156,00
0,50 x 2,44 CrS 174,00
1,10 x 1,22 CrS 319,00
1,10 x 1,53 CrS 399,00
1,10 x 1,83 CrS 478,00
1,10 x 2,13 CrS 555,00
1,10 x 2,44 CrS 637,00

CAIXA D'AGUA BRASILIT

1.000 L c/tampa CrS 3.830,00
500 L c/tampa CrS 1.930,00

BOMBAS DANCOR

Centrífuga 1/4 cv. (mòd. 95) CrS 5.450,00
Centrífuga 1/3 cv. (mod. 103) CrS 5.950,00
Centrífuga 1/2 cv. (mod. 114) Cr$ 6.430,00
Auto-Asplrante 1/4 cv. (mod. 22) CrS 8.080,00
Auto-Aspirante 1/2 cv. (mod. 44) CrS 8.890,00
Auto-Asplrante 1/3 cv. Esgotado CrS 8.830,00

(¦£*;/ I

AZULEJOS CECRiSA
Branco com . CrS 280,00

TUBOS PVC-FORTiÜT
Roscávels 6 metros

1/2"  Esgotado CrS 184,00
3/4" Esgotado Cr$ 263,00
1" CrS 400,00
11/4" CrS 620,00
1 1/2" Esgotado CrS 836,00

Esgotos 6 metros
40 m/m CrS 225,00
50 m/m CrS 350,00
75 m/m CrS 550,00
100 m/m CrS 760,00

TUBOS COBRE
vObre ^^' 

CPVC Tigre
15 m/m CrS 790,00 CrS 240,00
22 m/m Cr$ 1.330,00 Cr$ 430,00
28 m/m CrS 1.690,00 Cr$ 670,00
35 m/m CrS 2.380,00 CrS -

CHUVEIROS E AQUECEDORES fí*^ !

Ducha Sintex 110 CrS 400,00
Maxl Ducha Lorenzettl 110 CrS 1.300,00
Chuveiro Crom. Lorenzettl CrS 4.800,00
Ducha Jet Set 110 CrS 6.700,00
Aquecedor KDT Atlântico 220 Cr$ 19.600,00
Ducha Iguaçu 110 v e 220 v» Cr$ 12.000,00
Aquecedor Hldromas KDT 220 CrS 11.320,00

FIOS ELÉTRICOS
l,a mm2 CrS 664,00
2,5 mmJ Esgotado CrS 1.050,00
4,0 mmJ CrS 1.517,00

. f"w":"vr^

TINTAS

Suvinil (Balde) Cr$ 2.700,00
Polldura PVA profissional (Balde) CrS 2.000,00

MASSA CORRIDA

Suvinil (Lata) CrS 900,00
Kolimar (Barrica) CrS 550,00

IMPERMEABILIZANTES £ ADITIVOS SIKA
Sika 1 (lata) CrS 1.550,00
Igolflex (balde) CrS 3.350,00

METAIS SANITÁRIOS

Válvula de desc. DECA MASTER 11/2" CrS 2.6 50,00
Válvula de desc. D0C0L• 11/4" CrS 2.577,00
Válvula de desc. D0C0L • 11/2" CrS 2.810,00
Torneira DECA p/coz. 1.158 c/38 CrS 1.030,00 '

Torneira DECA p/lav. 1.193 c/38 CrS 1.060,00
Registro DECA 3/4 c/45 ou c/50 CrS 1.230,00
Registro DECA 3/4 c/48 CrS 1.440,00

LÂMPADAS
Fluorescente 20 ou 40 Watts CrS 160,00
Fluorescente HO 85 Watts CrS 650,00
Incandescente 40 ou 60 Watts CrS 25,00

INTERRUPTORES PIAL C/PLACA
Interruptor 1.100 CrS 62,00
Tomada 5.100 CrS 65,00

Ofertas válidas ató 22/05/90
ou término do estoque.

M BRASIL J8QQ
Comércio e Representações

T¥EREApós a Ponte da Ilha do Governador,
Pista de subida. 

" 
t ?.

FABRICA ESCADA CARACOL
ESQUADRIA ALUMÍNIO E FERRO

Rua da Matriz, 3.335.
Coelho da Rocha. CEP 25.570.

751-42211AGUINALDO

V PRO-REFORMAS
Projetos e legalizações de obras,
construções e reformas em geral. Fi-
nanciamos sua obra. Tel. 590-4273.

MARMORARIA MARGEL
LIQUIDA SEU ESTOQUE

. Bancas, soleiras, mesãsTãp
to em geral.
Entrega Imediata. Pagamento em 3 vezes s juros.

Bf 322-4757
Promoção da semana: Bancas até 1,50m

Instalação Inteiramente grátis.

defesjeyestimen-
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SOM
VÍDEO

INFORMÁTICA
BfliOlPAMENTOS

DE SOM

605

8EC«ETAftlA eletrônica -
Panasonic USA. c/ bip e se-

.nha. Telof s/lio Panasonic c/
.2 tais. interf Viva Voz. na
embelaoem. urq- 245-8685.

DISCOS
usados ou novos

Compro laser e
LPs tel 295-
1861 Fontana

SOM MICRO SISTEM - 200
w, USA, duplo cassete, equa-
lizador. 4 faixas, outro 80 w,
vendo urg. 245-8685. Waldir.

EftüIPAMBaiTOS
DE VÍDEO

810
DISCO-LASER — AUDIO-
VÍDEO — Filmes, shows In-
ternac, mat. p/manut.. lim-
peza, etc. Ac. encomendas.
ABHAHÂO Fj 232-5129 hor.
com.

VK-7 SHARP ETOSKIBA
a partir de CrS 2.595,00
AGORA ÉO MOMENTO

CONKJnCK)
COPUVEN

25 anos administrando
confiança. Fones:
285-6090 e 285-4639.
Rua Ipiranga, 46 -
Laranjeiras.

TRANSF. S/FILME SUPER
8mm/18mm, SLIDE E FO-
TOS EM VlDEO — Temos
ótimos preços. Fazemos (ii-
magens em geral TONICE"TDECT2SS=9a-.

CLASSIFICADOS JB - 5805522
Anuncie por telefone de 2n a
6o feira para todas as edições
até ás 18 horas.

BOM PREÇO
E

BOA TÉCNICA

RLMADORA PANASONIC —
PV 610 e PV 120 VHS e
VHSC respectivamente na
embalagem c/maleta. Tel-
247-0806.

CENTRAL DAS PARABÓLICAS

Z!ROK

INVESTIR JA ERA. Ê HORA DE COMPRARI
Sistema de recepção INTERNACIONAL MÓVEL c/an-
tena de tela. de alum. rastreador automático

CrS 270.000.
Sistema NACIONAL, antena de tela de alum. receptor
cont. remoto. LNB de 45" K„ completo.

CrS 98.20O.0O.
Direto da Fábrica — Garantia da antena- 5 anos

Tels.: 222-6161 — PLANTÃO: 266-4545 BIP "JXL"
R. da Assembléia. 10/3615 Pç. XV CEP 20011

Telex 21 -22047 Telefax (021) 232-3411

SUA TV TEM BOA IMÃGEMi
NÃO? Então você precisa de uma ante-
na parabólica KOMPAC. Com ela você
elimina os fantasmas, chuviscos, e sua
televisão vira um cinema.
VENHA VISITAR NOSSO SHOW-ROOM

PROMOÇÃO: FINANCIAMOS 5 VEZES OU 3 VEZES SEM JUROS
Plantão sábado até 14 horas

KOMPAC Rua Alvares _e Azevedo, 480 ¦ Cachambi -
Tel.: (021) 201-2447 Telex: Í02Í)

ÓPERAS, BALLETS E SINFO-
NIAS — Grandes produções
do Metropolitan, Covent Gar-
den, Scala, Bayreuth, Ópera
da Baviera - American Ballet,
Royal, Kirov e Bolshoi - Me-
lhor do sinfônico. Hi-fi este-
reo perfeito. 266-6876.

PANASONIC L 26 BR E F1L-
MADORA PANASONIC
COMCORDER PV 120
VHSC — Na embalagem.
551-3261

VIDEOSPV4010EL2SBR-
Lançamentos. Novos na cai-
xa. remoto s/ fio. Bons pre-
ços. 390-4328, entrego.

Ir fiIRCUITO
FICHADO

É a melhor segurança.
ânthOlTI Telec.
221-3672

VENDO BVU 110 SONY -
Novo, sistema NTSC, preço
USS 5.500 Tel 593-9449 tí
Ana a partir de 1Qh

VlDEO PANASONIC — PV
4010 último calçamento e
outro L 26 transcodificado de
fábrica na caixa Entrego e
instale 227-7349

VlDEO PV 4020 - Lançamen-
to, 4 cabeças, caneta digital
scanner, novo na caixa. En-
trego. Tel 350-8001

TRANSFORME SEUS F1L-
MES — 8. 16, 35 mm. lotos,
slides, pi vídeo e fitas nos
sistemas Pal-G, Secam,
NTSC. Serviço perfeito, orça-
mento grátis. 233-9432 e
253-8366.

,

VlDEOS E CÀMERAS - Fitas,
TV, secretárias, telefone sem
fio. som. tel. o. fac simile,
baterias e PX. Consertos e
transcodificaçíes. 240-1500
a 240-3550 com aldir.

