
JORNAL DO BRASIL

© JORNAl DO BRASIL SA 1990 Rio de Janeiro — Domingo, 17 de junho de 1990 Ano C — N° 70 Preço para o Rio: Cr$ 50,00

Família de Medina 

quer 
a

/ V-J

No Rio e em
Niterói, céu
nublado, ain-
da sujeito a
chuvisco na
madrugada,
passando a

bom durante o dia. Tempe-
ratura em ligeiro declínio.
Máxima e mínima de on-
tem: 25,3° em Bangu e 15,2°
no Alto da Boa Vista. Mar
agitado e visibilidade boa.
Foto do satélite, mapa e
tempo no mundo, pág. 18.

polícia 

fora do seqüestro;

JHU Carlos Mesquita

Domingo
? Depois de um paciente tra-
balho de pesquisa e da análise
de mais de 300 amostras de
água, uma equipe de biólogos e
oceanógrafos da UFRJ traz
boas novas para os admirado-
res da poluidissima Baia de
Guanabara. Apesar da assus-
tadora quantidade de dejetos
jogados diariamente nas suas
águas, a visão de um eventual
grupo de golfinhos ou uma va-
riediide maior de fitoplãnctons
encontrada leva os cientistas a
concluir: ainda há esperanças
para a Baia.

ma
? Apesar do apelo quase irre-
sistivel da televisão, com seu
interminà vel desfile de jogos da
Copa. o Rio oferece esta sem a-
na boas novidades para quem
quer sair de casa. No cinema
estreia o primeiro filme estrela-
do por Xuxa. Lua dc cristal: no
teatro do Banco do Brasil. Ru-
bens Corrêa apresenta o poli-
ciai A promessa. Ma área dos
shows. os Titãs, apontados pe-

leitores da revista Domingo
como o melhor grupo hrasilei-
ro. estréiam no Canecão..

Idéias
E N fe A i ô S

? Um manifesto dc Serge Lc-
claire levantou a questão na
França: o que c preciso fa/er
para deter a desordem na psi-
canálise? O documento sugere
que c exagerado o poder do
psicanalista sobre seus pacien-
tes e que falta uma instância
regulamentadora da atividade
c uma ética psicanalitica. O
francês André Green c os bra-
sileiros Waldcmar Zusman,
Chaim Samuel KatzeJosé Na-
zar discutem esta questão.

Num comunicado curto e emocio-
nado, Maria Alice, mulher do publi-
citário Roberto Medina. seqüestrado
há 11 dias, fez um apelo para que a
policia se afaste do caso, na esperan-
ça de resolvê-lo rapidamente. A pedi-
do da família, o JORNAL DO BRA-
SIL não deu nenhuma notícia sobre o
seqüestro, mas ontem, pouco depois
da hora do almoço, os seqüestradores
fizeram novo contato, exigindo que
ela publicamente fizesse um apelo pe-
lo afastamento da policia. O secreta-
rio de Polícia. Heraldo Gomes, sus-
pendeu, então, operações ostensivas.

De fato. a policia vinha fazendo
progressos no caso. Na confusão que
se formou às 20h 15 do dia 6 na porta
da agência Artplan. de propriedade
de Medina, o grupo de seqüestrado-
res (10 a 15, calcula-se) acabou aban-
donando uma motocicleta. Através
da placa a polícia chegou a José Cor-
nélio Rodrigues Ferreira, o Preã. pre-
so na terça-feira, dia 12, na cidade de
Sapucaia, fronteira de Minas com o
Rio de Janeiro.

A partir de informações obtidas
com Preà, policiais da Divisão de
Repressão a Entorpecentes prende-
ram na última quarta-feira o profes-
sor de educação física Nazareno Ta-
vares Barbosa, que confessou ser o
mentor do seqüestro. Nazareno, que
celebrizou-se como companheiro de
caminhadas e exercícios do ex-presi-
dente João Figueiredo e foi assessor
de Nelson Moreira Franco, irmão do
governador do Rio, disse à policia
que parte do dinheiro arrecadado

ajudaria a financiar sua campanha a
deputado estadual.

Nào é a primeira mancha na folha
corrida de Nazareno. Há dois anos
foi preso dirigindo um Monza rouba-
do na Bahia e no mesmo ano envol-
veu-se com o traficante Bolado. Na-
zareno contou que o grupo
organizado para seqüestrar Roberto
Medina foi recrutado por Francisco
Viriato de Oliveira, o Japonês, chefão
do Comando Vermelho, trancafiado
na penitenciária de segurança máxi-
ma Bangu I.

No dia seguinte ao seqüestro, os
algozes de Medina telefonaram qua-
tro vezes para sua casa. no condomí-
nio Nova Ipanema, pedindo como
resgate USS 5 milhões. Num desses
contatos, os parentes do empresário
são orientados a procurar um bilhete
na loja do MacDonald's de Botafogo.
"Estou em um buraco, estou mal,
mas vou ficar bem logo", dizia.

O seqüestro de Roberto Medina
encerra algumas ironias. Até se che-
gar a uma pessoa bem relacionada
nos círculos de poder, a polícia pra-
ticamente tinha fracassado em 25
outros seqüestros realizados nos úl-
timos cinco meses. O secretário de
Policia, Heraldo Gomes, chegou a
ameaçar com os rigores da lei fami-
lias de seqüestrados que se recusas-
sem a colaborar com a polícia. Com a
prisão de Nazareno, descobriu-se que
a conexão dos seqüestros transcende
a quadrilhas de traficantes e que a
central do crime pode envolver gente
mais graúda. (Páginas 16-A e 16-B)
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ervosa, Maria Alice Medina pede a policia que saia ao caso

Casa e Decoração
A exposição Les Annccs

VIA 1980 — 1990 .... inaugu-
rada no Museu de Artes Deco-
rativas de Paris, mostra o que
aconteceu dc mais importante
no design francês de móveis
contemporâneos nesta década.
VIA é uma instituição que esti-
mula o aparecimento de novos
nomes no design.

Tendo-se paciência para
procurar os materiais mais ba-
ratos, é possível reformar um
banheiro com baixo custo. É
também preciso usar criativi-
dade. para que a economia não
empobreça o resultado final.

Com o uso do Modullata.
composto de 27 módulos de
cimento especial, c possível
montar cm duas horas uma
churrasqueira doméstica. O
acabamento pode ser de tijoli-
nho. chapisco, azulejos ou con-
crcto aparente.

História
Educadores americanos e
soviéticos trabalham para
retirar dos livros escolares
exageros ideológicos, como
a história das vacas ameri-
canas que produziam mais
leite que as soviéticas por-
que podiam "pastar livre-
mente". (Pág. 19)

Caos
Com fraca base política, o
presidente eleito do Peru,
Alberto Fujimori, aguarda
respostas a seu apelo de en-
tendimento nacional, num
clima de desordem econô-
mica, desagregação social e
violência política. "Com
Fujimori, existem apenas
duas possibilidades: o mila-
gre ou o caos", diz um di-
plomata. (Pág. 22)

Turim, Itália — Reuter
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Seleção erra muito

e Lazaroni muda 4
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Müller(C) comemora o único gol fio Brasil contra a Costa Rica

ITÁLIA 90 A seleção brasileira
se classificou ontem

para as oitavas-de-final
da Copa do Mundo,
ao vencer a Costa Rica

por 1 a 0, gol de Müller, em Turim. O
time perdeu muitos gols e, em ne-
nhum momento, o técnico Sebastião
Lazaroni se afastou de sua filosofia
defensivista e medrosa. "O 

que vale

para mim é o 1 a 0, o resto é o resto",
declarou, após o jogo, o treinador,

que foi xingado pela torcida.

Escócia ganha e

Holanda empata

Um novo empate deixou embola-
do o Grupo F. A Holanda não con-
seguiu marcar, nem a Inglaterra. Foi
o segundo empate de ambos e a se-
gunaa partida da Copa sem pois. No
Grupo C, o próximo adversario bra-
sileiro, a Escócia, derrotou a Suécia
por 2 a 1 e voltou a ter esperanças de
se classificar, pois está empatada
com a Costa Rica, com 2 pontos cada.

Lazaroni anunciou quatro mo-
dificaçòes para a partida com a
Escócia, quarta-feira. Ricardo
Rocha substitui Mozer, que rece-
beu o segundo cartão amarelo. As
outras alterações — Mazinho, Be-
beto e Romário — são experiên-
cias que o técnico quer promo-
ver. Mas apenas de nomes, não
de tática. O máximo que o trei-
nador admite é usar três atacan-
tes durante o jogo. Tita c Rena-
to estarão no banco de reservas.

Bélgica pode se

classificar hoje

Bélgica x Uruguai, em Verona, e
Coréia do Sul x Espanha, em Udi-
ne, ambos às 16h (horário brasilei-
ro), poderão decidir, hoje, os classi-
ficados do Grupo E, que tem a
Bélgica como líder, com 2 pontos.
Espanha e Uruguai têm 1. Ao meio-
dia, em Palermo, Egito x Eire pode-
rá apontar um líder, já que no Gru-
po F, até agora, só houve empates.

Esportes
* I T A L, I A. OO

Lituânia
O governo lituano propôs
suspender temporaria-
mente o "uso de sua inde-
pendência" para facilitar
as negociações com a
URSS. A moratória poderá
começar imediatamente
caso o Kremlin levante as
sanções econômicas ao
país. (Página20)

Casa da Moeda
Com a meta de chegar a
1995 com uma produção de
quatro bilhões de cédulas
por ano, retomando a fabri-
cação de notas para outros
países, a Casa da Moeda fi-
nalizou o projeto de moder-
nização de seu parque in-
dustrial. (Pág. 34)

Importação de

matéria-prima

barateia roupa

O anúncio do Ministério da Economia
de que reduzirá as alíquotas de importa-
ção dc fios. tecidos e confecções levou o
setor têxtil a iniciar um jogo de empurra
sobre quem é o responsável, na cadeia de
produção do vestuário, pelos altos preços
das roupas. O Sindicato da Indústria
Têxtil dc Sào Paulo culpa os preços de
matéria-prima e quer baixa taxação para
fios. algodão e fibras e alta para teci-
dos. As confecções querem a liberação
de tecidos, para reduzir seus custos.
O metro do linho sai aqui por USS 22 e
no exterior, por USS 12.50. (Página 31)

Pentecostais

querem eleger

50 deputados

Calcula-se que em todo o pais 50 depu-
tados federais e 100 estaduais serão eleitos
pelos pentecostais. No Rio, o bispo Edir
Macedo, da Igreja Universal do Reino de
Deus, espera conseguir 300 mil votos para
seus quatro candidatos. Em São Paulo, o
pastor Daniel Martins Alessi, da Igreja do
Evangelho Quadrangular, sonha eleger
cinco deputados federais. Para conquistar
apoio, os evangélicos não se limitam mais
a pregar em praça pública. Em abril. Edir
Macedo pagou USS 45 milhões pela Rede
Record de Televisão e a rede de rádio
já tem quase 100 emissoras. (Págs. 4 e 5)

País resiste

à recessão com

crescimento

Três meses após a edição do Plano Col-
lor, a equipe econômica do governo consta-
ta que jogar o Brasil na recessão nào é
tarefa fácil. Em todo o pais repetiram-se
casos como o da indústria de confecções
Inega, que cortou gastos e planejou expor-
tar 80% de sua produção, mas fechou maio
com aumento de 30% nas vendas. A minis-
tra Zélia Cardoso de Mello, no entanto,
mantém a disposição de frear a economia
se ficar comprometido o combate à infla-
ção. O economista Cláudio Contador, da
UFRJ. lembra que a economia brasileira
cresceu 100 vezes desde 1900. (Página 14)

Governo coloca •

10.708 em

disponibilidade .

O Diário Oficial da União saiu ontem;,
com uma lista de 10.708 funcionários
públicos postos em disponibilidade. Com,
seus salários reduzidos, eles integrarão o
banco de talentos da Secretaria de Admi-;
nistração. Ninguém foi demitido. As de-
missões só serão decididas depois que o
presidente Fernando Collor analisar as
propostas de ministros e secretários, a

partir de amanhã. O Diário também pu-
blicou o Decreto 99.300, que diminui os
salários dos disponíveis, e a Lei 8.044,
que autoriza abertura de créditos adicio-
nais para a folha de pagamento. (Pág. 3)
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Família de Medina 
quer 

a
No Rio e em
Niterói, céu
nublado, ain-
da sujeito a
chuvisco na

¦|^^"! madrugada,
passando a

bom durante o dia. Tempe-
ratura em ligeiro declínio.
Máxima e mínima de on-
tem: 25,3° em Bangu e 15,2°
no Alto da Boa Vista. Mar
agitado e visibilidade boa.
Foto do satélite, mapa e
tempo no mundo, pág. 18.

? Depois de um paciente tra-
balho de pesquisa e da análise
de mais de 300 amostras de
água, uma equipe de biólogos c
oceanógrafos da UFRJ traz
boas novas para os admirado-
res da poluidissima Baia de
Guanabara. Apesar da assus-
tadora quantidade de dejetos
jogados diariamente nas suas
águas, a visão de um eventual
grupo de golfinhos ou uma va-
riedade maior de fitoplânctons
encontrada leva os cientistas a
concluir: ainda ha esperanças
para a Baia.

ma
? Apesar do apelo quase irre-
sistivel da televisão, com seu
interminã vel desfile de jogos da
Copa. o Rio oferece esta sema-
na boas novidades para quem
quer sair de casa. No cinema
estréia o primeiro filme estrela-
do por Xuxa. Lua dc cristal; no
teatro do Banco do Brasil, Ru-
bens Corrêa apresenta o poli-
ciai A promessa. Na área dos
shows. os Titãs, apontados pe-
los leitores da revista Domingo
como o melhor grupo brasilei-
ro, estréiam no Canecâo.

polícia 
fora do seqüestro

i^ka Cario» Meaqulla

Idéias
ENSAIOS

Um manifesto dc Scrge Le-
claire levantou a questão na
França: o que c preciso fazer
para deter a desordem na psi-
canálise? O documento sugere
que é exagerado o poder do
psicanalista sobre seus pacien-
tes e que falta uma instância
regulamentadora da atividade
e uma ética psicanalitica. O
francês André Green e os bra-
sileiros Waldemar Zusman,
Chuim Samuel Katz e José Na-
zar discutem esta questão.

Casa e Decoração
A exposição Les Annces

VIA 1980 — 1990 .... inaugu-
rada no Museu dc Artes Deco-
rativas dc Paris, mostra o que
aconteceu de mais importante
no design francês de móveis
contemporâneos nesta década.
VIA é uma instituição que esti-
mula o aparecimento dc novos
nomes no design.

Tendo-se paciência para
procurar os materiais mais ba-
ratos, é possível reformar um
banheiro com baixo custo. É
também preciso usar criativi-
dade. para que a economia não
empobreça o resultado final.

Com o uso do Modullata,
composto dc 27 módulos de
cimento especial, é possível
montar em duas horas uma
churrasqueira doméstica. O
acabamento pode ser dc tijoli-
nho, chapisco, azulejos ou con-
creto aparente.