^OWq^TELOESl
UEVE AS EMOÇÕES DA.COPA PARA DENTRO
DE.SUA CASA E REPARTA COM OS AMIGOS

• Som Stêreo • Imagem a
Cores • Controle
Remoto • Ajuste
AulomMco • Compatível cl
Vídeo Cassnte e Vtdeo
Game • Garantia de í ano.
Vendas e Aluguel •BB

MiiiEiMiN^QS EÉ VÍDEO
m$fo EZpefroz COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

REVENDEDOR AUTORIZADO DAS SEGUINTES MARCAS:

»

TíECnOVDcO "0 MELHOR TRANSC0DER
EXTERNO QUE EXISTE"

Transcoder BR 6000 Ip/CamcorderíNintendo) 8.948 ou 2x 4.899
• Transcoder 3240 (p/videos convencionais) 14.996 ou 2x 8.210Transcoder BR 8000 (p/videos digilais) 18.987 ou 2x 10 395Transcoder BR 5000 (Mulli Automático) . . 22 388 ou 2x 17 "48Transcoder PAL G Ip/câmeras européias) 14.*5S5 ou 2x 7 968
ATENCÁO: NÂO ALTERE SEU EQUIPAMENTO. USE TRANSCODER EXTERNO

tmb TECNOLOGIA EM MICRO SISTEMAS

Stereo Synthesiser II (transforma som mono em sléreo) 5.198 ou 2x 2.845Delailer (p/melhorar a qualidade da copiai 13.440 ou 2x 7 358Procamp (p/melhorar o colorido da copia) ... 15 595 nll oY ,'raVideo Booster {amplilicador p/9 vídjos) j^ 
™ 

2% ^Legendadora TMS VET 30 (16 cores)  54750 ou 2x 29 975
(30 Págs. de memória, Gen Lock, caracteres em português)

SWIB1CO
Super Duper (reforça áudio e video na cópia)
Fonte p/càmera (10 pinos) (110/220)
Carregador de bateria
Cabo RCA Ouro
Cabo RF
Cabo Y Cromado
Cabo RCA Cromado duplo
Baloom (75x300 ohms)
Cacbimbo

TEMOS AINDA:
Rellelor à bateria 200W (completo)

¦ Rellelor 650W Turbo
Rellelor 300W
Tripé p/cámera de video
Ombreira p/càmera (Maligan)
Vídeo Art (Cria efeitos digitais)
Tripé para iluminador peq
Tripé para iluminador gde.
Prote Elelro (O protetor do seu equipamento)

Fita Verbatim T 120..

4980 ou 2x 2.726
8.948 ou 2x 4.899
5.977 ou 2x 3.283

720
380
750
850
310
350

13.488 ou 2x 7.384
6.990 ou 2x 3.827
3.990 ou 2x 2.184
8.970 ou 2x 4.911
3.945 ou 2x 2.159

14.980 ou 2x 8.152
2.490 ou 2x 1.363
3.690 ou 2x 2.020

890 ou 2x 448
.368

ÍNTRÉGÀMqsIÁ; DOMICÍLIO-¦RÈ!\/!ETEMOS PARA TODO O BRASIL
^ ?t RÜAi^LVARO ALVIM, 37 - GRUPO 8Ò5/806 -CINELÁNDIÀ/RJ1

SHOW DAS f
PARABÓLICA
* FAÇA COMO O BRASIL, MUDE DE

IMAGEM , INSTALE UMA ANTEN,
3 PARABÓLICA. MAS NA HORA
5 DA COMPRA, PROCURE QUEM

j TEM EXPERIÊNCIA.QUALIDADE E
I MELHOft PREÇO.»

AV. PRES. VARGAS,446 S 601 TEL. 253-69MJ

w&__^^ \

INFORMÁTICA

880
AULAS INDIVIDUAIS — De

Lotus, dBase III ou Wordstar.
Matricule-se MICROCENTER
- Av. Copacabana, 6BO S/Loja
203 T. 255-2545.

HP LASERJET IIIWITH POST
SCRIPTUM — 3 MB memo-
ry, hp scanjet plus, compaq
386/33MHze Toshiba 3200
sx. Tel. 256-6515 e 257-
9257

IS 30 PLUS — HD 20 + 1 D
360 K, monitor Ege fósforo
branco '± 

tmprrvftnorn rlm_^
XT 180, c/ nota fiscal. Cr$
280 mil. Tnl. 533-8903.

MICRO PC/XT 640 K - 12
MHZ, drive, 30 MB, teclado
de 101 teclas. AT. 286 1 MB,
drive. 16 MHZ. 40 MB ou
qualquer configuração. Tr.
284-4119.

INSTRUMBMTOS
MUSICAIS

830
ORGÀO PALMER — Novo,

mod. profissional, sem uso,
Cr$ 22.000.00 Rua da Lapa.
200/1008.

A ARTSOM PIANOS — Cau-
da. Apto. Arm., últ. mod.. Pio-'
nos novos, bem pequenos.
R. Dias Ferreira. 90. 294-
2799 - Fácil estacionar. Le-
blon.

A BEETHOVEN PIANOS —
Vende/Compra Cauda, Apto..1
Arms, todas as marcas. Fácil.,
pag. Garantia total. Ríachue-
Io. 390 — Centro. 222-2791.
232-5209.

À DINHEIRO i
COMPRO
TECLADO
5424320

CASA MILTON PIANOS —
Doado 192S, Plnno», Órl-
O-OO, Guitarra», Amplifica-
dom, Instrumentos d* to*
pro e percuuáo. Financia-
mento próprio. Rua Marti •
Borroi. 920 Tel: 284-8585 -
Tijuco. Rua Hilário de Qou-
vêa, 88-A Tel: 255-7770 V
Copacabana.

PIANO ESSENFELOER — PI.
apt°. Estado de novo. Dè'
part. p/ part. CrS 160 mil _•
vista. Também Acordeon
Scandalli, importado, 80 bat-
xos, CrS 30 mil. Tr 227-1700,'
p/ visitas sábados e do-
mingos. %

m cotfPfM, lew £ ma df mi fotográfico f víofo I]

! iflW GONÇALVES D/AS, 89 SL.403 - CENTRO I
%^Jj32-50111224-1195 M
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l1e^0S'^BM^ 52. «.'^^ i'^'ÁA-À I P| sotta, permite 3 posições diferentes. Alta qualidade. ^s,a"lcom^ú-^ i^W g^P^5 E V'A 

'¦ 
Js |KP^ «9 B ^^'SJb |41.950,2.590, 12.900,Jj 29.900. 18.900 J 1 ^^^|P^ 'I

í t^B- 
" ^IP^^^P 

^ 
^___JfcJ-^#^^ "3, 

;f HH ÍlÍm« SnT,,nSÍn? Cama de solteiro com cabeceira em ferrol
li JKIpHi W fF- f~——~ MSTredonda dobrável ,y 

II -', |M i L22? ^"S*?™, com pintura epox, nas cores branca, i
BjíflaajBdonda-dohiáu»! —— Masa-redoRdíi^ow  com 4 cadeiras dobráveis ffl 4 /á \%M á Perfeito para pequenos rosa, verde e preto B

1 com 4 bancos. Tudo om 4 cadeiras, tudo em com assento rioada M q, -, ,<£ i -; m espaços^ _._._,. ^ÍN ^w». x^>> /«%. I

—9.900, fS"Í0CS 14.900, Ir* i^âl 21.900, @.9@0,j

I^i^i.'.»»^ " Mesa redcnda com tampo de vidro" Mesa com tampo de formica ÚM ÍZ Pan!^0JKP0^ fô^iK 
fi <-«»íl^s#^^^^ 1

I of/ctdefas^mLssentoem fumo e pés cremados cím 4 cadeiras retangular com 6 cadeiras 4H Q <CQif| .P^| 1^^__ í
4 Sil 

iras com assento em estaladas. estofadas em courvin Mpl OaO^llí Ç' 1 
^^^ HJès»***^ r7~7 i> N

I 
palhinha.^ «- 

QAA «SO OAA . 
Pés cremados. 

^^ Q^affi 11 ^Pane^WJ tj I . | fej .tó^tó, |

fVIADUREiRA
Av. Edgard Romero, 327, Tel.: 390-0573Av. Edgard Romero, 206, Te!.: 350-5045Av. Edgard Romero, 295, Tel.: 390-5524
CAMPINHO
Rua: Domingos Lopes, 221. Tel - i^n la^á
(Ao lado das Sendas) p *' ¦««. **DÜ-1BS*»

COPACABANA - Topazio
Rua Barata Ribeiro, 707, Tel.: 255-3784
TIJUCA— Lang Decorações
Rua Hadock Lobo, 75/77, Tel.: 273-4026
(A 1.00 metros do metrô Estácio)
VILA ISABEL - Quarto Crescente
Av. 28 de Setembro, 327 C/D, Tel.: 278-0598
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iBgmnmp LEVA EM CASA

FAÇA SUAS COMPRAS DE
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$ 2.000,00 e taxa de entrega de
Cr$ 200,00.

SUPER-PROMOÇOES DA SEMANA
códigos 143,144 e 145
NA COMPRA DE UM .

HELLMANNSMIX
alho c/ervas, bacon

ou cebólinha env 20 g

GRÁTIS
um vidro de 250 g de

MAIONESE
HELLMANN'S

44,00

código 48'

CAFÉ
PALHETA
pct 500 g

98,00

código 157

SALSICHA
ANGLO

Ita 180 g

código 242

ÓLEO DE MILHO
GILDA

Ita 900 ml

60,00

código 254 e 255

CREME KN0RR
de cebola ou de
ervilhas c/bacon

env 67 g

54,00

código 348

SABÃO COCO
STABEL

pct 10 x 100 g

67,00
* Não vendemos por atacado

Certificamos que estas super-promoções terão os
menores preços da praça. Se eventualmente, algum
concorrente provar o contrário, compramos o desafio!

Os (200) Produtos em Promoção estão marcados
Validade deste jornal — até 22/05 (terça)

CERTÍFICADO
t LEVA EM CASA
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GULOSEIMAS
"I - Baconzitos

pct 55 g) 
- Batata Frita Crac

pct 2SO g( 
- Batata Frita Palha

Crac pct 500 g( 
- Bombom Amor

Carioca pct 5 und( 
- Bombom Garoto Sort.

cx SOO çj

- Bombom Sonho de
Valsa pct 5 itnci( 

- Cebolitos Elma Chips
pct 60 g( 

- Chee-tos
pct 60 g

- Chocolate c/leite
Nestle 2 x 30 g) 

10 - Chocolate Chokito
4 und x 32 g

11 - Chocolate Galak
pct 2 x 30 g( 

12 - Chocolate Kri
pct flx 15g( 

13 - Chocolate Prestígio
pct 4 und 35 g( 

14 - Chocolate Tablete
Alpino 2 und 30 cj( 

15 - Doritos Sabor
4 Queijos pct 100 g( 

16 - Doritos Sabor Natural
pct 100 cj
( 

17 - Fandangos Presunto
pct 120 g) 

18 - Fandangos Queijo
pct 120 g) 

19 - Mentex Norteia
cart 3 cxs
( 

20 - Ruffles Batata Frita
Ondulada pct 80 g( 

21 - Ruffles Batata Frita
Temperada pct 80 g( 

22 - Stiksy Palitos
Salgados pct 1 00 g( 

23 - Zambinos
pct 55 g) 

BISCOITOS

Lanche Triunfo
Chocolate cx 20 pct( 
Torr. Bi-Tost Doce
Bauducco pct 1 60 g
( 
Torr. Bi-Tost Glutem
Bauducco pct 1 40 g( 
Torr. Bi-Tost Sal
Bauducco pct 160 g

kftftftitftitítibftitftititititftftftftftitftti-frft

t ..]..

MATINAIS

(P7430)

24 - Bisc. Água e Sal São
Luiz pct 200 g

25 - Bisc. Água e Sal Triunío
pct 200 g

26 - Bisc. B. Gouter Queijo
Suico pct 100 g

27 - Bisc. Champanhe
Bauducco pct 20O g( 

28 - Bisc. Cream Cracker's
Piraquê pct 200 g
( i

29 - Bisc. Cream Cracker's
Soo Luiz pct 20O g( 

30 - Bisc. Cream Cracker's
Triunfo pct 200 g( 

31 - Bisc. Deditos São Luiz
pct 75 g) 

32 - Bisc. Divertidos São
Luiz pct 200 g
( 

33 - Bisc. Maizena Triunfo
pct 200 g( 

34 - Bisc. Maria Piraqué
pct 200 g( 

35 - Bisc. Queijo Piraqué
pct 100 g( 

36 - Bisc. Rech. Choc. Vit.
Sao Luiz pc' 200 q( 

37 - Bisc. Rech. Chocolate
Bauducco pct 200 g
( 

38 - Bisc. Rech. Chocolate
Triunfo pct 200 g< 

39 - Bisc. Salgadinho
Piraqué pct 100 g
r 

44 - Açúcar Cristal dr
pct 2 kg
( 

45 - Acucar União pct 1 kg
r 

46 - Aveia Quaker em
Flocos Ita SOOg
r 

47 - Café Melita
pct 2 x 500 g) 

48 - Café Polheta
pct SOO g
( 

49 - Chã Preto Tenderleaf
cx 12 und
< 

50 - Chocolate em Põ
IMestle pct 200 g(
Cremogema
Tradicional pct 200 g
r 
Farinha Lãctea Nestle
Ita 400 g) 
Geleía de Goiaba
Stein cp 240 g(
Gelêia de Laranja
Stein cp 240 g( 
Geleia de Mocotó
Colombo Nat. vdo 200 g
r 
Geléia de Mocotó
Colombo Vit. vdo 200 g
r 
Leite em Po Desnatado
Gloria lia 300 g( 
Leite L. Vida Dieta
Pormalat cx lOOOml

).

62

(
Leito L. Vida Int.
Parmalat cx lOOOml
t 
Leite Molico
Instantâneo Ita 300 g
r 
Leite Nanon
Ita 454 g(
Leite Ninho
Instantâneo Ita 400 g( 

63 - Mate Leão cx 200 g
< 
Mel Belmel
vdo 285 g

64 -

65

66

) .(
Nescau Ita SOO g( 
Neston
lt 500 g) 
Ovomaltine Suico
Ita 200 g< 
Toddy Reforçado
vdo 400 g
i

118,00
59,40

Todynho Pronto
pct 3 x 200 ml

) 

DOCES E
SOBREMESAS

Abacaxi em Calda Cica
Ita 450 g
r 
Acucar Refinado Gran.
Doçura pct SOO g
r 
Ameixas em Calda
Arisco Ita -100 g
i
Ameixas Secas Arisco
Ita 200 g( 
Cereja Marasquinho
Vega vdo 1 OO g( 
Coco Ralado Indiano
pct 100 g
i i.

139,50

Í2,70

99,80

87L80

59U

79

Creme de Leite Glória
Ita 300 g) 
Creme de Leite Nestle
Ita 300 g) 
Creme de Leite
Parmaloi cx 500 g
t

so

caf&
paihcéa
garantia de qualidade

82

83

84

85

86

87

Doce de Leite Peixe
cp 320 g) 
Fermento em Põ Royal
Ita ÍOO g) 

81 - Flan Royal c/Calda de
Morango cx 190 g
( 
Flan Royal cx 60 g( 
Gelatina Q-Gel
Framboesa cx 85 g( 
Gelatina Q-Gel
Pêssego cx 85 g( 
Gelatina Q-Gel Uva
cx 85 g( 
Gelatina Royal Cereja
cx 85 g) 
Gelatina Royal
Framboesa cx 85 g

B8 - Gelatina Royal Limão
cx 85 g) 

89 - Gelatina Royal
Tuti-Fruti cx 85 g( 

90 - Goiabada Cica Ita 70O g) 
91 - Leite Condensado

Glória Ita 395 g
( 

92 - Leite Condensado
Moca Ita 395 g) 

93 - Leite de Coco Indiano
vdo 200 ml
( 

94 - Manja Royal c/Calda
Ameixa cx 1 70 g

Massa p/Bolo Anivers.
Santista pct 500 g( 
Pêssego Calda Metade
Arisco Ita 450 g

Pêssego Esp. Metade
Agape Ita 450 g

Pêssego Metade Extra
Peixe Ita 450 g( ) 

99 - Pudim de Leite Royal
pct 250 g

Pudim Royal Caramelo
cx 1 10 g) 
Pudim Royal Chocolate
cx 110 g) 

D1ETÉTICOS
102 - Abacaxi em Calda Diet.

Regime Ita 250 g
( 

103 - Adoçante Aspart Cristal
. Diet. cx 50 env

( 
104 - Adoçante Aspartame

Zero-Cal cx 50 env
( 
Adoçante Assugrin
vdo 100 ml
i 
Adoçante Dietil
fre SO ml
( 
Assugrin em Po
cx 50 x 80 g< 

108 - Big Diet Calce
One-Way gfa 2 I

95

96

97

98 -

100

105

106

107

(
109 - Big Diet Pepsi

gfa 1.5 I
) 

110 - Coca-Cola Diet
Ita 350 ml

) 
111 - Diet Chá Stevia

Camomila pct 10 und
( 

112 - Diet Chã Stevia
Cidreira pct IO und
( 

113 - Diet Chã Stevia
Erva-Doce pct 10 und
< 

1 14 - Diet Pepsi One-Way
gfa 2SO ml
( 

1 15 - Gelatina Diet Cereja
Royal pct 14 g( 

1 16 - Gelatina Diet Cereja
Sucaryl cx 14 g( 

117 - Gelatina Diet Dietil
Framboesa pct 14 g( 

118 - Gelatina Diet Morango
Royal pct 200 g

119 - Gelatina Diet Morango
Doce Menor vdo 200 g

120 - Goiabada Dietética
Colombo Ita 500 g( 

121 - Guaraná Dietético
Antárctica O.W.
gfa 250 ml
( 

122 - Pêssego em Calda Diet
Regime vdo 200 g

" 
123 - Pop Laranja Diet

Antárctica gfa 250 ml
( 

124 - Pudim Diet. Baunilha
Dietil cx 25 g

125 - Pudim Diet Choc. Dietil
cx 25 g) 

126 - Pudim Diet. Morango
Doce Menor cx 25 g( 

127 - Queijo CoHage
Lacreme pct 370 g

CONSERVAS
Alcaparras Paladoro
vdo ÍOO g( 
Aspargo Inteiro
Agape Ita 325 g
Atum CPC Grated.
Ita 1 70 g) 
Azeitona. Mataçfuena
vdo 500 g. 
Azeit. Paladoro Rech.
Pimentão vdo 200 g