De Gaulle
A pequena Colombey-les-
Deux-Églises, último retiro
do general Charles De
Gaulle, e a França estão em
festa para comemorar o
centenário de nascimento
do líder que uniu os france-
ses para a resistência á ocu-
pação nazista. (Página 24)

Caos
Com fraca base política, o
presidente eleito do Peru,
Alberto Fujlmori, aguarda
respostas a seu apelo de en-
tendimento nacional, num
clima de desordem econô-
mica, desagregação social e
violência política. "Com
Fujlmori, existem apenas
duaa possibilidades: o mila-*
gre ou o caos", diz um di-
plomata. (Pág. 22)

Lituânia
O governo lituano propôs
suspender temporaria-
mente o "uso de sua inde-
pendência" para facilitar
as negociações com a
URSS. A moratória poderá
começar imediatamente
caso o Kremlin levante as
sançõeB econômicas ao
pais. (Página 20)

Casa da Moeda
Com a meta de chegar a
1995 com uma produção de
quatro bilhões de cédulas
por ano, retomando a fabri-
caçáo de notas para outros
países, a Casa da Moeda fi-
nalizou o projeto de moder-
nizaçâo de seu parque in-
dustrial. (Pág. 34)

Num comunicado curto e emociona-
do, Maria Alice, mulher do publicitário
Roberto Medina, seqüestrado há 11 dias,
fez um apelo para que a policia se afaste
do caso, na esperança de resolvê-lo rapi-
damente. A pedido da família, o JOR-
NAL DO BRASIL não deu nenhuma
noticia sobre o seqüestro, mas ontem,
pouco depois da hora do almoço, os
seqüestradores fizeram novo contato,
exigindo que ela publicamente fizesse um
apelo pelo afastamento da policia. O se-
cretário de Policia, Hcraldo Gomes, sus-
pendeu, então, operações ostensivas.

De fato, a polícia vinha fazendo pro-
gressos no caso. Na confusão que se
formou às 20h 15 do dia 6 na porta da
agência Artplan, de propriedade dc Me-
dina, o grupo dc seqüestradores (10 a 15,
calcula-se) acabou abandonando uma
motocicleta. Através da placa a policia
chegou a José Cornélio Rodrigues Fer-
rcira, o Preâ, preso na terça-feira, dia 12,
na cidade de Sapucaia, fronteira dc Mi-
nas com o Rio de Janeiro.

A partir de informações obtidas com
Preá, policiais da Divisão dc Repressão a
Entorpecentes prenderam na última
quarta-feira o professor de educação fisi-
ca Nazareno Tavares Barbosa, que con-
fessou ser o mentor do seqüestro. Naza-
reno, que celcbrizou-se como
companheiro dc caminhadas e exercícios
do cx-presidente João Figueiredo c foi
assessor de Nelson Moreira Franco, ir-
mão do governador do Rio, disse â poli-
cia que parte do dinheiro arrecadado aju-
daria a financiar sua campanha a
deputado estadual.

Não é a primeira mancha na folha
corrida de Nazareno. Há dois anos foi
preso dirigindo um Monza roubado na
Bahia e no mesmo ano envolveu-se com
o traficante Bolado. Nazareno contou
que o grupo organizado para seqüestrar
Roberto Medina foi recrutado por
Francisco Viriato de Oliveira, o Japo-
nês, chefão do Comando Vermelho,
trancafiado na penitenciária dc segu-
rança máxima Bangu I.

No dia seguinte ao seqüestro, os algo-
zes de Medina telefonaram quatro vezes
para sua casa, no condomínio Nova Ipa-
nema, pedindo como resgate USS 5 mi-
lhões. Num desses contatos, os parentes
do empresário são orientados a procurar
um bilhete na loja do MacDonald's dc
Botafogo. "Estou em um buraco, estou
mal, mas vou ficar bem logo", dizia.

O seqüestro de Roberto Medina en-
cerra algumas ironias. Até se chegar a
uma pessoa bem relacionada nos círculos
de poder, a polícia praticamente tinha
fracassado em 25 outros seqüestros reali-
zados nos últimos cinco meses. O secrctá-
rio dc Polícia, Hcraldo Gomes, chegou a
ameaçar com os rigores da lei famílias dc
seqüestrados que se recusassem a colabo-
rar com a polícia. (Págs. 16-A c 16-B)

? O criminaüsta Nilo Batista, ex-seae-
tário da Polícia Civil do Rio, cita a Ingla-
terra como o melhor exemplo de sucesso
na repressão aos seqüestras — 90% dos
casos são resolvidos — e recomenda para
o Brasil a experiência da Itália, que
mudou sua legislação, passando a per-
mitir até a interceptaçio telefônica
para chegar aèi seqüestradores. (Pág. 13) ervosa, Marta Alice medina pede a policia que saia ao caso

ao erra muito

e Lazaroni muda 4

ITÁLIA 90 A seleção brasileira
se classificou ontem

para as oitavas-de-final
da Copa do Mundo,
ao vencer a Costa Rica

por 1 a 0, gol de Müller, em Turim. O
time perdeu muitos gols e, em ne-
nhum momento, o técnico Sebastião
Lazaroni se afastou de sua filosofia
defensivista e medrosa. "O 

que vale

para mim é o 1 a 0, o resto é o resto'\
declarou, após o jogo, o treinador,

que foi xingado peía torcida.

Escócia ganha e

Holanda empata

Um novo empate deixou embola-
do o Grupo F. A Holanda nâo con-
seguiu marcar, nem a Inglaterra. Foi
o segundo empate de ambos e a sc-
gunda partida da Copa sem gols. No
Grupo C, o próximo adversario bra-
sileiro, a Escócia, derrotou a Suécia
por 2 a 1 e voltou a ter esperanças de
se classificar, pois está empatada
com a Costa Rica, com 2 pontos cada.

Lazaroni anunciou quatro mo-
dificações para a partida com a
Escócia, quarta-feira. Ricardo
Rocha substitui Mozer, que rece-
beu o segundo cartão amarelo. As
outras alterações — Mazinho, Be-
beto e Romário — são experiên-
cias que o técnico quer promo-
ver. Mas apenas de nomes, não
de tática. O máximo que o trei-
nador admite é usar três atacan-
tes durante o jogo. Tita e Rena-
to estarão no banco de reservas.

Bélgica pode se

classificar hoje

Bélgica x Uruguai, em Verona, e
Coréia do Sul x Espanha, cm Udi-
ne, ambos às 16h (horário brasilei-
ro), poderão decidir, hoje, os classi-
ficados do Grupo E, que tem a
Bélgica como líder, com 2 pontos.
Espanha e Uruguai têm 1. Ao meio-
dia, em Palermo, Egito x Eire pode-
rá apontar um líder, já que no Gru-
po F, até agora, só houve empates.

EsportesI
* ITÁLIA OO

Importação de

matéria-prima

barateia roupa

O anúncio do Ministério da Economia
de que reduzirá as alíquotas de importa-
ção de fios, tecidos e confecções levou o
setor têxtil a iniciar um jogo de empurra
sobre quem é o responsável, na cadeia de
produção do vestuário, pelos altos preços
das roupas. O Sindicato da Indústria
Têxtil de São Paulo culpa os preços de
matéria-prima e quer baixa taxação para
fios, algodão e fibras e alta para teci-
dos. As confecções querem a liberação
de tecidos, para reduzir seus custos.
O metro do linho sai aqui por USS 22 e
no exterior, por USS 12,50. (Página 31)

Pentecostais

esperam eleger

50 deputados

Calcula-se que em todo o país 50 depu-
tados federais e 100 estaduais serão eleitos
pelos pentecostais. No Rio, o bispo Edir
Macedo, da Igreja Universal do Reino de
Deus, espera conseguir 300 mil votos para
seus quatro candidatos. Em São Paulo, o
pastor Daniel Martins Alessi, da Igreja do
Evangelho Quadrangular, sonha eleger
cinco deputados federais. Para conquistar
apoio, os evangélicos nâo se limitam mais
a pregar em praça pública. Em abril, Edir
Macedo pagou USS 45 milhões pela Rede
Record de Televisão e a rede de rádio
já tem quase 100 emissoras. (Págs. 4 e 5)

Pais resiste Governo coloca

à recessão com 10.708 em

crescimento

Três meses após a edição do Plano Col-
lor, a equipe econômica do governo consta-
ta que jogar o Brasil na recessão não é
tarefa fácil. Em todo o pais repetiram-se
casos como o da indústria de confecções
Inega, que cortou gastos e planejou expor-
lar 80% de sua produção, mas fechou maio
com aumento de 30% nas vendas. A minis-
tra Zélia Cardoso de Mello, no entanto,
mantém a disposição de frear a economia
se ficar comprometido o combate á infla-
ção. O economista Cláudio Contador, da
UFRJ, lembra que a economia brasileira
cresceu 100 vezes desde 1900. (Página 14)

disponibilidade

O Diário Oficial da União saiu ontem;
com uma lista de 10.708 funcionários;
públicos postos em disponibilidade. Com
seus salários reduzidos, eles integrarão o
banco de talentos da Secretaria de Admi-
nistração. Ninguém foi demitido. As de-
missões só serão decididas depois que o
presidente Fernando Collor analisar as
propostas de ministros e secretários, a

partir de amanhã. O Diário também pu-'
blicou o Decreto 99.300, que diminui os
salários dos disponíveis, e a Lei 8.044,
que autoriza abertura de créditos adicio-
nais para a folha de pagamento. (Pág. 3)
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Como é no Rio Grande

o PDT sem Brizola
* ideranças do tipo $£*!&JLá Leonel Brizola, de
forte teor pessoal, costu-
mam ser maiores do que
os partidos que criam ou
cujo comando eventual-
mente assumam. Foi as-
sim com Getúlio Vargas
e o PTB, com João Gou-
lart e o mesmo partido,
com Luís Carlos Prestes e o PCB. E é assim
com Brizola e o PDT. Talvez não seja mera
coincidência que todos esses líderes tenham
nascido num mesmo estado e numa mesma
região, de Porto Alegre para o Sul, na fron-
teira. Esse é um dado que não pode ser
perdido de vista quando se avaliam as possi-
bilidades eleitorais do PDT e do seu chefe.
Brizola candidato é uma coisa. PDT sem
Brizola como candidato é outra coisa. Na
eleição presidencial do ano passado, o forte
apelo pessoal do candidato do PDT cresceu
no Rio Grande do Sul pela mobilização dos
sentimentos regionais inconformados com o
depauperamento da economia gaúcha e com
seu desprestígio na área federal.

A posição de liderança de Leonel Brizola
e do PDT no Rio de Janeiro é inquestionável,
embora, desaparecida a motivação que mo-
bilizou a opinião fluminense contra a candi-
datura de Fernando Collor, haja menos ten-
são a favorecer a campanha brizolista. Isso
poderá abrir espaços a uma luta que teria sua
conclusão no segundo turno, dado o seciona-
mento da esquerda e o isolamento do candi-
dato do PDT, hostilizado pelo PT e pelo
PSDB. No Rio Grande do Sul. onde a lide-
rança de Leonel Brizola é muito mais presti-
giosa do que na maioria dos estados, o PDT
tem déficit também mais acentuado. Os qua-
dros desse partido não correspondem nas
suas dimensões à força eleitoral do seu chefe.
Sem Brizola como candidato o PDT gaúcho
passa a ser uma das três forças maiores da
política estadual, equivalente ao PDS e ao
PMDB e seguido do PT, ainda em estrutura-
ção.

O candidato pedetista aò governo do Rio
Grande do Sul. o ex-prefeito Alceu Collares,
tem. porém, seu tamanho próprio no estado.
Dadas as circunstâncias pode-se dizer que
eleitoralmente é um candidato forte, não po-
rém na medida em que o seria seu chefe.
Collares por isso mesmo pode ser enfrentado
por seus adversários, como está fazendo Nel-
son Marchezan e como pretende fazer o
PMDB. O PDS gaúcho é um dos poucos que
rfcictiram an psvayiampntr» Ho tvirtirtn na
escala em que tem se dado. Lá as bases estão
preservadas. Embora não sejam hegemôni-
cas, dispõem de numerosas prefeituras e ban-
cadas federal e estadual apreciáveis. Alia-se
ao PFL, do ministro Chiarelli e do ex-gover-
nador Jair Soares, força menor, e ao PRN do
presidente Collor. O ex-presidente da Cáma-
ra une essas correntes e tem condições de
disputar o governo.

O PMDB divide-se. O ex-governador Pe-
dro Simon, candidato natural ao Senado,
gostaria de estimular aliança do seu partido
seja com o PDT seja com o PDS. em busca
de compor um governo com bases mais sóli-
das no estado. Pemedebistas como o senador
José Fogaça e o ex-secretário César Schirmer
discordam, pleiteiam posição de luta e são
eles próprios candidatos. O nome alternativo
de Simon seria o de Mendes Ribeiro, o qual
já declarou que somente se candidataria pelo
consenso dos seus correligionários, nunca
numa disputa interna. Há expectativas quan-
to a decisão final mas são crescentes os indi-
cios de dificuldades para o êxito das aspira-
ções do PMDB. Simon se inclinaria a não
disputar o Senado ou até mesmo a nada
disputar, sequer uma cadeira na Câmara.

Nelson Marchezan, que já assumiu a can-
didatura, mantém a expectativa de alianças.
Ele já esteve aliado ao PDT brizolista em
pleito relativamente recente mas sua expecta-
tiva no momento seria a união de forças com
Pedro Simon. Seu partido ainda não esco-
lheu candidatos a vice-governador e a sena-
dor, sinais abertos para uma conjugação po-
lítica desejada. Até o dia 24, data da
convenção, a expectativa deverá perdurar.
Ele pode ter o apoio do PTB, de Sérgio
Zambiasi, que não quer ser candidato. Como
no Rio de Janeiro, o candidato do PDT no
Rio Grande do Sul dá a saída como o favori-
to mas, mais do que no Rio, está sob ameaça
de ser ultrapassado ao longo da campanha.

O candidato do PT é o deputado Tarso
Genro. O partido, embora em organização
ascendente, teve seu espaço eleitoral reduzido
em Porto Alegre pelas dificuldades da admi-
nistração do prefeito Olivio Dutra.
Pesquisas no Pará

Recebo de Belém cópia da última pesqui-
sa do Gallup sobre preferências de votos no
Pará. Por ela Jáder Barbalho, do PMDB,
manteve-se em maio na frente com 31,1%,
seguido por Said Xerfan, do PRN, com
17,9%, e de Almir Gabriel, do PSB-PT, com
14,3%. Entre janeiro e maio declinou o pres-
tígio do PRN, que caiu de 24 para 17,7 das
preferências e cresceu o do PMDB, que pas-
sou de 16,7 para 20.