¦ Azeitona Verde Arisco
vdo 200 g( 

• Azeitona Verde
Castelo de Alvear
vdo 200 g( 
Cebolinha Paladoro
vdo 200 g) 
Cogumelo Stein
vdo 20O g( 
Ervilha com Cenoura
Etti Ita 200 g) 
Ervilha Etti
Ita 200 g) 
Ervilha Jurema
Ita 200 g) 
Ervilha Peixe
Ita 20O g) 
Extrato de Tomate
Elefante Ita 370 g) 

• Extrato de Tomate
Peixe Ita 370 g
( 
Hellmannsmix Alho
c/Ervas env 20 g

Hellmannsmix Bacon
env 20 g

Hellmannsmix
Cebolinha env. 20 gi 
Maionese Gormet
vdo 500 g

Maionese Hellmann's
vdo 250 g( 
Milho Verde Etti
Ita 200 g) 
Milho Verde Jurema
Ita 200 g) 
Palmito Silvestre extra
Macio vdo 300 g

Palmito Stein
vdo 300 g
i 
Patê de Galinha
Oderich Ita ÍOO g
t 
Patê de Presunto
Oderich Ita 1 O0 g( 
Pepino em Vinagre
Stein vdo 300 g

Pickles Coq. Esp.
Paladoro vdo 500 g

i
Presuntada Oderich
Ita 330 g
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Salsicha Anglo
Ita 180 g) 
Salsicha Viena
Oderich Ita ISO g( 
Sardinha Coqueiro
Ita 132 g) 
Sardinha Jangada
Ita 132 g) 

REFRIGERADOS

fc—"*" Queijos Finos

Bacon Sadia
pet 250 g) 
Manteiga Ni:trícia
c/Sal Ita SOO g) 
Margarina Cremosa
c/Sal Delicia pot 250 g( 
Margarina Cremosa
c/Sal Mila pot 2SO gi 
Margarina Cremosa
Primor pot 250 g( 
Queijo Brie Lacreme
pet 170 g( 
Queijo Camembert
Lacreme pet 170 g( 
Queijo Fundido Alho
Lacreme pet 100 g( 
Queijo Fundido Cebola
Lacreme pet IOO g( 

• Queijo Fundido Natural
Lacreme pet 100 g

Queijo Fundido Pimenta
Lacreme pet 100 g

Queijo Gouda
Lacreme pet 550 g( 
Queijo Minas
Prensado Lacreme
pet 550 g

Queijo Polenghi
cx 4 x 80 g( 
Queijo Ralado Regina
pet SO g

Queijo Saint Paulín
Lacreme pet 550 g
t 
Queijo Tipo Reino
Guanabara 1,5 kg

Requeijão Lacreme
pet 400 g

mm0mm:ií:Ss£>0

DIVERSOS
• Alpiste

pet 500 g( 
' Esfregao Alvejado gde

Bucheim 42 x 90 1 und
( 
Esfregao p/Pia Bucheim
30 x 30 cm 1 und

) 
Esponja Bettanin
pet 2 und

Esponja Díouro
pet 15 g) 
Esponjão Scoth Brith 3
M pet Ã und

Filtro de Papel 1 02
Mellita cx 40 und

Filtro de Papel 103
Mellita cx 40 und

Flanela Disquim
30 x 60

) 
Forrafogão
CX 12 und •
( 
Fósforo Fiat Lux
pet 10 cxs
( 
Fósforo Ipyranga
pet 1 O und
( 
Girassol
pet 500 g
( 

192 - Guardanapo Líps Bco.
24 x 24 c/50 und

) 
193 - Guardanapo Poppe

gde. 33,5 x 30cm
pet 50 und
( 

194 - Inseticida Rodox
Aerosol Ita 300 ml( 

195 - Inseticida SBP Aerosol
Ita 300 ml

) 
196 - Kaol

Ita 200 ml
) 

197 - Lâmpada Incandescente
G.E. 10OW / 127V

) 
198 - Lâmpada Incandescente

G.E. 150W/ 127V
) 

1 °9 - Lâmpada Incandescente
G.E. 60W/ 127V

) 
200 - Lâmpada Incandescente

G.E.10W/ 127V
) 

201 - Lâmpada P/Geladeira
G.E. 40W/ 127V

) 
202 - Lâmpada Vela Liza

Clara 40W / 127V
) 

203 - Lenços de Papel
Kleenex Branco
cx 150 und

) 
204 - Lenços de Papel

Kleenex Branco
cx 50 und
( 

205 - Lenços de Papel
Scottys Bco. cx 50 und

206 - Naftalina em bolas
disquim pet 30 und

207 - Nugget Líquido
Marron fre 60 ml
( 

208 - Painco Ração
p/Píriquito pet 500 g
( ¦

209 - Palitos Real
pct-200 und
( 

210 - Pano de Chão Saco
Seko 1 und

211 - Pano de Copa
Estampado Bucheim
1 und
( 

212 - Perfex
pet 5 und
( 

213 - Prendedor de Roupa
Plást. pet 2 und

) 
214 - Prestobarba Gillete

cart. 2 und
t 

215 - Purif. de Ar Cogumelo
Mágico fre 65 ml
t 

216 - Rolo de Alumínio
Rolitto 7,5 x 30 cm

) 
217 - Rolopac Filme

Transparente 15 m
( 

218 - Saco Lixo Dover-Roll
100 I pet 5 und

) 
219 - Saco Lixo Dover-Roll

20 I / 20 und
) 

Í20 - Saco Lixo Dover-Roll
40 I / IO und
( . ) 

!21 - Saco Lixo Dover-Roll
60 1/10 und

) 
!22 - SBP Elétrico 110V

c/6 cargas
( 
SBP Refil cx 20 und
t 
Tira Ferrugens Fer-Ox
fre 25 ml

) 
Toalha de Papel Poppe
pet 2 x 20 m
t 
Vela Platino
cx 8 und
t 
Zipy Médio Embalagem
Plástica cx 15 und
i 

28,60

239

240

Azeite Castelo de
Alvear Ita 500 ml

Azeite
Gal lo-Português
Ita 500 ml

) 
Azeite Português
Oliveira Portugal
Ita 500 ml

) 
Farinha de Mand. Crua
Kitano pet 500 g

Farinha de Rosca
Kitano pet 500 g

Farinha de Trigo Boa
Sorte pet 1 kg
( 
Feijão Prato Bom Tipo
2 pet 1 kg

) 
Feijão Preto Biju
Uberabinha pet 1 kg( 
Fubá Mimoso pet 1 kg

Lentilha Kitano
pet 500 g

Maizena
pet 500 g(. 
Oleo de Milho Gilda
Ita 900 ml
(. ) 
Oleo de Milho Mazola
Ita 900 ml(. 
Oleo de Soja Liza
Ita 900 ml
(. ) 
Qleo Maria
Ita SOO ml

) 
Pipoca Mágica
pet 500 g
( 
Sagu Colombo
pet 200 g
t 

357,70

MASSAS, SOPAS
E CONDIMENTOS

92,40 *XSEm~JL1*®

(/J240) Caldos e Sopas

Alho e Sal Arisco
pot 3O0 g
( 

Caldo de Carne Knorr
cx 63 g

) -
Caldo de Galinha
Knorr cx 69 g
t ).... (w)

223

224

FARINACEOS
169,40

Arroz Campeiro
Parbol. I.f. tp. 1 pet 5 kg

) 
Arroz Meylor
Agulhinha I.f. tp. 1

rsk,9  164,80
Azeite Carbonel
Espanhol Ita 500 ml nf*iA ift)  ^7Ü,0U

Canela em Pó
Neguinho pot 40 g
t 
Catchup Arisco
vdo 400 g( 
Catchup Cica
vdo 400 g( 
Creme de Cebola Knorr
env 67 g( 
Creme de Ervilhas
c/Bacon Knorr
env 67 g( 
Espaguete com Ovos
N.° 8 Adria pet 500 g) 
Espaguete com Ovos
Piraquê pet 500 g( 
Espaguete Semola
Adria N.° 8 pet 1 kg( 
Lasanha Adria
pet 500 g
c 
Mac. Parafuso Piraquê
pet 500 g< 
Molho de Pimenta
Verm. Arisco vdo 150 ml
t 
Molho de Tomate
Pomarola Ita 350 ml( 
Molho de Tomate
Salsa D'Oro cx 520 g
( 
Molho de Tomate
TomatelH Pen. cx 520 g( 
Molho Inglês Arisco
vdo 150 ml
r 

Molho Tom. Peneirado
Tarantella cx 520 g( 

¦ Mostarda Stein
fre 200 g) 
Mostarda Stein

fre 20O g) 
Padre Nosso Piraquê
pet 500 g

Pimenta do Reino em
Põ Comendador
fre 40 g

Polpa de Tomate
Pomito Parmalat
cx 520 g) 
Polpa de Tomate
Tomato cx 520 g( 
Puro Alho Arisco
pot 340 g) 
Sal Refinado Águia
pet 1 kg

) 

Sopa de Galinha c/
Espaguetinho pet 72 g
< 

276 - Talharim Ninho Adria
pet 500 g) 

277 - Talharim Ninho
Piraquê pet SOO g( 

278 - Tempero Comp.
s/Pimenta Arisco
pot 200 g
t 
Tempero Compl.
Condimix Bacon
pot 2SO g) 
Tempero Completo
Arisco pot 200 g( 

281 - Tempero Condimix
c/Pimenta pot 260 g( 
Tempero Esp.
Refogados Condimix
pot 280 g( 
Tempero Maggi Grill
vdo IOO g
( i 
Vinagre de Álcool
Jurema fre 750 ml

Vinagre Peixe Vinho
Branco fre 750 ml

Vinagre Peixe Vinho
Tinto fre 750 ml

279

280

282

283 -

284

285

286

102,60

^90)
93,40

68,90

287 - Água Mineral Natural
Indaia gfa 1,5 I
(. 

288 - Água Mineral
Petrõpolis gfa 1,5 1
( 

289 - Big Coke Coca-Cola
gfa 2 ¦

290 - Cerveja Antártica
Ita 350 ml

) 
291 - Cerveja Brahma Extra

One-Way gfa 300 ml
t ) 

292 - Cerveja Malt 90
One-Way gfa 300 ml

) 
293 - Cerveja Skol Ita 350 ml) 
294 - Coca-Cola Ita 3SO ml

) 
295 - Coca-Cola One-Way

gfa 250 ml
( 

296 - Guaraná Antarctica
One-Way gfa 250 ml
( 

297 - Suco de Laranja
Parmalat cx 1 OOO ml

298 - Suco de Uva Parmalat
cx ÍOOO ml

299 - Tang Laranja
env 120 g( 

300 - Vinho Et. Forestier
Riesling gfa 720 ml
( 

301 - Vinho B. Liebfraumílch
Nacional gfa 720 ml( 

302 - Vinho Baron Lantier
Cabernet gfa 750 ml
( 

303 - Vinho Baron Lantier
Riesling gfa 720 ml
r 

47,40

124,40

55,90

38,80

32,70
56,70
42,90

'^em^nt^^f.^WllVl '' J,"w N 
; 

' "•>« '¦"'¦l.i- h-hi.Odi nu.Wíi Irn.i ri i2205i me, ou enauanto ourarem nossos estoques Os preços constamos deste Jornal estão em perfeita consonância com aue determina -"srem autorizados erv Portaria da Ministra da Economia. Fazenda e Ptaneiamento ou a quem esia delegar competência Neste caso as alterações sofrei ao seus realmhamentos a contar da data do Ato concessivo
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Vinho Rose Mosteirogfa 720 ml( 

SAÚDE
- Alkaseltzer2 env

( Cepacol Normalvdo 200 ml
( Curativo Band-AidExtra Transp.cx 35 and

< Melhorai Infantilenv 8 und
( Pomada AnestesicaCalminex frc 1 OO g< Sal de Andrewscx 5 und

( Sal de Fruta Enovdo 1 00 g( 

9,20

144,80

LIMPEZA
Agua Sai.itária SuperGlobo frc 1 I

< Álcool Pringfrc 1 OOO ml
( Amaciante Mon Bijoufrc SOO ml
Bombril
pct 60 g( Cera Pasta IncolorPoliflor Ita 450 g
Desodor PedraSanitária 50 cj

< Desinfetante Kaliptofrc 750 ml
< Desinfetante NeutralJasmin frc 500 ml
Desinfetante PinhoBril Plus frc SOO ml( Desinfetante Pinho Solvdo SOO ml

( Desodor Sanit Bom ArLavanda Refil 40 g( ) Desodor SanitárioBom Ar Lavanda und
< Detergente LimpolLimão frc 500 ml( ) 
Detergente LimpolMacá frc 500 ml
< Detergente LimpolNeutro frc SOO ml
<;. Limpa Tapete Karpexfrc 500 ml
Limpa Vidro VidrexCompleto frc SOO ml
Limpador c/Cera DestacLcivanda frc SOO ml

232,40

7,90
341

132,00)342
17,40 343
53,50

limpador Family Mr.Magic Pulv. frc 500 ml
1 impador Family Mr.Ma ne Ref. frc 500 ml
Limpador FornoEasy-Of frc 230 g
Limpador Thunderc/Pu verizadorfrc SOO ml

130,70)

Limpador ThunderRefil frc SOO ml
< Limpador VejaBanheiro c/Pulver.frc 500 ml
<. Limpador Veja M.-UsoInst. Pulv. frc SOO ml(. Limpador Veja M.-UsoInst. frc 500 ml

i Limpador Veja M.-UsoRefil frc 500 ml
(. Limpador WC Harpicfrc SOO ml( Lustra MoveisJonhson's Lavandafrc 200 ml

( Lustra Móveis PoliflorIta 200 ml
(. Oleo Peroba Kingvdo 1 OO ml( Passe Bem AerosolIta 300 ml

( Pasta Jóiapot 300 g( Resolve Lig. PreLavagem frc 500 ml! ) Sabáo de Coco CP5 x 200 g( Sabáo de Coco Ruth
pct 10 x 100 g( Sabáo do Coco Stabelpct 1 O x 1 OO g( Sabáo em Pedra ÁrticoExtra pct 5 x 200 g
Sabáo em Pedra Riounid 200 g( Sabáo em Pó M. LavarLouca Detsum pct 1 kg( Sabáo em Pó OmoDuplo Ação cx 800 g
Sabáo NeutralPastoso pct 200 g< Sabáo PerfumadoBorbulhante 5 x 200 g( ) Sabáo PerfumadoPanda pct 5 x 200 g( )•-Sabáo Platino
pct 5 x 200 g( ) Sabao WH ita k PastosoLimáo pct 200 g( iSaponáceo RadiumSOO g( ISaponáceo VimSOO g( )

91,40

(6,60

9j2,70

6M

26,40

25fi0)

IV,uv

Mo)

40,00

:jl2,80)

HIG8ENE E
BELEZA

Absorvente Carefree
pct 1 2 und
< Absorvente Ela SecoSensacáo pct IO und
( Absorvente InternoOB Médio pct IO und
( ) Absorvente InternoOB Mini pct IO und
i Absorvente InternoTampax Médiocx 10 und
( ) Absorvente InternoTampax Supercx 1 O und( ) 

178,50

(178,50)

O seu supermercado por tele

581 9696

Ligue para 581-9696 de segunda a sexta
das 8:00 as 22:00h e aos sábados das 8:00 às lè:00h.

Promoção: Preços fixos de Quarta (16/05) a terçéj (22/05)

- Absorvente ModessAderente pct IO und< - Absorvente S. LivreSuave Seco pct IO und
( B - Absorvente SerenaAderente pct IO und( ' - Absorvente Serena
pct 1 O und
(. 3 - Agua Nova Night BlueApós a Barbavdo 125 ml

- Algodão Bola Johnsonpct 95 g( - Algodão Multi-UsoJonhson's pct 1 OO g( I - Banho SuaveJonhson's frc 1 OO ml( ' - Cond. AquamarineCab. Normais frc SOO ml( Cond. AquamarineCab. Secos frc 500 ml
Cond. AquamarineUso Freqüentefrc SOO ml
Cond. Flex CabelosSecos frc 200 ml
( Cond. Flex Normalfrc 200 ml( ) Cond. Johnson'sÍOO ml

( Cotonetes Johnson's &Johnson's cx 75 und( Creme Barb. BozzanoMentolado tb 65 g( Creme Barb. EspumaBozzano Spray 1 50 g( Creme Dental Close-upVerde tb 84 g( ) Creme Rinse Coloramafrc 500 ml
( Desod. Axe Vertfrc 90 ml
Desod. Fres. Ali DayFeelings frc 90 ml( Desod. ImpulseMalizia frc 90 ml

( Desod. Pinho CamposJordão frc 70 ml( Desod. Spray VinoliaFleurs D'Champsfrc 90 ml
< Escova Dental MaciaTec 1 und
( 
Escova Dental MédiaTek 1 und
(. Fio Dental Johnson'scx 25 m
Fralda Desc. Johnson'sS. Seca até 6 kg
< 
Fralda Desc. Johnson'sS. Seca 5alO kg 8 und
( 
Fralda Pupy
pct 20 unid
( ) Fraldáo Desc.Johnson's S. Seca1 O kg 6 und
( Higiapele Johnson'sfrc 1 OO ml
( Neutrox1 frc ÍOO ml
( ) 

146,50

95,00

146,50

(13,90)

194,70

248,40

199,80

258,70

174,40

174,40

98,70

63,20

63,20

178,40

(338,20)

(338,20)

(227^60)

(359,50)
206,80

( 76,40)

'9 - Óleo Johnson's
p/Crianças 1 OO ml( )•O - Papel Higiênico FofuraPerf. Duplo pct 4 rl
( i- Papel HigiênicoFinesse pct 4 rl
( )- Papel HigiênicoPersonal pct 4 rl
( >- Preservativo JontexLubrificated cx 3 und
( - Sabonete GessyAlfazema 90 g und( >- Sabonete Glic. RicAlmiscar 1 IO g( )- Sabonete Glic. RicFrag. Diversas 40 gí - Sabonete GlicerinadoRic Macá Verde 1 IO g( ) 3 - Sabonete Palmoliveluxo 90 g( ? - Sabonete Phebo Rosas

pct 90 g( )) - Sabonete RexonaHerb 90 g( )I - Sabonete Vinolia ^Flems D'Champs ÍOO g! ) - - Shampoo Anti CaspaRevlon frc 1 90 ml
í Shampoo Anti CaspaSelsun Azul frc 1 OO g
Shampoo AquamarineCab. Oleosos frc SOO mlt Shampoo AquamarineCab. Secos frc SOO ml( Shampoo AquamarineCab. Normaisfrc SOO ml