Carlos Castello Branco
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GRAÇA
6 DIAS

H Aérea ? Hotel ?
Café da Manhé 4

¦ Sasiadot ? CitytdUr, I
I Opctonat I «irtt B

I CrS 31515.00]

I tâícuctoá 
j

{•QndinoA

SAÍDAS /••J* FEIRAS fm.f6* FEIRAS lyiAS/Santiago *^SiJ
Valparaiso ? Virta
Dal Mm t Puerto
Montt * Puerto
Vara* ? Lagos
Andinos ? Peulla »
Bariloche t Buenos
Aires
P. Aérea

CrS 30910.00
I OUTROS PROGRAMAS I

I CIRCUITO ANDINO CENTRAL |
CRUZEIRO SKORPIOS

| • SANTIAGO IAG0S• IMPÉRIO DOS INCAS

OLanChie

AtmoumM
AMtfNnHAS

f 
«O 1

| USS105. ]

Saldas diárias
Hotel + Café da
Man há + Traslado +
Citytour.
P Aéraa
CrS 23100,00

B AIRES & BARIIUCMI
9 Dias Sensacional

programeçto

IMmés ? Lae* írfmm
P.U

USS 783|00
F.Aérta

CrS 37 070,00

MIAMI ORLANDO
eldorado,
3 X1 U®»
AviSo + Hotel '
+ Cano (com seguro)

TUDO
INCLUÍDO
CrS 57 200.001
Salda* Semeneis

?CE]
Rua Séo Jo*6 M
9? andar - RJ

I r« 224-94551
•AO MULO

o Av. Rebouças. 1 240 ->|
? Inli. SP JlLoj.i SP

853-9844
tmm. Câmbio: 12/06/90.

Viagem

Porque,

como e

onde ir.

JB

M.\K( <)
\.V\I\I

M \
1. \ l ( )KR \( A

O MISTÉRIO DE

IIÍMA VAI»
;•>! < h\ s i Di am

DIREÇÃO MARILIA PER A

TEATRO CASA GRANDE
TEL 239 4046

/' cir.idienlc íTNK

EXCURSÕES

Nacionais e

Internacionais
EXCURSÕES EM DESTAQUE

Transbrasil/Manaua - Duração 20 e 25 dias
Pantanal/Corumbá/Cuiabá - Dur. 05 e 1 2 dias

Foi do Iguaçú/Paraguai/Argentlna - 06 e 07 dias
Caldas Novas/Brasilia/Araxá - Dur. 07 e 09 dias

A partir da 3 X Cr$ 6.834,00
EXCURSÕES AÉREAS - Dur. 04 a 12 dia*

Mais uma opçèo Rápida e Barata
Serras Gaúchas a Foz do Iguaçu a Pantanal a Norte

Nordcsto - P/T a partir de 2 X CrS 2.SOO.00
DISNEY - EPCOT • MGM STUDIOS - 14 dias

Hotéis de 1 '.Categoria - Café da manhà - Passaporte
para todas as atrações - Guia brasileiro

P/T a partir da: US$ 687.00
DOMINGUEIRAS

Búzios/Cabo Frio a Penedo/Itatiaia a Petrópolis a
Parati/Angra dos Reis a Teresópolis/Nova Friburgo

<4 A partir de: Cr$ 1.650,00
FINAIS DE SEMANA

São Lourenço/Caxambú/Cambuquira a Nova Friburgo
a Penedo/Itatiaia a São João Del Rey/Tiradentes

Saídas toda sexta a tarde
A partir da: 2 X Cr$ 2.825,00

EXCURSÕES INTERNACIONAIS
Buenos Aires e Bariloche a Lagos Andinos e Ski no
Chile • 07 dias • Europa - 30 dias P/T USS 1.770. e
Cuba • 10 dias P/T USS 1 54, (3 X s/juros)
a União Soviética: Preço Real P/T USS 740.

CINTRO RUA SAO JOS( «*0 70 -ANUAM * 252-61b6 . -
COPA AV N S O» COPACABANA '.Al A /OS • 236-0107 . -•
IPANIMA H VI SC ON Of 01 Pl MA JA ' M " • 1 1 - 1 70 J • —
tuuca m c**t>« honi iv uh iu4 :.3 • 2 34 739 7TUUCA M c "* t»l HONI iv jlh IUj4 .'J *23
SAO PAULO AV SAOLU»/ ' fl .'SI' K Ml .)W<iCOKSUl Tf O M U AC.I NT» or Vl»(.l Ni !*<••« »• »s

A SOLETUR

VOCÊ CONHECE.

VIAGENS NAS SOLNAVES

EXCURSÕES REGULARES
DOMINGUEIRAS NA SOLNAVE -1 dia ¦ Búzios e Cabo Fno

Teresôpolls e Friburgo ¦ Paraly e Angra. ¦ Itatiaia a Pene-
da ¦ Sâo Jo&o Del Rey e Tlradontes. ¦ Ilhas e Praias Tropicais.
PROGRAMAS DE CURTA DURAÇÃO ¦ Hotel Praiado Prado.
5 dias ¦ Minas Colonial 4 dias. ¦ Poços de Caldas 4 dias.

Ciftnpos do Jordão 3 dias. ¦ Cidade da Cnança 3 dias
Sâo Lourenço e Canambu 3 dias

LITORAL NORDESTE - 16 dias. Ônibus por Vitória, Prado,
Porto Soguro, Ilhéus. Salvador. Aracaju, Maceió, Rsclfe, Na-
tal e Fortaleza. Regresso aéieo.

BAHIA TOTAL — 9dias. Ônibus porQuaraparl, Prado, Porto
Seguro, Ilhéus e Salvador. Regresso aéreo.

RUMO SOL NORDESTE — 12 dias Avião para Salvador e óni-
bus por Aracaju. Maceió. Nova Jerusalém. Caruaru. Reci-
le. João Pessoa. Natal e Fortaleza Regresso aéreo

GUARAPARI, PORTO SEGURO E PRADO — 6 ou 9 dias
Asmaravilhasdolitoralcapixaba e do sul da Bahia Hospe-
dagern no Holel Praia do Prado

SUL ESPETACULAR — 11 dias Em ônibus por Curitiba. Ca
xias do Sul, Gramado (Hotel Serra Azul). Canela. Porto Ale-
gre. Torres, Florianópolis. Blumenau. Joinville, ele
Possível exiensâo a Foz do Iguaçu 14 dias
SERRAS GAÚCHAS — 7 ou 8 dias Aéreo ou Rodoviário
Holel Serra Azul (S estrelas), o melhor do Gramado

TRÊS FRONTEIRAS — 6 ou 8 dias. Ônibus por Curitiba, Cas-
cavei. Foz do Iguaçu. Paraguai, Argentina. Londrina, ele.
Possível Ida & Assunção (2 dias).

BRASÍLIA EM TOM MAIOR — 8 dias ônibus por Uberaba.
Ara*â. Caldas Novas. Goiânia. Brasília. Belo Horizonte.
Ouro Preto, Congonhas do Campo etc.
CALDAS NOVAS — 6 dias Ônibus via Uberlândia c Ara»a
Hotel com piscinas de águas quentes em Caldas Novas

• PANTANAL — 12 dias Ônibus por Presidente Prudente. Pon
ta Porâ. Paraguai. Corumbá, Miranda. Puerto Suarei (Boli
via). Campo Grande, etc Volla por ônibus ou avião

QUATRO BANDEIRAS - 15 dias Em ônibus por 4 países
Blumenau. Florianópolis. Porto Alegre. Gramado. Pelotas.
Punia dei Este. Montevidéo. Buenos Aires. Rosana Santa
Fe Assunção. Foz do Iguaçu, etc

BUENOS AIRES E BARILOCHE - 5 ou 9 dias Excursão aérea
Hospedagem Hotéis 4 ou 5 Estrelas Passeies completos
LAGOS ANDINOS - 13 dias. Viagem por Buenos Aires e
Bariloche, Travessia dos Lagos Andinos, até Puerto Varas,
Puerto Montt. 4 noites em Santiago.

ÓTIMOS PREÇOSi E FINANCIAMENTO
EM ATÉ 4 VEZES

SHOW DE TANGO, FOLCLORE
E DANÇAS ARGENTINAS
INCLUÍDO NO PREÇO
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* Preços baseados na cotação do
dólar vigente a 15/06
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A MAIOR OPERADORA DA ARGENTINA

Canlro: Quitanda. 20/Sli.-Tel : 221-4499 j
L^- «aIaÍim Ipanema: Visa de Pirajá. 351/Lj. 105 • Tel.: 521-1188 J
wiOlgIUl Copacabana: Santa Clara. 70/SI). - Tel.: 255-1895 s"Tl 

Èm^Ãrtn^numero1 Tlluca: Saens Pefta. 45/Lj 10 I • Tel.: 264-4893 *
Niterói: (Contactur) Moreira César, 229/Gr. 1.012 - Tel.: 710-7401
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENSEmbraturn" 00942 00 41 3

Ch&rftr

Bariloc ¦ airk i
Hotéis (opções 3-4-5
estreias)Café da Manhã

•City Tour em B. Aires
I + Traslados +

Bariloche (Circuito
Chico + Cerro
Catedral) + Guia

I| \ yfVTT" SOIXJNA TOUR ^

ffiH^B3jarQuA«cto| inrnra TODAY
AV lUJLiJkJl TOUR BRAZIL

17* anOar 18 ondnr Hul: [)!o JO»6, n*;M Hua: BaraU Hlbelro, S43
Tels.: 232-8806 Telsj263 6767 ,M" G'-eor

252-6928 253 7391 Tel.: 224-9455 Tel.: 255-9779

| itttfrIMO I

cm abreu ümmí&m

Completamos 150 anos de existência

«soletur71 cm turismo a numero 1Em turismo a numero 1
CENTRO: Ouitínda. 20 Tel 221-4499 
IPANEMA: Vise Piraia. 351 Tel 5211188 twfj
TIJUCA: Saens Perta. 45 Tel 264 4893 —A

> COPACABANA: Sta Clara 70 Tel 255-1895
f NITERÓI: (Contactur) Moreira César. 229/1012 Tel 710-7401
à CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

CuropQ nito Cstoçõo

12 Magníficas Excursões

Europa Maravilhosa
10 paiaai • 36 dltiPorlu<{jal E%p«nh« FtâncaAuMna. Suíça Afirnnnha HolandaB«*lg»ca lncj'at«?'r.»
Saídas-Jun 21 n 7b
26 28 30 Jul. 1 2 3 b \2 19
J6 Ago 7 9 16 30. 20¦•i. 27

Europa Fascinante
9 paliai • 25 dèaaltal»a Áustria Su<ça AlomanhaHolanilc» Beig>ca InglaterraFrança E*panhaSaidaa:Jun 23 30 Jul 3í» 7 10 12 M 21 28 Ago. 411 18 2b Sat. 1 B 29 Out. 6

Europa Maditarrânica
4 paiaas • 20 dlaaPorlugal Espanha França ltaf»a
Saldas.Jul. 7 28 Ago. 11 7b

Europa da Lasta
I paiaaa • 17 dlaaBelg«ca Alemanha OcidentalAlemanha Oriental Polônia RumaFinlândiaSaidaa:Jun. 24 Jul 1 8 15 22 29Ago. b 26

Grande Circuito
Europau
1 3 paiaaa • 46 dlaaF*oriugal Espanha França. Itana.
Grec a. lugo»lavia Hungria.Au*tna Chi»co»lowaqutaAlemanha Holanda BélgicaInglaterraSaidaa Jun. 30
Jul. 7 28 Ago. 1 1 25
Jóias da Europa
10 paiaaa - 28 diaa
B«)lg>ca Alemanha Oc'dentalAlemanha Oriental. Polônia Rússia
Finlândia Sueoa Noruega
Omamarca Holanda
Saidaa:Jun. 24 Jul. 1 B 1 5 22 29
Ago. 5 26
Europa Romântica
10 paiaaa • 24 diaa
G'eoa Iugoslávia Humj-.a
Áustria, ChecosiovaquiaAlemanha Holanda Bélgica.
Inglaterra França
Saidaa: Jun. 24Jul. 1 22 29 Ago. 19 Sat 216
Saga Escandinava
6 paiaaa • 14 diaaFinlândia. Suécia Noruega
Dinamarca Alemanha Holanda
Saidaa:Jul. 8 15 22 29 Ago í. 12 19
Sat. 9

Europa Essencial
8 paiaaa • 22 diaaitaiia Áustria Suíça Alemanha.Holanda. Bélgica. InglaterraF rança
Saidaa:Jun. 7 3 30 Jul 35 7 10 12. 14 21 28 Aoo. 4I Ou11 18. 25 Sat. 1 8. 29 >ut. G
Europa Panorâmica
8 paiaaa - 27 dlaaInglaterra França SuíçaAlemanha Áustria. Italia. EspanhaPortugalSaidaa: Jun. 24Jul. 1 8 15 22 Ago. 12Sat. 2 3
Europa Imortal
11 paiaaa • 29 dlaaItai*a Grécia, lugoslavia HungriaAustna, ChecosiovaquiaAlemanha. Holanda BélgicaInglaterra. FrançaSaidaa Jun. 19 26Jul. 1 7 24 Ago. 14 28Sat. 1 1
Ocidente Europeu
8 paiaaa - 27 diaaEspanha. Franga, Itália. Suíça.Luxemburgo Bélgica InglaterraPortugal
Saidaa:Jun. 28 Jul. 5 12.
Sat. 20 2r

O Grande Sonho Americano
Costa Oeste
DuraçAo: 20 dias
"Do imponanva Orand Canyon
ao faacinio da Hollytwoori".
1 os Angeles ScoMsdaie <P»>o#*nn|
Gran Canyon 5l Georàt Bryce
Canyon Ias Vegas Fr«n.no
Vosumite Sonora lafce Tahoe
San Francisco CarmeiMonterev San Luic Otxspo
Salda* ISSO
Jun 26 Jul. 3 10 1 / 74 31
Asa- ' 14 21 78 S»« 4 25

Viagem em
ônibus Exclusivo

t M ÔNIBUS IXCtUSIVO t COM A
GARANTIA da ou Al IDADI I

E XPFRlf.NC.IA DA AGtNCIA MAIS
ANIIGA DO MUNDO VOCf UM

DUAS OMCCif S Of MOlllHO
AtRAVFS DO UNIVI HSO DA

FANTASIA I DA HISTORIA NORTE
AM» RICANA

Costa Leste
DuraçAo: 20 ou 27 dias"Da Hiatória da GaorgaWaahington a fantaaia daWalt Otanay"Miami Orlando SavannahCharles»on Nevn BernWilliamsburg Washington NewYork Cataratas do NiagaraToronto Ottawa MontrealQuebecSaidra 1990Jun. 27 Jul. 4 1118
Ago. 1 8 15 22 29 Sat. 5 12Out. 3 31 Daa. 5

Américo maravilho/o
24 e 28 dias9Á - MtXICOOuraçto: 19

USA • CANADAOISNf VWONLD - iPCOT CINTCN - MGM
Miami Orlando'5 diasJ Washington
Toronto Montreal New York San Francisco
Las Vegas tos Angeles Acapulco Mesico
Saldas ISSO' Jun. 78
Jul. 05 17 19 Ago. 07 Sat. 06 Oul. 04
No» 01 Dai 06

Canadá íTlaravilho/o
TORONTO (CATARATAS DO NIAGARA)
OTTAWA QUESEC - MONTREAL
CAIOANV SANFF - VANCOUVENVITORIA NEW VOMK
DuraçAo. ?1 diasSaidaa 1990. Jun 2015 29 Sat. 12 Jul. 4 18 Ago. 1

Di/ney-€pcot Ccnter-fflGffl Studio/
Duração: 14 dias Saidas 1990: Jun. 24 Jul. 01. 06. 08. 1 5 e 22

RIO DE JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO. 21 LOJA
TEL.: 217-1840
IPANEMA: RUA VISC.DE PIRAJÁ. S47

i«aa*<v«arwfc> ae «• t LOJA A - TEL.: 511-1840
¦ulo • Campina* • Racll* a Salvador • Porto Alagra o Curitiba o Balo Horitonta

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

João Saldanha JB

O bate-papo sobre o toque de bola.
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Governo reduz salário e 
põe 

10.708 em disponibilidade!

BRASÍLIA — Com a divulgação da
lista de 10.708 funcionários públicos co-
locados em disponibilidade, publicada
ontem no Diário Oficial, o governo
mostrou a nova tática para a reforma
administrativa. Mesmo os servidores de
instituições extintas foram relacionados
entre os disponíveis. Com salários redu-
zidos, eles passarão a integrar o chama-
do banco de talentos da Secretaria da
Administração Federal. Não há nenhu-
ma demissão nos decretos que entraram
cm vigor ontem. Elas serão feitas de
forma escalonada, a partir da análise de
situações individuais contidas nas novas
propostas de estrutura, quadro de pes-
soai c regimento das instituições oficiais
que ministros c secretários devem entre-
gar até amanhã ao presidente Fernando
Collor.

Junto com 11 decretos que colocam
cm disponibilidade funcionários de mi-
nisterios, autarquias e fundações, o Diá-
rio Oficial de ontem publicou também o
novo Decreto 99.300. que regula o paga-
mento de salários aos servidores dispo-
níveis, c a Lei 8.044, aprovada pelo Con-
gresso, autorizando a abertura de
créditos adicionais no Orçamento da
União, no valor de CrS
866.675.910.000.00. para o pagamento
de pessoal e encargos sociais. O ministé-
rio da Agricultura foi o que teve maior
número de funcionários colocados cm
disponibilidade: 3.668. Desses, 244 são

médicos veterinários, dos quais 71 lota-
dos no Rio de Janeiro. Só da delegacia
do ministério da Agricultura no Rio
foram considerados excedentes 109
agentes administrativos.

O pagamento dos funcionários que
entram cm disponibilidade sc dará da
seguinte forma: receberão proventos
equivalentes á soma do vencimento do
cargo ou salário do emprego, mais adi-
cional por tempo de serviço, os quintos
previstos cm lei. salário família c as van-
tagens pessoais nominalmente identifi-
cadas. Ainda assim, segundo os cálculos
do governo, estes serv idores passarão a
ganhar menos do que receberiam sc con-
tinuassem na ativa.

Governanta — As categorias de
funcionários públicos que mais contri-
buiram para essas primeiras listas são as
de agentes administrativos (1.754), mo-
loristas (652). porteiros (633). e vigilan-
tes (458). afastados nelo critério básico
que manda ficarem 30% dos funciona-
rios cm atividades meio c 70% traba-
lhando cm atividades fins de cada insti-
luiçâo. Mas há casos curiosos, como a
presença de uma governanta no quadro
de funcionários colocados cm disponibi-
lidade da Comissão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaucira.

Nessa Comissão também existiam 4
tratadores de animais, 3 canociros e 10
cozinheiros. Com a lista dc disponíveis
do DNOCS (Departamento Nacional dc
Obras Contra a Seca) descobriu-se que

havia ali 91 mecânicos c 3 farmacêuti-
cos. Do ministério do Trabalho sairam
para o Banco de Talentos 2 desenhistas,
e a Secretaria dc Planejamento da Presi-
dcncia da República também considerou
excedente 1 desenhista e 1 arquiteto.

A lista completa dos funcionários
colocados em disponibilidade ontem é a
seguinte:
Ministério do Trabalho c Previdência -
816
Instituto Brasileiro do Café (extinto) -
1.063
Fundação Educar (extinta) -818
Conselho Nacional dc Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico -114
Ministério da Cultura (atual Secretaria
dc Cultura) - 103
Ministério da Ciência c Tecnologia (atual
Secretaria) - 43
Ministério da Fazenda (extinto) -1047
Ministério da Indústria c Comércio (cx-
tinto) -174
Secretaria de Planejamento da Presidên-
cia da República (extinta) - 173
Ministério da Justiça - 91
Fundação Centro dc Formação do Servi-
dor Público - 9
Imprensa Nacional - 47
Ministério da Agricultura - 3.668
Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (extinto) - 1.094
Instituto Nacional de Meteorologia -153
Comissão Evccutita do Plano da La>ou-
ra Cacaucira (extinta) -1.295

PSDB recorrerá ao STF contra decreto

A reedição do decreto que auto-
riza o Poder Exercutivo a colocar
funcionários públicos federais em
disponibilidade, com eventual re-
dução dos vencimentos, reabre uma
polêmica que há um mès tinha sido
encerrada e, outra vez, o governo
terá um ato seu contestado juridi-
camente. O lider do PSDB na Cá-
mara, Euclides Scalco, entrará
amanhã no Supremo Tribunal Fe-
deral com uma ação argumdo a
inconstitucionalidade do decreto
99.300, com base no artigo 7o, inci-
so 6o da Constuição, que trata dos
direitos sociais e proíbe a redução
de salários.

O PSDB também apresentará no
Congresso um projeto de decreto
legislativo sustando a vigência do
decreto. O amparo legal para essa
medida é o artigo 49° da Constitui-
ção. que permite ao Parlamento"sustar atos normativos do poder
executivo que exorbitem do poder
regulamentar".

U procurador geral da Kepubli-
ca. Aristides Junqueira, tem dúvi-
das sobre o sucesso da ação de
Scalco. Ele próprio disse que não se
"atreve" a arpuir a inconstituciona-
lidade da medida, porque a Consti-
tuiçào, no capitulo sobre o servidor
público, fala na colocação de fun-
cionários em disponibilidade para
efeitos dc contagem de tempo de
serviço. "Se o pagamento fosse
sempre integral não haveria porque
o termo disponibilidade aparecer

Euclides Scalco: na Justiça Junqueira está em dúvida

na Constituição", disse Aristides,
que ainda vai examinar o decreto
mais detidamente. "Outros colegas
pensam diferente de mim. mas, por
enquanto, não estou convencido de
que o decreto seja inconstitucio-
nai".

No dia 14 de maio último, o
governo editou um decreto pareci-
do com o 99.300. E. no dia seguin-
te, anulou o ato devido á reação
negativa de juristas, do Congresso e
de seus próprios auxiliares. Contra
a argumentação do secretário de

Administração. João Santana, dc
que a Lonstituiçao permitia a üis-
ponibilidade com pagamento pro-
porcional (o mesmo argumento de
Aristides Junqueira), o consultor
geral da República, Célio Silva, c o
ministro da Justiça, Bernardo Ca-
bral, aconselharam o presidente a
recuar. Só que na semana passada,
numa reunião de mais de três horas
no Palácio do Planalto, o presiden-
te Fernando Collor decidiu acatar a
sugestão de Santana e deixar que o
Supremo, se for o caso. decida a
questão.

REFORMA DE ESTOFADOS
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Agora você pode mudar o visual da
sua casa. Pelas màos de nossos arte-
sàos, a RETOQUE relorma qualquer
estofado Grande variedade de teci-
dos e padronagens. Orçamentos a do-
micilio. residenciais e comerciais,
sem compromisso. Serviço rápido e
personalizado, tradição de 30 anos.
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Catete: R. Pedro Américo, 77 - Tel| 265-3995/3846
Barra: Av. das Américas, 3.333 Gr. 916 - Tel.: 325-6807

LANCER CrS 80.00
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254-0797 - 264-0291
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Servidores disputam o 
'listão'

Cambistas levam

vantagem e vendem

Diário a CrS 100

jogo da seleção brasileira
não conseguiu aliviar a

tensão de milhares dc funcioná-
rios públicos federais por causa
das anunciadas demissões. Desde
às 7h. centenas de servidores cs-
peravam em frente ao Dcparta-
mento dc Imprensa Nacional
(DIN), cm Brasília, para adquirir
um exemplar do Diário Oficial,
que trouxe as primeiras listas de
funcionários postos em disponi-
bilidade. Como a venda no DIN
durou apenas três horas — das
8b às 11 h — após esse horário, o
Diário Oficial começou a ser ven-
dido no câmbio negro, ao preço
dc CrS 100, ou seja. quase quatro
vezes acima do valor cobrado no
DIN. CrS 23.

O preço do exemplar, no en-

tanto, foi o que menos preocupou
os funcionários públicos, angus-
tiados cm conhecer seu destino.
"Há muito tempo a gente não
consegue dormir direito. Agora,
sc meu nome estiver na lista, vou
começar a pensar no meu desti-
no", conta a funcionária do Mi-
nistério da Infra-Estrutura Tcrc-
sinha Bandeira, enquanto
passava os olhos num jornal em-
prestado, que estava sendo
disputado entre diversas pessoas
em frente ao prédio do DIN. A
funcionária, que não encontrou o
seu nome no jornal, terá que car-
regar a augústia por mais algum
tempo, já que a lista do ministé-
rio não estava na edição dc on-
tem. mas poderá ser publicada a
qualquer momento.

A preocupação também levou
o motorista do Ministério da Jus-
tiça Donato Prazeres a procurar
um Diário Oficial. Apesar dc não
ter conseguido adquirir o jornal
— porque chegou no DIN depois
das llh —. Donato pôde voltar

para casa mais aliviado. Depois
de esperar quase 15 minutos para
ler o jornal, o motorista consta-
tou que seu nome não estava tn-
tre os funcionários em disponibi-
lidade do Ministério da Justiça."Eu consegui escapar, mas o meu
colega de serviço foi colocado no
banco de reserva", conta Dona-
to. apontando para um nome que
lhe era familiar.

A datilografa da Fundação
Pró-Memória Edir Gomes, que
fez a boa ação dc emprestar o
jornal para um grupo que estava
cm frente ao DIN, não quis ler o
exemplar. "Não 

quero ficar triste
agora, prefiro ler o jornal depois
do jogo do Brasil", explicou.
Edir, como os outros funcioná-
rios que ali estavam, mostraram
total desconhecimento sobre a si-
tuaçào salarial dos listados. De-
pois dc ler com mais atenção o
jornal, cia constatou que a redu-
ção do salário será feita propor-
cionalmcnle ao tempo de serviço
dc cada servidor.
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PHILCO-HITACHI

tela gigante
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MONITOR DE ÁUDIO E 1
vídeo philco-hitachi
"TOTAL STEREO"
Mod.PAVM 2400/U-ST-
Tela Plana 24"-cantos
ampliados.
CONTROLE REMOTO.
INFORMAÇÕES NA TELA.
SAP (2? idioma). Entradas
de antenas VHF e UHF
Conexão de videocassette,
câmeras, conjunto de som,
microcomputador. CAIXAS
ACÚSTICAS SEPARADAS.

o WEN°r

PREÇO

oo

OV) EM 
% 

-

PREST&ÇPES
FIX&S

ásí«o

TELAw . . r

C«>manüa o mo
ntlof c umhím oVIÜCIH AVMrtlC *

re????

0N-SCREEN

TUA
rvc rvc Mon.rr wuo

|fotol6gica

PH/LCO - HITACHI
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GRAJAÚ: Rua Barão do Bom Retiro, 2579
Tel.: 577-1515

LEBLON: Rua Conde de Bemadotte, 26
loja 112-Tel.: 294-9595

BARRA DA TIJUCA: Carrelour - Loja 18
Tel.: 325-9595

CASTELO: Av. Nilo Peçanha, 11 - loja C
Tel.: 262-9595

ILHA DO GOVERNADOR: Bon Marché
loja 46 - Tel.: 393-3000
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Lançada pelo bispo Macedo, novo dono da 7

Pentecostais querem 
eleger 50 deputados federais

'— j.C. Brasil — p.i/í/ui "^* Chryslina Bocai

Sérgio Sá Leitão*

Há duas sema-
nas, nas areias da
Praia de Copacaba-
na, a Igrqa Univer-
sal do Reino de
Deus realizou um
culto que se trans-
formou no maior
comício para elei-
ções proporcionais da história do Rio.
Cerca de 50 mil pessoas assistiram ao
lançamento das candidaturas da advoga-
da Socorro Costa e de mais três pastores
e obreiros da igreja liderada pelo ca ris-
mático bispo Edir Macedo. Com a elei-
çâo garantida apenas com os votos dos
300 mil fiéis fluminenses, os futuros
deputados apoiados por Macedo vão en-
grossar as bancadas erangélicas, que reú-
nem os representantes dos pentecostais
nos estados e no Congresso. Como ou-
tras igrejas, a do bispo Macedo está in-
vestindo na política. No Brasil inteiro,
estima-se que 50 deputados federais e
100 estaduais pentecostais serão eleitos
em outubro.

Durante a Assembléia Constituinte,
deputados ligados a várias igrejas re-
ccberam Cr5 300 milhões em verbas
federais para garantir o mandato de
cinco anos do ex-presidente Sarncy. No
Rio, os deputados pentecostais estão na
tinha de frente do centrào estadual, o
grupo que dá sustentação ao governador
Moreira Franco. A atuação politica das
igrejas, entretanto, firmou-se na eleição
presidencial, quando apoiaram Fcrnan-
do Collor. "Deus indicou Collor", prega
Macedo. Segundo o deputado estadual
Milton Temer (PT), essa atuação, "sem-
pre à direita e ausente dos plenários",
será a surpresa da próxima eleição.

Candidatos — A advogada So-
corro Costa, lançada pela Igreja Univer-
sal do Reino de Deus para disputar uma
vaga na Câmara, espera ser eleita so-
mente com os votos do que chama de"povo da igreja", uma massa formada
cm 80% por pessoas que recebem em
média 2 salários mínimos. Universalista
de primeira hora e chefe do departamen-
to jurídico da igreja, ela está filiada ao
PTB do Rio há dez anos. por "afinidades
com seu programa trabalhista". Os uni-
versalistas também estão apoiando o de-
legado da Policia Federal Aldir Cabral,

Chryslina Bocayuva

obreiro da igreja e candidato a deputado
federal pelo PTB. Em dobradinha, as
indicações para deputado estadual são os
pastores David Quindcrê e traído Mace-
do. este sobrinho do bispo Macedo e
candidato á reeleição.

A opção preferencial dos univcrsa-
listas pelo PTB do Rio. um partido que
vive das lembranças do passado gctu-
lista e das contribuições dos candida-
tos evangélicos, justifica-se pela posi-
ção "de respeito a Deus" dos seus
dirigentes. Ao anunciar seus candida-
tos para os fiéis em Copacabana, no
entanto, o bispo Macedo não chegou a
mencionar o nome do partido eleito
pela igreja. "Vamos ter pessoas da igreja
e de Deus na politica para limpar o
pais." A cúpula da igreja prevê a eleição
dos quatro candidatos.