< Shampoo AquamarineUso Freq. frc 500 ml( Shampoo ColoramaLanolina frc SOO ml( Shampoo ColoramaOvo frc 500 ml( Shampoo ColoramaTodos os Diasfrc 500 ml
( Shampoo Flex Cab.Permanentes frc 200 ml( Shampoo Flex CabelosNormais frc 200 ml( Shampoo Flex CabelosOleosos frc 200 ml /^"( Shampoo Flex CabelosSecos frc 200 ml
Shampoo Flex ExtraVolume frc 200 ml
Shampoo Johnson's
p/Criança frc 200 ml( Shampoo Opus MacáCab. Normaisfrc SOO ml

¦ Shampoo Opus MelCab. Secos frc 500 ml
Shampoo OpusMorango frc SOO ml( Talco Johnson's
p/Crianca frc 200 g( Talco Vinolia FleursD'Champs Ita ÍOO g< Tenys Pe Barueltb 80 g( 

fone X' PREZADO CLIENTE, ESTE ESPAÇO É O SEU
Utilize-o deixando-nos saber suas
opiniões, sugestões, críticas, etc.

NOME:

TEL.:
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Nessenumero do jamais Shopping daGavea,
conhega as ultimas novidades de vestuario, moveis p°r Cr$ 1-310,00
objetos (pys. 2 s 3), que as lojas acabam de reoebcr,
Mustas opgoes de roupss e brinquedos para cris^cas,

I . a pregos acesstveis na Segao Infanti! (pags. 1 e 4) 
'' '.{ -"^y 

x 

^

/\ mochila emborrachada (Cr$ 1.300,00)f |V \6 da Kiko (lj 130) e o f£n/s de camurga \ " ^ I i.^jppg«y VJC^vt
(Cr$ 2.197,00) da L4pis deCor (lj 366). S . "

(Cr$ 1.300,00). da Joana Joao(lj313) ^

s .- ' ' ' " ¦• V" ' ' .

' 
' 

' 

' 

^ ^

Muito bonitinhas as fraldas (Cr$ 390)
pintadas £ mao com vi6s colorido, da ~~
Coisinha Foffa (lj 331). Super diferentes Para os meninos, o skate (Cr$ 2.700,00os chocalhos (Cr$ 600,00) para bebes, com joelheiras (Cr$ 450,00) e M*$k »—em forma de pintinho atoalhado, da Studio cotoveleiras (Cr$ 450,00), da Fisico e WmMSgico Infantil (lj 173) Forma (lj 121) gyB§

w k <¦¦v>:

PuBlCDADE - Aro í —- rv 13 f— R»ò dé Jorefro,-20 de meio de 1990  ••'••••• ;¦. ..;-. .. ^

Colônia de alfazema
(Cr$ 222, OO) da
Pop Corn (Ij 203)

Conjunto de training feminino
popeline. Na Tom Cat (Ij 338),
por Cr$ 1.310,OOconneç# as uir.mas noviaaaes de vestuário, moveis e

objetos (pys. 2 3 3), que as lojas acabam de receber.
Multas opçÕQS de roupas e brinquedos para crianças}
3 preços acessíveis na Seção Infantil (págs. í e 4)

A mochila emborrachada (Cr$ 1.300,00)
é da Kiko (Ij 130) e o tênis de camurça
(Cr$ 2.197,00) da Lápis de Cor (Ij 366).
Para combinar, a bermuda em veludo
(Cr$ 1.300,00), da Joana João (Ij 313)

Muito bonitinhas as fraldas (Cr$ 390)
pintadas à mão com viés colorido, da
Coisinha Foffa (Ij 331). Super diferentes
os chocalhos (Cr$ 600,00) para bebês,
em forma de pintinho atoalhado, da Studio
Mágico Infantil (Ij 173)

Para os meninos, o skate (Cr$ 2.760,00)
com joelheiras (Cr$ 450,00) e
cotoveleiras (Cr$ 450,OO), da Físico e
Forma (Ij 121)

a



^r íüS" *ã& 5*' 'i4 Cantáo (7/ 709; lançou
para o outono-inverno, o
spencer em "chamois"
(Cr$ 27.000,00) com
detalhes em galões e

botões dourados. O sapato
em nobuck (CrS

3.845,00) é da Socco (Ij.
110)

mm • :*< V; wmm

Camurça e estampa tigrada são o- grande "must" dos lançamentos em —
acessórios. A bolsa com detalhe em
matelassé (CrS 10.290,00) e o cinto
(Cr$ 1.1BO,00)são da Arlella (Ij 119)
e a botinha cowboy com franjas (Cr$
3.960,00), da Manufact (Ij 341)

\ /Wu/fo tíí/7 e
bonita a sacola
de palha (Cr$
2.S00,00) da
Coisa Foffa (Ij.
325).
Para combinar,
ababuche em
palha italiana
(Cr$
3.198,00) da
Nazareth (Ij
262).

wS&^&iíJSSSS

. Com a estrutura em madeira maciça, espuma de poliure-.
tano e revestido de gorgurão de algodão, o sofâ-bom-
bom (Cr$ 92.887,00), do designer Paulo Mendonça, é
o último lançamento da Arte Movimento. (Ij. 310/356)

O designer Hilton Lemos criou o
colar (Cr$ í .200,00) e os brin-
cos (CrS SOO) de cerâmica que
estão à venda na Linhagem (Ij
123)

Em forma de máquina fotográfica ou cartucho
de filme, os porta-retratos da designar
Bruma podem ser encontrados na Matlas
Marcler (Ij 309) por Cr$ 1.010.

*

ÊÊÊkK
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Ir *
M^H

^ Nolaço (Ij. 353) está
lançando calça jeans
(Cr$ 5.700,00) com a
gríffo da boutique.
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^
m A Di Classe (lj 159)

fp^ lançou o conjunto
para banheiro em
resina e acrílico:
porta-escovas e

pasta de dente (CrS
6.480,00),

porta-aigodão (Cr$
5.020,00) e

porta-cotonete (CrS
3.950,00).

P^

¦p-%

Conjunto de top e tanga
de lycra (CrS

1.200,00) para
ginástica. Encontrada

na butique Sweet
Mama (Ballet Moderno

Enid Sauer — //. 402).

¦riicP

, «¦ " " " • -..¦.-. ?

Muito charmoso o ca-
saco de linha (CrS
8.100,00) com fran-
ja e estrelinhas dou-
radas, da Pied de
Poule (lj. 240)

O outono chegou mas os dias
continuam ensolarados. Para
ir à praia ou a piscina, o bi-
quini (CrS 3.450,00) em ve-
ludo molhado com sutiã
meia-taça, da Corpo e Alma
Oi 177).

A MVM Interiores (lj 307/308) recebeu
linha completa de móveis em fibras'naturais da fábrica gaúcha Saccaro.

Uma das peças mais bonitas é o conso-
le (CrS 35.000,00) com espelho e
porta-guarda-chuva, em cana-da-índia
com acabamento envelhecido.

Além de decorativos, os ele-
fantinhos de resina (CrS
215,00) servem como por-
ta-incenso. Da Companhia
da Terra (lj. 167)

\

A Nolaço (lj. 353) está
lançando calça jeans
(CrS 5.700,00) com a
griffe da boutique.

Jogo americano com
guardanapo (CrS
450,00) em puro Unho,
da Deoasa (lj. 124)

W

Muito originais, as latas (a partir de CrS
1.590,00) revestidas e com detalhes em"papier-marché", que servem para guar-
dar biscoitos ou sorvetes. Da Tutto per Ia
casa (lj 168).