Força — Os uni versalistas já deram
uma demonstração de força nas elei-
ções de 1986, quando o sobrinho do bis-

primeirapo Macedo, concorrendo pela
vez e sem ser conhecido fora dos linu-
tes dos templos da igreja, foi o qoarto
deputado estadual mais votado no Rio.
Sua atuação parlamentar, porém, é criti-
cada por deputados de outros partidos.
Eraldo Macedo, líder de uma barcada
multipartidária de cinco deputados pen-
tecostais, tornou-se conhecido como um
dos artífices do ccntrão, grupo de depu-
tados conservadores que sustenta o go-
vernador Moreira Franco. Segundo o
petista Milton Temer, ele é um dos depu-
tados que "se entregaram a Deus e Iam-
hem aos cargos e benesses oferecidos por
Moreira".

"Não posso reconhccc-los como par-
lamentares", afirma Temer. "Com cx-
ceção dos pastores Gouveia Filho (PDT)
e Josias Ávila (PFL), que são proteslan-
tes e homens de bem, os outros sabem
apenas defender seus interesses e os de
suas igrejas". Milton e o deputado Luís

Sâo Paulo — JC Brasil

ecord. Socorro Costa conjla no "povo da igreja' para chegar
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Em São Paulo,

duas dezenas<i

de candidatos
; Dispostas a fincar raízes definitivas na

politica institucional, as diversas igrejas
pentecostais espalhadas pelos S75 munia-
pios de Sâo Paulo, assim como as filiais de
tydo o pais, preparam-se para dexmbar-
car nas eleições com duas dezenas de can-
didatos á Assembléia Legislativa e á Câ-
njara dos Deputados. Pouco rígidos na
etcoiha das legendas que abrigarão os
candidatos da palavra de Deus — PDS,
PjTB, PRN, PMDB e PL são os partidos
preferidos —, os evangélicos pentecostais
ewào dispostos a traduzir em votos sua
força espiritual no estado, uma legião esti-
n|ada hoje em cerca de 6 milhões de fiéis.

| "Descobrimos que é importante ter
ufna representação politica equivalente à
nossa importância na sociedade", procla-
nia Paulo de Velasco, pastor e porta-voz
dji Igreja Universal do Reino de Deus.
Cjom três representantes exercendo man-
dá to na Assembléia Legislativa, um na
Câmara Municipal da capital e quase uma
céntcna em câmaras do interior, os evan-
gélicos de São Paulo, reunidos, esperam
sair da corrida eleitoral fortalecidos. "Po-
dfcmos até eleger cinco deputados federais
pentecostais em São Paulo", sonha Daniel
Marins Alessi, pastor da Igreja do Evan-
gtlho Quadrangular e um dos três parla-
n)entaits da Assembléia Legislativa eleitos
wb as bênçãos das igrejas pentecostais.

' Apoios — Entre os candidatos evan-
gélicos, há os que se lançam com o apoio
fórmal e financeiro da cúpula de sua igre-
jâ. Outros se aventuram na campanha sem
chancela oficial, mas com a simpatia de-
clarada dos irmãos superiores. Exemplo do
primeiro caso, a Igreja Universal do Reino
<fe Deus anuncia que terá em São Paulo
um candidato a deputado federal e um
candidato a estadual, lutando pelos 200
mil votos dos adeptos. A Assembléia de
Deus, exemplo do segundo, promete apoio
a oito candidatos. "Os nossos candidatos
tém eleitorado cativo", sustenta Gilberto
Nascimento fPMDB), vereador eleito pela
Assembléia áe Deus em São Paulo, onde
conta com I milhão de fiéis.

Os números eleitorais obtidos pelos

idatos do Evangelho

evangélicos em sucessivas eleições revelam,
porém, que ainda está longe o dia em que
a grande massa de Géis votará em bloco.
Talvez por isso, a Igreja do Evangelho
Quadrangular definiu que terá apenas dois
candidatos nesta eleição, o deputado esta-
d uai Marins Alessi e o deputado federal
Jaime Pailiarin, também do PTB. Pailiarin
ficou nacionalmente conhecido depois
que, da tribuna da Câmara dos Depu-
tados, ofereceu em janeiro de 1987, duran-
te os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, um penico ao presidente da
Central Única dos Trabalhadores, Jair
MeneguellL

Moralidade — "Ê melhor concen-
trar esforços", argumenta Alessi, atento ao
colégio eleitoral de 600 mil fiéis abrigados
na Igreja. Como candidatos sacramenta-
dos pelo Conselho Nacional de Diretores
da igreja, que representa sua cúpula, os
dois políticos buscarão a reeleição com
apoio de uma estrutura composta por seis
mil templos, oito mil pastores e uma rede
de 45 bispos responsáveis, cada um. pela
campanha em 20 municípios. Ao mesmo
tempo, estarão ajudando as campanhas
majoritárias dos candidatos do PDS, Pau-
Io Maluf. e do PMDB, Luís Antônio
Fleury, os nomes abençoados por essas
seitas para a disputa pelo governo do
estado, graças ao empenho deles pela"moralidade".

Candidato á reeleição peto PMDB, o
deputado federal paulista Manoel Morei-
ra, do imenso rebanho da Assembléia de
Deus, tem uma atuação exemplar entre os
deputados da lê — votou nos 5 anos de
mandato para o ex-presidente Sarncy e em
outros projetos do ccntrão. Mas garante
que não faz parte do grupo de evangelicos

Henrique Lima (PDT) lembram-se dc
um episódio protagonizado por Noc
Martins (PL), pastor da Assembléia dc
Deus c candidato á reeleição. Um dos
primeiros projetos apresentados por ele,
aprovado pelo ccntrão, tornou obngató-
ria a presença da Bíblia na mesa de tra-
balho da Assembléia Legislativa. "Tudo
bem, não fosse um texto impresso na
capa com loas personalistas ao depu-
tado". reclama Lima.

Durante a Constituinte estadual, por
exemplo, o mesmo Noé Martins aprovou
um artigo criando o cargo dc capelão
evangélico nos batalhões da Policia Mili-
tar e do Corpo dc Bombeiros. "E o
pior", diz Luis Henrique Lima, "é que
qualquer oposição era taxada dc perse-
guiçâo religiosa". A mesma expressão,
aliás, foi usada pelo deputado Átila Nu-
nes, ligado a terreiros de umbanda, para
caracterizar uma emenda da bancada
evangélica, não aprovada, que estabele-

cia a proibição do sacrificio dc animais
cm cultos religiosos. "Isso significaria o
fim dos cultos dc umbanda", assegura
Nunes.

Marca — "A perseguição ás reli-
giões africanas, ao lado da intervenção
cm processos eleitorais, é uma marca dc
algumas igrejas pentecostais", explica
Marisa Soares, pesquisadora do Insti-
tuto de Estudos da Religião (Iser) do
Rio. "A missão delas é salvar o espiri-
to dos homens em todos os lugares. Na
política c na religião, todos os que não
pensam segundo suas cartilhas estão pos-
suidos pelo demônio e precisam ser con-
vertidos." Marisa observa que os pente-
costais sempre tiveram deputados. "Nos
tempos do chaguismo, eles eram parte
desse esquema", afirma. "Com Brizola,
perderam espaço, mas estão se reagru-
pando cm tomo da figura do presidente e
podem ter êxito eleitoral, graças ao fana-
hsmo, ao crescimento na mídia c á crise
econômica."

Cerca dc 30 representantes das igre-
jas pentecostais vão concorrer a car-
gos eletivos em 3 de outubro no Rio.
Eles estão distribuídos por um amplo
leque partidário — que vai do PRN do
pastor Sá Freire, da Igreja Quadrangu-
lar, ao PDC do pastor e deputado esta-
dual Daniel Eugênio, da Assembléia dc
Deus, passando pelo PTR dc Oton Sâo
Paio, apoiado por igrejas minoritárias. O
PTB, no entanto, é o preferido.

Ao contrário da Igreja Universal, a
Assembléia dc Deus do Rio não vai
apoiar candidatos c não pretende usar
a contribuição dos fiéis para financiar
os pastorcs-candidatos. Responsável por
um contingente dc 10 milhões dc adeptos
em todo o pais. o que corresponde a mais
da metade dc todos os evangélicos do
Brasil, a igreja de Noé Martins não ad-
mite envolvimento institucional com
candidatos.

Palanques 
pertencem 

ao 
passado

Microfones de rádio
e câmeras de TV são

as armas na eleição

onquistar fiéis do alto dc um palanque improvisado
cm praça pública é coisa do passado entre as igrejas

pentecostais. Os missionários, encorajados pelo cresci-
jorvv resolveram seguir ns

como a Morada do Sol c chega às lideres de audiência,
como a Capital. No Rio, as rádios Copacabana e lpanc-
ma pertencem á igreja de Macedo. Sâo as pontas de lança
dc uma rede pcntccostal de quase 100 rádios cm todo o
Brasil, muitas obtidas pelos deputados federais cvangéli-
cos cm troca de apoio ao mandato dc cinco anos do
ex-presidente Sarncy.

Os altos escalões da Igreja Universal do Reino de Deus
qnc-tào de frisar ouc a Rede Record não é da

irmãos norte-americanos e enfrentar uma audaciosa cm-
prcítada: o domínio dc rádios e TVs. O bispo Edir Mace-
do, líder da Igreja Universal do Reino dc Deus, c um
retrato fiel dessa estratégia. Em abril, cie pagou USS 45
milhões, obtidos cm campanhas dc arrecadação junto aos
fiéis, pela Rede Record de Televisão, uma das mais tradi-
cionais emissoras do pais. Alem dc outras duas emissoras
no interior de São Paulo, ele levou a Rádio Record AM

Não tão poderosas quanto a Universal do Reino de
Deus, outras igrejas pentecostais tem programas nas pc-
quenas estações dc TV. Nas ondas do rádio, muitas
emissoras pertencem às igrejas. As mais pobres, porem,
disputam espaço nas rádios laicas. sobretudo nos horários
da madrugada. Em Sâo Paulo, a batalha começa na
tradicional Rádio Tupi. passa por outras menos famosas

igreja, mas do bispo Macedo. "A igreja não tem nada.
quem tem sâo pessoas ligadas a ela ou seus amigos", jura
o advogado Paulo de Velasco. porta-voz da igreja c
diretor da Rede Record. "Acredito que se Jesus estivesse
aqui. ele estaria pregando na frente de uma câmara."

Atualmente, dezenas de pastores da igreja evangélica
Assembléia dc Deus. alguns deles candidatos, dispõem de 30
minutos diários comprados cm várias emissoras. O paulista
Carlos Apolinário. candidato à reeleição para deputado
estadual pelo PMDB. fala a seus fieis através da Radio
Morada do Sol. Aos domingos, ás 9h30, ele pode ser visto
na Rede Bandeirantes, ao lado da mulher Dalva. apresen-
tando cantores evangélicos. Na mesma Morada do Sol.
aparece também outro candidato ao Palácio 9 de Julho pela
Assembléia de Deus, o teólogo Joel Freire da Costa.

que sempre apoia o governo. Economista
de formação, ex-sargento c metereologista
da Força Aérea Brasileira, Moreira orgu-
lha-se de ler integrado o antigo MDB, em
1975, ainda nos dificcis anos dc regime
militar. "Fui oposição aos generais Enics-
to Geisel e João Figueiredo e sou oposição
agora", revela.

Homossexualismo — Na Cons-
tituinte, Manoel Moreira uniu-se aos com-
panheiros de fé na votação de emendas
que buscavam garantir a liberdade reügjo-
sa e votou contra a livre orientação sexual."Nós, evangélicos, somos contra o ho-
mossexualismo", confessa. Discreto na
atuação, o deputado peemedebista inte-
grou a Comissão de Sistematização. seguiu
a maioria dos votos do então líder do
partido, senador Mário Covas, e acabou
levando a nota 7,5 do Diap. "Só não
acompanhei Covas na questão do manda-
to do Sarncy", jura. "Mas não ganhei
nada em troca do meu apoio — foi apenas
uma questão politica."

Outro parlamentar de atuação disac-
ta, o pastor da Igreja do Evangelho Qua-
drangular Daniel Marins Alessi. 44 anos.
deputado estadual cm São Paulo pelo
PTB, ganhou notoriedade graças ao esfor-
ço com que defendeu a campanha eleitoral
do então candidato do PRN à Presidência
da República, Fernando Collor. Eleito cm
1986 com 35 mil votos, patrocinou panfle-
tos para combater o "comunista" Lula. E
despachou grupos de pastores para fazer a
campanha de Collor.

Integrante da bancada dc apoio ao
governador Orestcs Quércia, Alessi tem
sob seu controle a presidência da Funda-
ção Estadual do Bem Estar do Menor,
ocupada por sua mulher, Claudete. Mes-
mo assim, prepara seu apoio ao candidato
do PDS ao governo do estado. Paulo
Maluf. "Minha base evangélica é malufis-
ta", justifica. Sua campanha para a reeki-
ção será realizada basicamente junto aos
cerca de 500 mil fiéis que a seita possui em
São Paulo — como candidato oficial, terá
o privilégio de colocar foto nos 2 mil
templos que o Evangelho Quadrangular
tem no estado.
* Partlcipsirtini: Iurl Totti e JoeusLie-
mos (Rio): Paulo Busca to. Lu For-
DAndes o Karina Paatore <Mo P*ul°).
Maurício Carneiro (Belo Horlsonte).
Jussara Mnrchand (Porto A\ee™>-
Waldomlro Júnior íSsA^rfor). João
Domingos e Teodomiro (Brssf-
lia) e Yv&na Fechlne (Recitei.

Oportunista
mil fiéis, os pentec

Com mais dc 350
pentecostais dc Pernambuco

terão 15 candidatos da Assembléia de
Deus, que pretendem disputar 14 vagas na
Assembléia Legislativa c uma na Câmara
dos Deputados. Abrigo de metade dos
evangélicos do estado, a Assembléia dc
Deus é também a única das igrejas pente-
costais cora parlamentares eleitos cm Per-
nambuco — 35 vereadores, um deputado
estadual e um deputado federal, este o
pefdista Sala liei Carvalho. Um desses can-
didatos é o ex-católico Newton Carneiro
(foto), deputado estadual que se converteu
há menos dc um més para aumentar o seu
rebanho dc eleitores. "Não sou oporlutus-
ta", defcnde-9e Carneiro. "Estava amadu-
recendo esta decisão há 22 anos".

Os cinco maiores rebanhos

Desvio — "O deputado Milton Barbo-
sa é um irmão a serviço dc Deus", costuma
repetir diariamente o locutor da Rádio
Cruzeiro, da Assembléia de Deus. O reca-
db tem endereço certo: os 100 mil fiéis-elei-
tores pentecostais da Bahia, que procuram
esquecer um fato constran^dor para a
igreja: em 1988, o pefelista Barbosa foi
acusado de ter desviado recursos da Fun-
dação Educar. Outros dois candidatos
pcntecostais, o asscmblcista Ncemias Reis
(PFL)e o universalista Luis Moreira
(TONi, não se mostram dispostos a per-
dour o colega — "vou atrair para mim os
votos do irmão parlamentar", assegura o
pastor e empresário Reis, responsável pela
construção "gratuita" de 47 templos no
estado.

Os 16 milhões de evangélicos pente-
costais brasileiros dividem-se cm cen-
tenas de rebanhos — uma diversidade
que lembra a dos grupos radicais dc
esquerda, onde a simples separação dc
um casal pode indicar a formação dc
uma nova e quase indistinta tendén-
cia. Aliás, foi exatamente o que ocor-
rcu com a minúscula Igreja Deus Vivo,
do pastor paulista Sinésio Cagliari, que
há meses deu origem á Igreja do Deus
Vivo Primitiva, fundada por sua ex-mu-
lher, Elza Oliveira.