$



"Dancin'flor", a flor que dança pode ser
encontrada na\Rozenlaridia (Ij 156), por
Cr$590,00 I

y v; .^Sl^* | 3 

nw. •>!:^v Jr:J^W%í;;^^,

Sa/a estampada com babados (Cr$ l^p^||_|_r_SÍ_Í_____^fa^^^: Camiseta (Cr$ 750,00) e bermuda
72S,00) e blusinha de malha (Cr$ ___i_s______________:_____aaB--Sí_^___u ^Cr^ &80}00y em moiieton da
380,00), da Local Gouache (Ij 247) -A^-^ Splish Splash (Ij 254)

-rtoi pe

j
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Conjunto de linha 
''''"fiiilP- 

Jf? Conjunto de molleton
(Cr$ 850,00)para mW;.. j -#?*^Ér"~ >> unissex (Cr$ 2.038,00),
bebês até seis meses. "K*"-' tff ""**" V";í%^ cta Chicletería (Ij 175)
NaTIjolinho(lj132) \: ^ ^W<# 

^

; ¦ /A capa fCr$ 1.288,00)para o Bebê
WÀ BI Conforto comi ina com o vestidinho de
fcg-3i malha (Gr$ i.iiOOsOO), da Baby Boom (Ij

5
!,,.... ...(....._ ...

i
!
í!
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ANwKA INN t VUCL
A TABELINHA

DOTFIRA.
1' FASE OITAVAS DE FINAL

A

B

C

D

E

F

09J06

10106

H/06

ITALIA

EUA

ITÁLIA

U X U ÁUSTRIA

UXU CHECOS

D X D EUA

08/06

09106

13106

ARGENTINA

URSS

ARGENTINA

OXO CAMARÕES

U X U ROMÊNIA

UXU URSS

10/06

11/06

16/06

BRASIL

COSTA RICA

BRASIL

U X Li SUÉCIA

DxO ESCÓCIA

09106

10/06

H/06

E. ÁRABES

ALEMANHA

IUGOSLÁVIA

LJ X U COLÔMBIA

LI X U IUGOSLÁVIA

Li X L] COLÔMBIA

12/06

13/06

17/06

BÉLGICA

URUGUAI

BÉLGICA

U X U CORÉIA

U X U ESPANHA

U X LI URUGUAI

11106

12/06

16/06

INGLATERRA

HOLANDA

INGLATERRA

U X U IRLANDA

Li X U EGITO

U X U HOLANDA

ÁUSTRIA D X G CHECOS

ITÁLIA L X U CHECOS

ÁUSTRIA G X G EUA

CAMARÕES D X O ROMÊNIA

ARGENTINA UXU ROMÊNIA

CAMARÕES D X D URSS

SUÉCIA U X U ESCÓCIA

BRASIL OxO ESCÓCIA

SUÉCIA U X Li COSTA RICA

ALEMANHA Li X O E. ÁRABES

ALEMANHA U X Li COLÔMBIA

IUGOSLÁVIA U X U E. ÁRABES

CORÉIA G X O ESPANHA

BÉLGICA Li X D ESPANHA

CORÉIA OxO URUGUAI

IRLANDA D X D EGITO

INGLATERRA D X G EGITO

IRLANDA G X G HOLANDA

23.» 1 1- GRUPO U X Li 3^

23106 2 2-GRUPO A IJxLT

24;06 3l'GRUPOC G X Li 3'GRUPO*

24106 4 I! GRUPO G X U 3-C

25106 5 2' GRUPO Q X U 2-GRUPO B

25106 6 I! GRUPO G X U 3-GRUPO C/O/E

26106 7 I! GRUPO U X U 2-GRUPO D

26>06 8 I! GRUPO F TJxD-T2! GRUPO E

QUARTAS DE FINAL

30/06 A VENCEDOR DO 3 G X G VENCEDOR 7

30/06 B VENCEDOR DO 5 Q X O VENCEDOR 6

01107 C VENCE0ORD0 2 G X Li VENCEDOR 4

01107 D VENCEDOR DO I Li X U VENCEDOR 8

SEMI-FINAIS

03/07 VENCEDOR L] X D VENCEDOR D

04107 VENCEDOR A
-QxLT

VENCEDOR B

FINAIS

07/07 PERDEDOR C» D Q X D PERDEDOR A*

08/07 VENCEDORC»0 G X O VENCEDORA»

CAMPEÃO VICE-CAMPEAO



CHEGOU A HORA DESSA GENTE
EMOCIONADA MOSTRAR SUA FÉ NESSA
PAIXÃO QUE ROLA FORTE E PEGA A GENTE
PELO PÉ.

O HOTEL. ANGRA INN CONVIDA VOGE
PRA VESTIR A CAMISA DA TORCIDA MAIS
APAIXONADA DA COPA 90.

VENHA ASSITIR OS JOGOS DO BRASIL
NUM SUPER TELÃO, MONTADO
EXCLUSIVAMENTE PRA VOCÊ VIBRAR
COM A SELEÇÃO. E PARA INCENTIVAR
AINDA MAIS A SUA TORCIDA, O ANGRA
INN CHAMOU DOIS DOS MAIORES
JOGADORES BRASILEIROS DE TODOS
OS TEMPOS: ADEMIR MENEZES
E ZIZINHO.

ELES VÃO ESTAR DO SEU LADO
COMENTANDO OS PRINCIPAIS LANCES
E CONTANDO ESTÓRIAS INCRÍVEIS
DOS BASTIDORES DO FUTEBOL. VOCÊ VAI
PARTICIPAR DE SORTEIOS E BOLOS
ESPORTIVOS; CRIADOS PELO. HOTEL PARA

PREMIAR OS SEUS PALPITES.
NOS DIAS QUE NÀO TIVER JOGO

DA SELEÇÃO, VOCÊ ASSISTE TAPES

DOS MELHORES MOMENTOS DE RIDAS
AS COPAS E FILMES SOBRE PELE
E GARRINCHA.

TUDO ISSO ANIMADO POR UMA
EQUIPE DE LAZER E MÚSICA AO VIVO.
DIA DE VITORIA DO BRASIL O CARNAVAL
COME SOLTO.

MAS O FUTEBOL NÀO E O ÚNICO
ESPORTE DO ANGRA INN DURANTE
A COPA. TEM PASSEIO DE SAVEIRO,
CAIAQUES, PRAIA PRIVATIVA, LANCHAS,
2 QUADRAS DE TÊNIS, SALÃO DE JOGOS
INFANTIS COM 2.000 m-, PISCINA, SINUCA,
BAR E RESTAURANTES, BUT1QUE
E GARAGEM PARA CARROS E BARCOS.

TRAGA A SUA TURMA E VENHA
CONQUISTM. O TETRA NO ÚNICO HOTEL
QUE PROGRAMOU TODA ESSA EMOÇÃO
PRA VOCÊ.

OS APTOS. DO ANGRA INN SÃO OS
MAIORES E MAIS CONFORTÁVEIS DE TODA
COSTA VERDE.

VEJA NESTE FOLHETO TODAS AS
OPÇÕES DE PACOTES E PAGAMENTOS
FACILITADOS.



TORCEDOR TITUL
GARANTE LOGO

RESERVA
PACOTEA

CASAL:
P/PESSOA:

3? PESSOA:
,4? PESSOA:

PACOTEB

CASAI:
P/PESSOA:

y. PESSOA:
4. PESSOA:

CLASSIFICAÇÃO.
OS 3 PRIMEIROS FINS DE SEMANA.

C4 48.000,
3(SmT'vMAEMX,OVmEM60DlAS)

DESCONTO DE 10%
DESCONTO DE 20%
,p I N A I s-

OS 2 ÚLTIMOS FINS DE SEMANA.

Cr$ 38.700,
t, v rí 450

(mL-MAEMX.OVTMEMWDIAS)
DESCONTO DE 10%
DESCOmODE20%

á. (m
AQUIVAIROLAREM0ÇA0.

CONSULTE 0 SEU AGENTE DE VIAGENS.
CENTRAL DE RESERVAS:

RIO (021) 274-7099/274-6099/294-1298.
TELEX (021) 36916 COCN BR.



T2üà^ C0AC9
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDARUA CONDE DE BONFIM, n? 690/12

CGC 29.888.146/0001-05

Pessoa sem credencial em sua casa *?
Já imaginou os riscos?
Agora não há mais motivo para preocupação

Pode nao ser hoje, mas certamente você necessitará da TECMAN

Pintura
Pedreiro

REFORMA E SERVIÇO:

Eletricista
Bombeiro

CONSERVAÇÃO E REPARO:

•Telhado
• Infiltração

Piscina
Cisterna

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO:
Ar condicionado
Geladeira Freezer

Máquina de lavar e secar

Afém do menor preço,rapidez e facilidade de pagamento a TFPmmi ...orçamento sem compromisso Pagamento a l ECMAN oferece
Junte-se a TECMAN e seja mais um dos cliente privilegiadosSua referencia também é garantia TECMAN. 

pnV"egiaaos-

TEL: 571-8950



AR CONDICIONADO
TODAS AS MARCAS SÃO SILENCIOSAS

DESDE QUE A MANUTENÇÃO SEJA ADEQUADA

Agora nao há mais motivo para preocupaçãoExiste a TECMAN que, através de profissionais experientes oferece atendimento garant.do e credibilidade na manutenção e reparo geral' hoje, mas certamente você necessitará da TECMAN.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERVAÇÃO E REPARO: EM 48 HS.

* Preço, rapidez e eficiência nos serviços, a TECMAN oferecevisita grátis e orçamento sem compromisso '
Junte-se a TECMAN e seja mais um dos clientes privilegiadosbua referencia também é garantia TECMAN.

DESCONTO ESPECIAL PARA
MAIS DE UM APARELHO

TEL: 571-8950



.. Belos Ambientes. Grandes Negócios!

f
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Mesas de máquina div. mod,
4.380,00 '

por 2.190,00

IMesas de Telefone di\ mo<
3.380,00

por 1.690,00

Mesa b gavetas div. mod.
12 ifIO.OO

Mesa 3 gavetas div mod.
7 980,00

Mesa de 2 gavetas
(>.380,00

por 6.190,00 por 3.990,00 por 3.190,00

nvestir nos melhores Preços, Sem Dispensar^ualidade.
' — ""»"i mimwu.u.wy.-

Armário (rslantc
17.500,00

Por 8.750,00

I

¦..-.-—.—,¦— .«III. I,..-^.M-MI.

Armário de madeira Banco com 3 lugarc
9.900,00 5.980,00

,-,,,4.950,00 ,K„ 2.990,00

M A
¦ V /

Müfe JSBBHK-.-: 
¦

li |J ' -•- .

Rua Barão do Bom Retiro, 53. Engenho Novo.
emos também outros modelos de móveis para escritório



egreclo
^em Ascensão3

Sw—r^j-Y~ r~mi

——>-¦— —„„„,„, n » ^ * I \1— __—1
780.00

S por

Cadeira Direioi Veluclo
23.980.00 por 11.990,00 porY890,00

1.100,00 L

—" ãsãí—

180,00
2.590,00

Armário Material 150X9OX !0! ri 980,00
io, 7.990,00

i stanle 198 X91 x io
I 980,00

por 1.990,00

Arquivo 135X47X63
'3 980,00 por 6.990,00

Roupeiro -I vãos
13700.00 por 6.850,00

Roupeiro 6 vãos.
19.140,00por .9.570,00
Roupeiro 8 vãos:
24.580.00 por 12.290,00

Roupeiro l(> vãos
17 980,00 por 13.990,00
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f ;^V\ temperamento
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do presidente no
cotidiano do país

Veja A revista mais lida e comentada
do pais.
Periodicidade semanal. 52 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS S.840,00
ia% de desconto
JÜ( 1 pagamento): CrS 6.188,00
ou 1L vezes sem juros: CrS 2.947,00

ENTREVISTA

QUATRO RODAS ! derrubar mma
economii

SEGREDO: iH^i^pri
0 NOVO jr^^^l
SANTANA | PRIMEIRO TESTE DA FtJTUjjA j

o modelo ¦ •'T^^ """
alrul  > > '

^Br^^^~_JBynr^^
Bateria: a* iguat que não prestam «^-"""'"TunR V

Prêmio CSl no teíte da devnontigeml
; E mais; manual j;r.ilis sobre faróis, \ Jíl» *«'"^T '
I El.ili-i.lrv. Chii»lijn. toda n Fónnula 1 \ 

"Si« * "_ .

Quatro Rodas A revista do carro, da
aventura e do turismo.
Pcriodicidademens.il. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.760,00
ia°/o de desconto
jU(l pagamento): CrS 1.932,00
ou T vezes sem juros: CrS 920,00

RECEBA EM USA
RES REVISTj

j Ntino medo I Coaktfa o lolm, tuDa t* tna. I '¦'

| «ii com prepru fl gponWtw1gai.c(to «Qda It ptrde I'5i^tro-yrr.7.-;" :--,V/_....,,;--t'ra)WT7:-77T-:^|BppWj||

Guia Rural A orientação segura para
sua atividade rural.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
de Guia Rural e 1 exemplar de Guia
de Compras Rurais por ano.
Preço normal: CrS 1.800,00
o A% de desconto
JU(1 pagamento): CrS 1.260,00
ou T vezes sem juros: CrS 600,00

B_I __pf* ^|
;M|' ¦Fi ^f

r» J|
Superinteressante A revista para o
leitor superinteressado,
Periodicidadcmens.il. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: Cr$ 1.800,00
7 a% de desconto
JÜ(1 pagamento): CrS 1.260,00
ou 1 vezes sem juros: CrS 600,00
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tS&HBl^ 720
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P TOT_nTy^^rTTT^;;. W Sá DE COISAS
DmB n. DA DISNEY

Capricho A revista da gatinha.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 1.560,00
ift"« de desconto
jU(1 pagamento): CrS 1.092,00
ou 1 vezes sem juros: CrS 520,00

pHNhI

___________C.u/*Çl';; ItSÍUV^'.:;, / íflllmHamÈLLsisi.. I ü
Set A sua revista de cinema e vídeo.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS2.040,00
1"A% de desconto
JÜ(1 pagamento): CrS 1.428,00
ou T vezes sem juros: CrS 680,00

AÍS.

_|W| X 1|B
1 V ^HM

Playboy A revista mais gostosa do
Brasil.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.760,00
7 a% de desconto
JÜ(1 pagamento): CrS 1.932,00
ou 1 vezes sem juros: CrS 920,00

Boa Forma A revista que mexe com
você.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.040,00

% de desconto
J(l pagamento): CrS 1.428,00

ou 1 vezes sem juros: CrS 680,00
30,

m
Você tem

descontos de até30%
ou paga em^vezes

semi juros!

p
Revista N.1 de pagtos. Valor de cada pagto.

Se preferir, autorize o débito do valor total (I pagamento) em seu cartão de credito. m-v ln
Nome do cartão  N.' Validade /_

I Nume

c linlereeo-

; Bairro

Ciii.ide

Ocupação principal.
IMPORTANTE:
Código de .minanlcl I I I I I I I I I
Sc' voei i.i ê assinante J.i Abril, preencha com ti numerei que est.i
n.i etuHii'i.i ii.i 111,1 revisu,

Data

Assinaturn.

CEI

listado

D.u.i iic nascimento j.
Oferta válida por tempo limitado.
NÃO MANDE DINHEIRO AGORA!
Preencha, recorte e coloque este cupom
cm qualquer caixa de coleta ou agencia
dos Correios. Dentro de -1 a U semanas,
você começará a receber seus exemplares

Impt Edfl. Abril S A



IARANTA UM ANO
IA COMPANHIA PAM

1 CULTURA UIER
VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

Ch_üi"àifê& * 1
tlUIKI (IWlWKItO townnu
IO0IHWIHM OUOMUUUUV Wg

PAIXÁO PICANTE riXWW
MOSTARDA f«2ÍS-

Saúde A receita de unia vida melhor.
Periodicidade mensal. 18 exemplares
por 18 meses.
Preço normal: CrS 1.020,00
rv/>v%'de desconto
jU(l pagamento): CrS 714,00
ou 7. ve/.es sem juros: CrS 340,00

1

NOVOS THlCOS'
EMAXIPUUS
JAQUETAS ESPORTl\*5'
DECOTESDE-NVESNO'
VESTIDO VEU
EGRiNAlDAt

SUCESSO NO EMPREGO '.«)
MAiOR PRAZER J$Wi-~ - ^".'È-f- 7»/NO NAMORO _é(I$Í Ilr ! ^"Jn^T -'l1?" .«¦'
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^^Snl-HÍV^-H_tei

Bll' il «L-Tr^Ux'.. L' l _Jü
Elle O seu estilo de revista.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.400,00
Aftl de desconto
ZU(1 pagamento): CrS 1.920,00
ou 'l vezes sem juros: CrS 800,00

Mí

¥ANTAGENS:
I. Você còngel

um ano.

t O preço das revistas por

2. Você recebe as revistas comodamente
em seu endereço.

3. Você não perde nenhum exemplar de
sua revista preterida.

4. Você pode pagar em parcelas ou com
cartão de crédito.

5. Você tem uma linha direta com a Abri

para quaisquer esclarecimentos.
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Bizz O rock viaja de Bizz.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 1.680,00
'í(\/o de desconto
jU(1 pagamento): CrS 1.176,00
ou 7 ve/.es sem juros: CrS 560,00

e2_^_K - ' _BB\)

Nova A revista da mulher cada vez
mais nova.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.160,00
r")A% de desconto
ZU(1 pagamento): CrS 1.728,00
ou 

'l vezes sem juros: CrS 720,00

ISFUO 3656 82
UP-AG CENTRAL
DR SÃO PAULO

CARTAO-RESPOSTA
NÁOE NECESSÁRIO SELAR

O selo será pago por

EDITORA ABRIL S.A.

ÍIUÍl_L_—iii—J'Jf^>L** "" ti—in

B'jl \\\\i\\^wÊÊf/^t
™i 
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Exame A mais completa revista
brasileira de economia e negócios.
Periodicidade quinzenal.
54 exemplares por ano.
Preço normal: CrS 4.160,00
-j/y-o de desconto
jU(1 pagamento): CrS 2.912,00
ou *l vezes sem juros: CrS 1.387,00

Casa Claudia A revista para morar
melhor.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 2.040,00
<-)/->% de desconto
ZU(i pagamento): CrS 1.632,00
ou 

~l vezes sem juros: CrS 680,00

ar

!A SUA REVISTA

Descontos de
0/

05999-Sáo Paulo-SP

ou >l vezes
semi juros

APROVE

COLEÇÕES
0S LANÇAMENTOS
DE MODA PARA-,
ESTE INVERNO

Claudia A revista da mulher que quer

lia
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«PESQUISA
REVELA COMO SE

(OfHIROIUM
CASAMENTO FELIZ

viver sempre melhor
n,eriodicidade mensal. 24 exemplares
por ano (12 Claudia e 12 Claudia
Cozinha).
Preço normal: CrS 2.280,00
^p.% de desconto
ZU(1 pagamento): CrS 1.824,00
ou "i vezes sem juros: CrS 760,00

gafe 'Vil» otsmoIOVíM í EXUBERAM! M

m MLi|ljeiMiBi&B«a

Manequim A revista para a mulher
viver na moda, ficar mais bonita e ser
especial.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço normal: CrS 1.800,00
^r\% de desconto
ZU(1 pagamento): CrS 1.440,00
ou 7, vezes sem juros: CrS 600,00
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Máxima. A revista que só fala o

que a mulher quer saber: tudo.
Periodicidade mensal. 12 exemplares
por ano.
Preço (1 pagamento): CrS 2.280,00
ou í vezes sem juros: CrS 760,00