Cinco çrandes corporações da fé, en-
tretanto, tem o virtual dominio do setor
c movimentam os incontáveis milhões do
negócio da fé: a Assembléia dc Deus, a
Congregação Cristã do Brasil, a Igreja
do Evangelho Quadrangular, a O Brasil
para Cristo c a Igreja Universal do Reino
dc Deus. Aos protestantes históricos —
luteranos, batistas, metodistas, anglica-
nos e presbiterianos, que surgiram a nar-
tir da Reforma — resta apenas uma fatia
de 20% do mercado evangélico do pais
A expressão pentecostais. que diferencia
essas igrejas das históricas, refere-se ao
dia dc Pentecostes — quando, segundo a
Bíblia, o Espirito Santo — objeto de seu
culto — apareceu para os apóstolos de
Cristo.

? Congregação Cristã
Dissidência da igreja presbiteriana, foi a
primeira pcntccostal do pais. Fundada
em 1910, em São Paulo, por Luigi Fran-
cescon, um dos imigrantes da colônia
italiana do Brás, só tomou impulso na
década de 50. Graças á interdição bíblica
dc contar o povo dc Deus. não registra
seus adeptos. Seus 2 milhões dc fiéis
conccntram-se em São Paulo e Paraná.
Alheia às discussões políticas, a Congrc-
gação atrai setores da classe média, cm-
bora seja essencialmente uma igreja da
massa pobre, que se deixa seduzir pela
simplicidade dc seus cultos.

P 
Assembléia de Deus

a igreja mais popular e numerosa
entre as evangélicas no Brasil, com cerca
dc 30 mil templos c 10 milhões de
fiéis. Nasceu cm 1911, dc uma dissiden-
cia da Igreja Batista de Belém, quando
Daniel Berg c Gunnar Vingren — dois
missionários pcntecostais de origem sue-
ca — foram expulsos. Apesar de ser
tipicamente urbana, já sc expande oa-

ra áreas rurais, entre posseiros c bóias-
frias. Tem sua própria editora, que pu-
blica o jornal O Mensageiro da Pa:. Seus
cultos são recheados dc muito fanatismo
e dirigidos apenas por pastores.

Quadrangular
Surgiu cm 1953, em Sâo Paulo, como
resultado do movimento de cura divi-
na Cruzada Nacional de Evangeli/a-
çâo. que acendeu o rastilho da expio-
sâo pcntccostal no Brasil e desaguou
cm diversas igrejas evangélicas, como
a do Cristo Pentecostal c a Evangélica
do Avivamcnlo Bíblico. A doutrina do
Evangelho Quadrangular bascia-sc nos
quatro ministérios dc Cristo, segundo
a visão dc sua fundadora, a norte-ame-
ricana Aimcc McPhcrson. São cies: Cris-
to, o salvador, Cristo, o batizador com o
Espirito Santo; Cristo, o grande médico;
c Cristo, o rei que há de voltar. Hoje.
conta com 300 mil fiéis e 500 templos no
pais.

O Brasil para Cristo
Fundada em 195u pelo missionário Ma-
nocl dc Melo — egresso da Assembléia
dc Deus —, como decorrência do movi-
mento de cura divina promovido pela
Cruzada, tem hoje 1 milhão de adeptos.
Cresceu bastante nas primeiras déca-
das devido á liderança carismática dc
seu fundador e ao seu envolvimento
político, que o levou a eleger-se depu-
tado. Utiliza-se dc programas de rádio
e promove reuniões em cinemas. É fi-
liada ao Conselho Mundial dc Igrejas e
à Confederação Evangélica do Brasil,
mantendo intenso relacionamento com
as igrejas tradicionais.

Reino de Deus
Fundada cm 1" de julho de 1977 pelo
bispo Edir Macedo, ex-funcionário da
Loteria do Rio de Janeiro, no galpão
dc uma funerária, tornou-se em pouco
tempo uma das grandes igrejas pente-
costais e abriu filiais nos Estados Uni-
dos. Com cerca de 500 mil fiéis, com-
prou a TV Record e controla
diretamente 13 emissoras de rádio.
Apoiou explicitamente a candidatura de
Fernando Collor ao governo, considera
a Igreja Católica uma "peste bubônica" e
oferece em seus 700 templos sessões de
exorcismo e correntes de (é. Os universa-
listas doam 10% de seus salários, além
de contribuições eventuais.
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Minas 
promete 

dobrar sua

bancada, a maior do 
país

¦ Com um contin-
gente de 50 candida-
tos espalhados por
diversos partidos,
principalmente o
PRN, o PMN e o
PTB, os evangélicos
pentecostais de Mi-
nas querem no mini-
mo dobrar a bancada evangélica estadual, a
maior do país, atualmente com três depu-
tados cm cada um desses partidos. Mas
rezam a Deus para conseguirem um resulta-
do ainda melhor. "Na minha opinião, trata-
se de uma avaliação muito por baixo para a
nossa crescente influência", afirma o pente-
costal Lincoln Diniz Portela, 37 anos, candi-
dato ao Senado pelo PMN e confiante nos
votos dos 1.5 milhão de eleitores de "uma
infinidade" de igrejas por todo o estado.

Somente no PMN. 30 evangélicos pente-
costais vão concorrer à Assembléia Legisla-
tiva e à Câmara dos Deputados. O partido
vai se coligar ao PSDB do tucano Pimenta
da Veiga, candidato ao governo do estado.
Segundo Portela, no entanto, a comunidade
evangélica pentecostal ainda não se compro-
meteu com qualquer candidato c provável-
mente nem vai fazê-lo. "Eu, como homem
de partido, estou com o Pimenta, mas não
como evangélico", explica Portela, também
presidente regional do PMN.

Retorno — "Não vanios falar nada
sobre candidato a governador", informa o
pastor e deputado estadual Antônio Gena-
ro. eleito pelo PMDB e hoje no PRN, que
vai tentar a reeleição fazendo dobradinha
com o irmão, deputado federal Mário de
Oliveira, também do PRN. Ele reclama que

os evangélicos estão com dificuldades para
apoiar um candidato a governador, porque
não tem conseguido "retorno" que justifique
o empenho cm campanhas. Mesmo se o
PRN sair com candidato próprio, Genaro
garante que ele e o irmão vão pensar muito
antes de decidir pelo apoio. "Antes do parti-
do, olhamos os interesses do povo cvangéli-
co e o que podemos conseguir para ele",
justifica.

Além do trabalho nas igrejas, outra
grande força dos pentecostais é seu amplo
sistema de comunicação, formado principal-
mente por uma rede de pequenas rádios
próprias c vários programas em outras emis-
soras. Portela não tem programa, mas parti-
cipa como convidado de dois, na Rádio
Inconfidência e na Capital. "Procuro passar
mensagens não apenas religiosas, mas éti-
cas". assegura Portela, um fã declarado do
presidente Collor.

Rádio — A Igreja Universal do Reino
de Deus é proprietária, cm Belo Horizonte,
da Rádio Atalaia, uma AM popular e com
grande audiência. Outros pentecostais têm
programas próprios, como o deputado fede-
ral Mário de Oliveira, que fala 10 minutos,
todo final da tarde, na Cadeia da Prccc, na
Rádio Itatiaia, a mais ouvida de Belo Hori-
zonte. De manhã, ele c o irmão Antônio
Genaro fazem o Programa Mário do OHxei-
ra. com 15 minutos de duração, na TV
Bandeirantes.

O deputado federal Roberto Vital (PRN)
está pleiteando o lugar de candidato a vice-
governador na chapa do PRN. Dos cinco
deputados federais do PRN, três são evan-
gélicos. Entre os seis estaduais, dois são
evangélicos.

Bate-boca entre 
"irmãos'

Políticos da mesma
fé brigam por verba |
do governo federal

Há 
duas semanas, o ex-presidente

do PDC do Ceará, Willie Mon-
teiro, fez uma incômoda pergunta ao
representante do partido na Câmara,
Gidel Dantas, da Assembléia de Deus:
onde foram parar os quase Cr$ 300
milhões concedidos á Confederação
Evangélica do Brasil (CEB)? A conces-
são de recursos à CEB foi um dos
mecanismos utilizados pelo governo
Sarney para conseguir apoio da banca-
da evangélica, principalmente dos 20
deputados pentecostais (excetuados os
de esquerda), comandada por Gidel
Dantas — hoje, vice-lider do governo— nas votações da Constituinte. Em
poucos meses, a entidade obteve CrS
110 milhões da LBA, CrS 50 milhões
do Ministério do Planejamento e CrS
30 milhões do Ministério da Educação,
entre outras contribuições.

A curiosidade de Monteiro sobre o
destino do dinheiro não foi satisfeita,
mas o bate-boca que se seguiu à per-
gunta tem recebido amplo espaço na
imprensa do Ceará. Antiço compa-
nheiro de Gidel na Assembléia de Deus
e na política, Willie Monteiro acusa o
parlamentar de ter trocado suas rpizes
religiosas pela aliança com os podero-
sos e uma vida de "luxúria e esbanja-
mento", como define. "Gidel agora só
pensa em dinheiro, em grandes nego-

cios." O deputado defendeu-se das
afirmações com uma bateria de acusa-
çôcs contra Monteiro, entre elas a falta
de pudor, acompanhadas da ameaça
de processo por calúnia. Monteiro
também deciaiu apelar à Justiça, mas

Íiara 
exigir que seja esclarecido onde

oi aplicado o dinheiro que conseguiu
dè Sarney."Como evangélico, quero saber se
os recursos tiveram o destino para, os
quais foram pleiteados", exige Willie
Monteiro, que diz falar em nome de
um grupo de religiosos que se sente
enganaao com sua atuação na Càma-
ra. Embora concorresse pela legenda
do PMDB. Gidel se elegeu mais fácil-
mente porque pôde usar o tempo do
PDC na televisão, graças â ajuda de
Monteiro. Gidel atribui as acusações
de Monteiro a uma manobra de adver-
sários políticos para desacreditá-lo cm
razão aa proximidade das eleições.

"O caso está com a Justiça", diz ele,
esauivando-se porém de revelar onde
aplicou o dinheiro arrecadado em no-
me da Confederação Evangélica do
Brasil. Em sua defesa, o parlamentar
criticou as comparações entre os repre-
sentantes no Congresso das igrejas
protestantes históricas com os da Igre-
ja Universal do Reino de Deus, insi-
nuando que estes seriam os únicos cul-
pados de irregularidades. "Não aprovo
os métodos da Universal", disse, es-
queccndo-se que também é um repre-
sentante de uma igreja pentecostal rc-
novadora. O único representante da
Igreja Universal do Reino de Deus no
Congresso é o deputado Roberto Lo-
pes, eleito pelo PTB do Rio de Janeiro.

Gaúchos usam assistencialismo Roriz tem apoio de duas igrejas

O assistencialismo é a marca da atuação
dos deputados pentecostais gaúchos. O
deputado Moeses Berlese, representante do
PDT na Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul e pastor da Assembléia de
Deus, larga constantemente o trabalho par-
lamentar para se dedicar a pregações, casa-
mentos e batizados. Como retribuição aos
18.177 votos que garantiram sua primeira
eleição, em 1986, o deputado se orgulha de
de dizer que se mostra incansável em arran-
jar atendimento médico, internação hospita-
lar, registro em entidades assistenciais "ou
mesmo alguma verba" para "os mais neces-
sitados". Na próxima eleição, ele tem (c no
voto dos pentecostais para ser reconduzido
ao Legislativo.

Aos 37 anos, Berlese confessa que nunca
foi a um cinema. Essa não è, entretanto, a
melhor credencial que apresenta quando vi-
sita as comunidades de sua igreja no interior
do estado. "O povo de Deus nos julga pelos
sermões que pregamos", revela o deputado.
Nos cultos realizados em templos da Assem-
bleia de Deus é proibido falar em política —
mas nem é preciso: depois dos cultos, os fiéis
são convidados a participar de festejos po-

pulares onde os pastorcs-candidatos fazem
campanha ã vontade. "Vou lhe deixar uma
lembrancinha para que o irmão se lembre de
mim nas próximas eleições", repete o depu-
tado demonstrando, ter decorado os diálo-
gos travados com seus eleitores.

Como no Rio. também no Sul o PTB
funciona como uma espécie de abrigo dos
candidatos pentecostais com pretensões a
ocupar uma cadeira na Assembléia Legisla-
tiva do estado ou na Câmara Federal. O
deputado pedetista, assim, é voz solitária
entre seus pares.

A eleição de pastores-deputados garante
ás igrejas no mimmo um aumento do caixa."As contribuições deles são maiores", con-
firma o presidente da Assembléia de Deus
gaúcha, pastor Carlos Mota. A igreja deci-
diu selecionar com rigor os adeptos "em
condições" de conseguir uma vaga, submc-
tendo-os ao crivo do Conselho de Pastores
da igreja. "Apenas sete tiveram seus nomes
aprovados no estado", afirma Mota. Entre
eles está o deputado federal petebista João
de Deus, ativo membro do ccnirão e defen-
sor intrasigente do mandato de 5 anos do
ex-presidente Sarney.

O ex-ministro da
Agricultura do go-
verno Collor. Joa-
quim Roriz. deixou
o PMDB. que aju-
dou a fundar, abri-
gou-se cm um parti-
do pequeno e sem
tradição, o PTR. e
nem por isso perdeu
a condição de candi-
dato favorito ao go- , , „ .. tA . Joaquim Kortmverno do Distrito 1
hederal. segundo as pesquisas. O PTR é o
partido de maior penetração entre a popula-
çâo pobre c sua cúpula é ocupada por pente-
costais.

O presidente do PTR. Benedito Domin-
gos, é da igreja Assembléia de Deus A
vicc-presidcnta, Euridcs de Brito, é da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Além de pente-
costais, os dois, que vão disputar uma cadei-
ra na Câmara dos Deputados, ocuparam
cargos importantes nas administrações pas-
sadas. principalmente durante o governo
militar. Domingos administrou Taguatinga

de 1979 a 1981; Euridcs foi secretária da
Educação de 1979 a 1985, por indicação do
então ministro Eduardo Portela.

Benedito Domingos foi ainda secretário
da Habitação do governo de José Apareci-
do. de 85 a 86. Presidiu a Associação Co-
mcrcial de Taguatinga c e vice-presidente da
Associação Comercio) do Distrito Federal.
Tem empresas de turismo e de venda de
combustível Em 1986. Domingos disputou
uma vaça no Senado pelo PFL. mas não
conseguiu eleger-se. Euridcs de Brito tam-
bem era do PFL c concorreu para a Câmara,
ficou na primeira supléncia.

Mais 17 partidos apoiam Joaquim Roriz
para o governo do Distrito Federal. O últi-
mo a aderir foi o PDC. que terá um evangé-
lico na disputa pela Câmara: o cx-deputado
por Goiás Manoel Oséas. Outro partido que
apoia Roriz e que conta com evangélicos
candidato é o PLH (Partido Liberal Huma-
nista). que apresenta o integrante da Igreja
Presbiteriana Manoel Domingos para a As-
scmbléia Distrital — a versão brasiliense das
assembléias legislativas estaduais, com 24
deputados.

Representantes
do 'povo de Deus'

Integrantes do 'cenlrio'
Antônio de Jesus (PMDB-

GO) — Assembléia de Deus
(pentecostal);

Arolde de Oliveira (PFL-
RJ) — Batista (histórico);

Costa Ferreira (PFL-MA)Assembléia de Deus (P);
Daso Coimbra (PRN-RJ)
Congregacional (H);

Edvaldo Holanda (PSC-
MA) — Batista (H);

Eliel Rodrigues (PMDB-
PA) — Assembléia de Deus
(P).

Enoc Vieira (PFL-MA) —
Batista (H);

Eunice Michilles (PFL-
AM) — Adventista (P);

Fausto Rocha (PRN-SP) —
Batista (H);

Gidel Dandas (PDC-CE)Assembléia de Deus (P);
Jayme Paliarin (PTB-SP) —

Evangelho Quadrangular (P);
João de Deus (PDS-RS) —

Assembléia de Deus (P);
José Viana (PMDB-RO) —

Assembléia de Deus (P);
Levy Dias (PFL-MS) —

Presbiteriana Independente
(H); 4

Manoel Moreira (PMDB-
SP) — Assembléia de Deus
(P);

Mário de Oliveira (PRN-
MG) — Evangelho Quadran-
guiar (P);

Matheus lensen (PMDB-
PR) — Assembléia de Deus
(P);

Milton Barbosa (PFL-BA)Assembléia de Deus (P);
Naphtali Alves (PMDB-

GO) — Cristã Evangélica (P);
Orlando Pacheco (PFL-SC)Assembléia de Deus (P);
Roberto Augusto (PTB-RJ)Universal do Reino de

Deus (P);
Roberto Vital (PRN-MG)Batista Renovada (P);
Rubem Branquinho

(PMDB-AC) — Presbiteriana,
candidato a governador (H);

Salatiel Carvalho (PFL-PE)Assembléia de Deus (P);
Sotero Cunha (PDC-RJ) —

Assembléia de Deus (P).
Dissidentes

Benedita da Silva (PT-RJ)Assembléia de Deus (P);
Celso Dourado (PSDB-BA)Presbiteriana (H);
Edésio Frias (PDT-RJ) —

Batista (H);
José Fernandes (PDS-AM)Assembléia de Deus (P);
Lézio Satlcr (PSDB-ES) —

Presbiteriana (H);
Lysâneas Maciel (PDT-RJ)Presbiteriana (H);
Nélson Aguiar (PDT-ES)Batista (H).
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SAVANNAH

cairia: 25 Julh°j
P. Torrostro .— 2u

feO
Incluindo: P. Aérea + Hotéis + Traslados + Guia.

Procure oseuAgentede Viagem ou AOA COOrt
TelZZU'OÍca9

R ÁNaro ANun. 27 -Gr 82
Visgens Turismo

If

Mntipeu
"O MAIS ESPERADO PROGRAMA DO ANO"
Com roteto exclusivo abrangendo os mais
expressivos pontos da IUGOSLÁVIA,
ÁUSTRIA, BULGÁRIA, HÚNGRIA e
TCHECOSLOVÁQUIA, aliado ao conforto e
segurança dos melhores hotéis de cada
região, voe* terá a rara oportunidade de
conhecer de verdade, o melhor do LESTE
EUROPEU.

E MAIS:
MEDJUGORJE (Visita com missa na Capela de
Santa Virgem)
CIA AÉREA SWISSAIR (Tarifa Ponto a Ponto)
ÔNIBUS DE LUXO (Com ar, tv, vídeo e bar)
HOTÉIS DE 1* CATEGORIA E LUXO
GUIA BRASILEIRO E GUIA LOCAL (durante toda
a viagem)
GRUPO REDUZIDO

Roteiro:
ZuricIVZagreb/Ljublana/Postojna/Salzburg/Praga/
Viena/Budapest/Cluj/Brasov/Bucarest/Sofia/Belgrado/
Saravejo/Mostar/Dubrovnik/Spiit/Plitvce/Postojna e
Bled. Opcional Paris.
Saldas: 11 de julho e 05 de setembro.

... INFORMAÇÕES

bffliilion promotbn ccMer

A certeza da melhor viagem da sua vida.
Av. Pres. Antônio Carlos, 51/199 and. - Centro

TeL
220-8870

CHEGOU

AGADERA

QUEDANCA.

OGNFORME

O SEU RITMOL
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A Habitai tem
mais uma

exclusividade
para você: a

linha de
cadeiras

KastruHez.
Dobráveiseem

várias cores,
elas vão

combinar com a
sua sala, o seu

escritório, a sua
varanda, com o

seu estila

Ocupando
pouco espaça
sio também uma
ótima opçio para
auditórios e
salas de
reuniões.
Ê pegue levar.
Umapracá,
duas pn 11
Outra acolá.
Quem dá o tom
évocé.
Kastrullex
acompanha.

Tudo em 4 * iguais ou à vista com deaconto de até 50%.
1 ? 3 de Cr» 2.300.00

À vista Cri 6.900,00
Picmoçao válida para nxlo o mOa de ]unho

ou enquanto durar o estoque
Aceitamos cartões de crédito Bradesoo Ourocard.

Credicard. Diners, American Express, Sollo e Nacional

HABITÂT

KASTRUFLEX
1M

'Anos

MADURETRA SHOPPING RIO Térreo - Tblí.: 357-1623 / 339-6007
SHOPPING RIO SULTòrceo • Tol: 541-0545

TITOCJl Rua Conde de Bonfim. 208-B / 248-0547
1XBLON Av. Ataulfo de Paiva. 23 - 259^3e49 / 3S&-0749

NOHTESHOPPINO 2° Piso - Tel 593-7123
COPACABANA Rua Barata Ribeiro, 814-A - Tels.: 255-9629 / 255-9940

TERESOPOUS Av. Lúcio Meira. 38 - Te\.: 742-1433

NA ÁUDIO MANES

VOCÊ PAGA

COMO QUISER
.. 

¦

O 3 VEZES SI JUROS

Q 10% NO CARTÃO

Q 90% CHEQUE/PIMHEIRO.

MINI-TELKFONE SOUNDESIGNVARIAS CORES —»Modelo 7010 totalmant» •(•Irônico ' ^4%^^
3 * Cr» 2.066,00 - Cr» ; 999 00
No cartão Cr» 1 190.00
Cb*qu*/D«nh«tfo Cr» 6 399.00' - ' . .

DRIVB JJ/ PARA
MICROS MSX COMPLETO COM FONTE
PARA 2 DRIVES. CABO E INTERFACE

cn

a

O-,

Q 3 » CrS 11.999.00 - Cr$35 99 ? 00
O NO CARTÃO Cr$ 32 397.00
? CHEQUE/DINHEIRO Cr» 28 798.00

JOYSTICK DINACONlldvai p«f« AT ARI DACTAR CCE. «te )

3 X Cr» 240,00 - 749 00[ ] No Cartão Cr» <74 00
CH»qu«/Din*«iro Cr» 599 00

J

MICROFONE LESON DM 500KXK P»A» WAVAÇÔÍS FESTAS MUSIHAS E KARAOKt

O 3 X Cr» 333,00 - Cr» 999 00
? No Cartão Cr» 099 00
Cl C*«qua/D»nh«lro Cr» 799 00

CAIXA ACÚSTICA LANDO LA 240
iOCAL PARA SONORIZAR PEQUENOS AMBIENTES l|

COM POTÊNCIA 40WIMF/2 via»

a 3 * o» 2.208,00 •
? No Cartão Cr» 5 961 00O Ch#qv*vD«nh«ifO Cr» 5 299 00 ILKI'

t

PROTO-ELETROPROTEGE APARELHOS ELETRO-EIETRÔNICOSCONTRA RAIOS E ElEVAÇOE S DE VOtTAOEM

3 X Cr» 287,OO - Cr» sei 00
No CartAo Cr» f75.00
Chw^nr^.fo Cf» 689 00

SUPORTE PARA TV E VÍDEO MUL-
TIVISÃO, DE 14 A 20 POLEGADAS(Qira • Inchna)

G 3 X Cr» 708,OO - Cr» 2 124.00No Cartão Cr» 1 912 00
^ Çn«qu»/O«nh»ifo Cr» 1 609.00

UJ

rf

a

SUPER CABO GOLD AMBICOPara AixJto • VidaoI0««i pa?t Côoas #«tiê 1+Q+o* uuâiKíaí*4 MICROS DE OURO • BLINDAGEM DUPLA
Q 3 X Cri 883,00 - 1 749 00
o No Cartão Cr» 1 574.00
? Ch#qu#^Xnt>«iro Cf» 1 399 00

CAPA PARA VÍDEO K 7
Mo6«io 09 luio com bolso para controla r»moto

(ôttmo acabamantolTEMOS CAPA MARA VIOfcO UAMt
a 3 X Cri 83,00 - Cr» W 00
f: No Cartão Cr» 224.00
O Cn«Qu*-t>«nh»»ro Cr» 199.00

w

PROTEPONEPtoiaga m fmíi4 leWânca • s«u apéitino ó» r»«o» tHtu't»o»»»atfco» «tetoaal pa'« l«C'»U 4l '«« •
3 X Cr» 333,OO - Cr» 999 00-
No Cartão Cr» &9.00
Chaquo^Dinh^Iro Cr» 799.00

RACK PARA TV* VÍDEO
MULTIVISÃO

Com giro • roOUiM • cmu para iiui a» «ria»

Q 3 X Cr» 1.162.00
? Mo Cartão Cr» 3 13Í.00
Q CfwquaAKrUwIro Cr» 3 789 OO

Cr» 3 466.00

DISQUETE NASHUA 51/4
(cana com 10 un»d» )

Na compra Oa 6 cauaa 9rèti% 1 d«aqw«*a ant»-v«rua
-1>M 240,00 - Cr» 749.00
£ No Cartão Cr» €74 00
3 O*#owa/O»nn««ro Cr» 599 00

j ESTOJO PARA FITA DE VÍDEO(Protag* mu Mas contra a powra)
8

!
3

JXCr» 16,00 - 57.00
o No Cartão Cr» 51.00

Çhaqua/Otnhxro Cr» 45.00

ISs

SUPER-DUPER AMBICOPuriticMor «• •»! » fntdn &TMKM »"tr» i «M«»
Parmaa çan#® «ía >008 am âuífto 3 00 am *0*0

03 X Cr» 1.008,00 - Cr» S W7.X U
No Cartão Cr» 5 397.00
Ch«Qua/I>nh64ro Cr» 4 796.00

& mmmmwsssssi . -1.1

PORTA OISKITIFLOPPY BOXCAPACIOAOC PARA <0 DISQUETES

naxcr»62fOO - cr» m.oo
a No CartAo Cri 167.00
n Owoiwnntwlro Cr» 149.00. .w-l.U.. O

ir FITA DE VÍDEO VATT.120
SÉRIE OURO

3 X Cr» 178,00 - Cr» 536.00
Q No Canto Cr» 412.00

Chaqua/t>nh«iro Cr» 429.00

Maries,

CENTRO I - kl. Rio Brinco, 15S lolsreloja 341 (Ed. Central)
. Tato.: 282-0587» 533-1887

CENTRO II - h. Rio Branco, 158 sobreloja 238 (Ed. Central)
Tels, 533-1887 a 262-0597

COPACABANA — A*. N. S. Copacabana, 978 subsolo 187
Tels.: 521-8290 e 521-0480

e

I m
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1
I
i
*8

r*
|¥9 !
I¦9 ,
Ã
1

I
§•l ,
t*»h*>, í*ti
Si**

*1H I
II

I
I
Is¦

I

©Conselho 
Nacional do Petró-

leo, quartel-general da rede de
abastecimento de cartórios para o
mercado de combustíveis, foi en-
contrado pelo atual governo com
770 funcionários — dos quais res-
tam 112 — e, no topo. uma vaga
cativa para generais, que se suce-
diam em sua presidência desde
1938, como se aquilo fosse uma
filial do Ministério do Exército.

Essa prodigiosa organização,
responsável pela criação no Brasil
de negócio paralelo que enriqueceu
políticos no tráfico de licenças para
instalação de postos de gasolina,
ruminava por ano 70 toneladas de

papéis, tratando da regulamentação
de coisas que funcionam sozinhas.

?
E depois ainda tem gente pen-

sando que chamar o CNP de cartó-
rio era licença poctica.

Terror
Há pistas ligando a onda de se-

qüestros no Rio de Janeiro a fantas-
mas da finada comunidade de infor-
m ações.

Antecedentes de banditismo, co-
mo se sabe, ela tem de sobra.

Se foi assim quando exercia fun-
çòes oficiais, agora, proscrita pelo go-
verno, parece ter caido de vez na clan-
deslinidade.

Sem saída
Parafraseando o presidente Fer-

nando Collor. o ex-ministro da Fazen-
da Mailson da Nóbrega resume a poli-
tica econômica do atual governo:

É recessão ou recessão.
?

Mailson esta convencido de que
não há outra saida. nesse momento,
para o controle da inflação.

Nem assim
Do ministro da lnfra-Estrutura.

O/ires Silva, explicando por que. a seu
ver. o dilema da racionalização admi-
nistrativá está menos em privatizar es-
tatal do que em evitar que o governo
se comporte em suas empresas como
se estivesse na casa da sogra:

O Rockefcller dizia que o me-
lhor negócio do mundo era uma com-
panhia de petróleo mal administrada.
Pois aqui o governo tanto fez que
acabou levando a Petrobrás quase á
falência

Aprendendo
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O secretário nacional de Assuntos
Estratégicos. Pedro Paulo Leoni Ra-
mos. esteve nos Estados Unidos há
algumas semanas.

Foi fazer um curso na CIA.
?

Leoni Ramos é o responsável pelo
processo de extinção do SNI.

Fora de série
O lider da bancada do físiologis-

mo no Congresso é o deputado Gasto-
ne Righi (PTB-SP).

Ele é imbativel. Os seus interesses
pessoais estão acima de qualquer inte-
resse nacional.

Vende-se
O ministro da Agricultura. Antò-

nio Cabrcra. resolveu colocar à venda
a sede da Ceplac, em Brasília.

Trata-se de um prédio de 12 anda-
res em Brasília de concreto aparente e
vidro fume.

?
A Ceplac é uma versão do IAA ou

1BC do cacau.
Mas conseguiu sobreviver á refor-

ma administrativa.

Desafinado
Depois de terem ^provado uma lei

obrigando a execução do Hino do Pa-
raná em todas as solenidades oficiais
— inclusive nas escolas públicas do
estado, que teriam que ensiná-lo ás
crianças —, alguns deputados esta-

duais paranaenses se viram em situa-
çào constrangedora.

O programa O Paraná é noticia.
que vai ao ar às 7h30. na Rádio Ouro
Verde, de Curitiba, mostrou na sema-
na passada que a grande maioria dos
parlamentares aprovou algo que nem
mesmo conhece.

De seis deputados entrevistados,
somente um soube cantar o hino para-
naense.

?
Curiosamente, o único que votou

contra o projeto — o deputado Rafael
Greco de Macedo —. pois acha que
civismo não deve ser imposto por lei.

Duelo de titãs
O controle da verba de publicida-

de do governo federal — um tesouro
do tamanho de USS 300 milhões —
está sendo disputado por duas emi-
nências pardas do gowrno federal.

O empresário alagoano Paulo Cé-
sar de Farias, o PC. e o irmão do
presidente. Leopoldo Collor.

Moradia
O brasileiro mora preferencial-

mente em casas.
Dos 33.1 milhões de domicílios

particulares existentes no Brasil. 82%
são casas, segundo a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicilio, do 1B-
GE.

Os apartamentos representam
apenas 9.8° o deste total.

E. apesar da situação de miséria
du maioria da população, somente
ò.5°-o das moradias são rústicas —
taperas, barracos, casas de pau-a-pi-
que — e 1.7% cômodos c quartos.

Leão
A Receita Federal arrecadou no

Rio. no mês de maio. CrS 68 bilhões.
61% acima da meta esperada, que era
de CrS 42 bilhões.

As multas arrecadadas chegaram
a CrS SOO milhões, superando em
300% a arrecadação do mês de abril.

Info
O presidente da Sucesu — Socie-

dade dos Usuários de Informática e
Telecomunicações —. Fábio Souza,
vai pedir ao secretário de Ciência e
Tecnologia. José Goldemberg. a utili-
/ação do dólar comercial cm vez do
dólar,-turismo para importação de
computador (software).

Ele descobriu que com o dólar
comercial, hoje. podem-se importar
bebidas, jogos eletrônicos e casacos de
pele. por exemplo, mas não desenvol-
vimento tecnologico.

Com o dólar turumo. segundo

Marcelo Aüler

Rio branco — Uma usina de álcool,
que consumiu investimentos da ordem de
USS 18 milhões (equivalentes a CrS 1 bi-
Ihào) —. dos quais USS II milhões de
recursos oficiais —. está abandonada a 57
quilômetros de distância de Rio Branco,
nas margens da BR-317, que liga os muni-
cipios acreanos de Boca do Acre a Assis
Brasil. A Alcobrás. ao ser inaugurada cm
29 de setembro de 1989. foi considerada de
segurança nacional. Deveria produzir 128
mil litros de álcool diários, mas acabou
funcionando apenas na primeira semana
de dezembro e até hoje fabricou míseros
120 mil litros. Seus 2.200 hectares de plan-
taçào correm o risco de estragarem caso o
processamento das 100 mil toneladas de
cana não comece até 15 de julho.

Enquanto a usina está às moscas e a
cana estraga sem ser colhida, o Acre conti-
nua importando anualmente de Alagoas 18
milhões de litros de álcool. Para chegar a
Rio Branco, cada litro de álcool consome
outros três litros de óleo diesel, cm uma
viagem que usa caminhão como meio de
transporte até o porto de Maceió, chata até
Belém, balsas entre Belém. Manaus e Porto
Velho e novamente caminhão até Rio
Branco. Também são importados de esta-
dos do Nordeste os 30 milhões de litros de
álcool consumidos anualmente cm Rondó-
nia e os 85 milhões de litros de álcool
usados no estado do Amazonas, por ano.

O projeto da Alcobrás é privado e a
empresa possui dois sócios, o mineiro José
Alves Pereira Neto, acionista majoritário,
há 24 anos radicado no Norte do paia. e o
médico paulista Washigton Jorge Filho. Os
dois. porém, segundo admite o próprio
José Alves, investiram menos de 40% no

firojeto. 
O grosso do dinheiro partiu de

inanciamento do Bird, do Banco Central e
de investimentos do Banco do Brasil atra-
vês da Sudam — Superintendência de De-
senvolvimento da Amazônia —. destinan-
do parte do Imposto de Renda que deveria
pagar.

O projeto industrial, por exemplo, teve
70% de seu custo — estimado em
984.045.9 ORTNs, o equivalente a USS
7.233 milhões, em dezembro de 1984 —
financiados pelo Banco Mundial (Bird). o
que correspondeu a USS 5 milhões. Outros
10% — isto é, USS 723 mil — foram
repassados pelo Banco Central. Aos dois
acionistas restaram apenas 20% de todo o

Ar
agrícola custou cerca de USS 11 milti
projeto, ou seja,

-am apen
, USS I,,4 milhão. A parte

Earteõcs.
dos quais o Banco do Brasil, segundo José
Alves, foi resposável por cerca de USS 5.2
milhões, através de investimentos ria Su-
dam.

O projeto da Alcobrás foi aprovado no
apagar das luzes do governo Figueiredo —
dezembro de 1984 —, segundo conta o
superintendente do Banco do Brasil em
Rio Branco, Raimundo Nonato. Arrastou-
se até 1986. quando sofreu um baque com

RELÓGIO

CARRILHÃO
PM«UI • pwd» wn mad»*« d* *, <»»•*» «"«W»
Miqutna Ntml mrca U«GOS tona munM Toca trto roto-
«aa. tom * plano. Me hofi. marcado» d* M. p*mMo d* ha.
(tbncMM iMgtoi pMontfndos para MndM.

FAZEMOS CONSERTOS EM GERAL
Plantao ho|e de 8 as I8h.

Ind. d* RMógiMMCorativot t Brindw

uMJSla

WILSON LEITE PASSOS

EAD0R - PADRA0 NO PAIS
AnfNCtA nf NOT1C1AS BRASILIA E

ele. o preço do software chega ao pais
4.4 vezes mais caro do que custa nos
Estados Unidos.

Pé na tábua
Para o tucano Pimenta da Veiga,

não vale a afirmação de que campa-
nha eleitoral, pra valer, só depois da
Copa.

Hoje. ele percorre oito cidades
mineiras da Zona da Mata. começan-
do por Ubá. Completará, assim, a re-
donda marca de 200 municípios já vi-
sitados. dos 723 que o estado tem.

Pulou fora
Coordenador da campanha do

presidente Collor cm Pernambuco, o
empresário Eduardo Farias, do PRN.
aderiu semana passada á candidatura
do ex-deputado Jarbas Vasconcelos ao
governo do estado.

Farias ficou descontente porque o
ex-prefeito Joaquim Francisco Cavai-
canti (PFL) — que também disputa o
Palácio do Campo das Princesas —
não o indicou para ser o vice de sua
chapa.

Pecebada
O colunista Tutty Vasques foi vis-

to às gargalhadas misturado entre uns
velhinhos que participavam de uma
manifestação do Partido Comunista
Italiano, semana passada, na Piazza
Carignano, em Roma:

— É igualzinho no Brasil.

-Lance-Livre-

O presidente òo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio. de-
sembargador Pedro Américo,
inaugura, em agosto, o Fórum
da Comarca de Cantagalo. que
serviu de residência do Bario de
Cantagalo ali 1890 e foi todo
restaurado nos molda da época.

AAUmaaovMaáttaMfriri-
Éafii Soa? acaba 4e Uaçar
¦o «ercado aortt-—wfcaa» é m
«parado para cortar pMos 4o na-
ri » 4® ou* idos.

Os restaurantes TT>e Place c
Rubayat. em São Paulo, entra-
ram na onda antkolesterol. Ofc-
recém aos clientes carne de no vi-
lho precoce com a indicação, no
cardápio, de seu baixo Índice
de colesterol.

Ot serrMorei éi Biblioteca
Nacioaal fazta manifestação
«n«M, às IA, aa Ciatiâadia,
em defesa da atara ( coatra as
demissões nesta área, o desprezo
ao Gtto e ao patriota» cuHu-

rai. cs* a partkipaçio dt tdito-
res, brmroa e fumtoftv

O pianista e composiiot Wag-
ner Tiso finalizou a grauçio do
LP 1900 nos estúdios da Poly-
Gram O disco chega ás lojas em
setembro simultaneamente ao
lançamento na França. Espanha
e Portugal.

O livro Compebtive idvanta-
ge of nations, ^e relata I eficiêa-
ria iadK&iildtdrz pahnprsqul-
ia4ai par Mkkael Porter,
M-f—toairta #o goma* Rea-
(ia, mti (ditado ao Brasil ao
iairia de 1991 pria Editora Caat-

dofeüvroido
A estratégia competitiva e

Vantagem competitiva.
O presidente do BNDS.

Eduardo Modiano, (ala hoje no
programa Crítica e AMocrítici.
ás 23h. na TV Bandeirantes, so-
bre o Plano Collor e o processo
de privatização

E iniikã, ao Debate em

Manchete, is Hdl, aa TV Ma»-
cfcte, taméti Mcrrtária dt
Citada e Titailigia de Eatado
do Rio, Joté Peèáeia Ferreira,
tam partkipaçia da prafcaear Ar-
aaido NMüer, falar wtrr a cila-
cia ao pais e a rama dt aereado
aa informática.

Pais de alunos das escolas
particulares protestam hoje, ás
I2h. na Praça Vizcu. no Alto da
Boa Vista, Rio. contra a dcscoo-
tinudade no ensino das crianças
causada pelas sucessivas greves
dos professores

A Comturt aplicou dez aatUi
wmaaa pastada, qae ataram 1
iaipiaaUçio da faixa destiaada ta
arrnúdadn de ele* e Hiapeza dt
raios, eai caráter rxperiateatal.
aa Ria Paala Freitas, ea Capa-
cabaaa. Cada DMdta eormpoadt
a I laif.oa CrS 711,11

Faltam 14 meses e 26 dias pa-
ra o governo devolver a poupan-
ça confiscada.

Ancelmo (rOÍS, com sucursais

CADEIRAS DE RODAS

Dobràveis e fixas para uso domiciliar,
urbano e também compactas para apt°s.

Carrinhos, banheiras e andadores para
excepcionais.

Muletas — Bengalas — Andadores.

0RT0PEDII CAMP0NEZ
Rua da Constituição. 55 — T»t 224-1268
Rua Barata Ribeiro. 86-B — T«). 542-2007

_ .REVISTA
BRASÍLIA. ÓRGÃOS DO GRUPO BRASlüA DE COMUNI-
CACAO. em sotonldode realizada na Capital Fede-
rol. concederam ao VEREADOR WILSON LEITE PASSOS
a InilQnkJ Cruz do Mérito Cultural "PELOS RELEVAN-
TES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNC1PAUSMO COMO
EDiL QUE CARACTERIZARAM SUA ATITUDE MODELAR NA
CÂMARA DO RtO DE JANEIRO. COMO "PADRÃO" EM
NOSSO PAIS". 

flSCAL ICMS ooNCunso
TURMAS NOVAS - TARDE E NOITE

EQUIPE ESPECIALIZADA - APOSTILAS ESPECÍFICAS
/5Ü CUUSO 

~" • Fiêç» Ana AnWII» -< 9/5* andar
Vy bahiensc  aea-9»sa - 22Q-7Q73

SRA. MINISTRA, SORRIA,
RELAXE E LEIA

M«ni« óm Lmr o1t"ir£+ óo 25 OOO títirfoi do* désa»cos aos
uU»mo% •onç«»m*»olo* Entrpgo a dom»c«»o. banta Ptuno
0«P<k:>*í pju» »po«mt0c)in e tn».otv% dt 60
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REFORMA DE ESTOFADOS
garantia e rapidez na entrega

rf n FÁBRICA DE ESTOFADOS, agora também taan-
Oo retornas úe fino acabamento, üortecaonamos" A cortina, coletas • mitetoMeé». Solicite visita

m
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o Plano Cruzado e o consórcio vencedor
da concorrência para a construção da
planta industrial — Conger/Proquipe.
duas firmas paulistas — suspendeu o for-
necimento. Só em 1987 é que as obras
tiveram continuidade. Mas ai o dinheiro iá
não era suficiente. Foi quando, nas expíi-
cações de Nonato, o banco começou a
investir no projeto, via Sudam, destinando
parte de seu Imposto de Renda, conforme
previa a legislação de incentivos fiscais da
época.

Grande parte desses recursos, segundo
afirmam José Alves e o próprio Raimundo
Nonato, ficou presa na Sudam. Mas o
Banco do Brasil acabou por antecipá-lo.
via empréstimo. Embora tenha sido sufi-
ciente para concluir a usina, não bastou
para tocar o projeto. Por isso. mesmo
inaugurada em 29 de setembro, a Usina só
funcionou em dezembro e por apenas uma
semana. Foi auando produziu os únicos
120 mil litros ae álcool. Depois disso, suas
operações foram paralisadas.

Hoje, dos 4.700 hectares de terra prepa-
rada. apenas 2.200 hectares estão planta-
dos. Pelo menos 700 hectares possuem ca-
na bisada, isto è, com dois anos sem corte,
o que diminui cm pelo menos 20% seu teor
de sacarose. Para o projeto adquirir um
ponto de equilíbrio, è necessário que a área
plantada totalize cerca de 5 mil hectares,
conforme Raimundo Nonato. José Alves
admite que se o processamento dessa cana
não começar até 15 de julho, a safra estará
perdida.

BB hipoteca

bens de donos
Josc Alves diz que a usi-

na está parada por falta de
dinheiro para capital de gi-
ro. Calcula serem necessá-
rios cerca de CrS 100 mi-
Ihòes para processar toda a
cana plantada, calculando
ser possível recolocar a usi-
na em funcionamento com
apenas 20% desse valor: "A

própria produção iria finan-
ciando o resto." Mas con-
fessa não ter esse dinheiro
nem como buscá-lo no mer-
cado: com seu sócio, est.i
com todos os bens pessoais
hipotecados pelo Banco do
Brasil, não dispondo por-
tanto de garantias a ofere-
ccr cm novo financiamento
Ele reclama da Sudam. que
não libera USS 3.5 milhões
(em valores de hoje) que
possui guardados, repassa-
dos pelo Banco do Brasil.

Nonato não nega que
existe falta de recursos, mas
relaciona um segundo pro-

—biciua. Taiiu uc capacidade

pelo TeL 274-2193 ou nossa loja:
Av. BARTOtOMEU MTRE, 325 • 0 • LEBLON
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O caderno que faz parle
da cultura do país.

Brasileiro de Pesqui:

empresarial. Segundo ele. o
Banco do Brasil, depois de
realizar auditoria no proje-
to. está estudando o que fa-
zer. "O banco vai chamar o
empresário para saber qual
sua atitude, e caso seja ne-
cessário vai convocar quem
tem condições de tocar o
projeto. Há pelo menos dois
grupos interessados em as-
sumir a Alcobrás. mas ne-
nhum deles quer apenas
aportar recursos." (M.A.)
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Cama de casal Oregon - várias cores
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Xingo marca retomada de 
grandes 
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Voltamos a insistir com nossos amigos c companliet-
ros. Precisamos, como nunca, manter abertos estes.
espaços, para infamar e esclarecer a população. Repro-
cinza e divulgue, ao máximo, estes textos. Contribuições
para o PDT, Banco do Brasil, conta corrente n"
341.991-6. Agência 2865-9 (Primeiro de Março), Rio
de Janeiro. ¦*

100 dias de

imposturas

A pro\imam-sc os 100 dias que O atual Presidente fixou, ele próprio, como
prazo para que seu governo pudesse ser avaliado c julgado pela popula-
ção. É, exatamente, o que a Nação está fazendo neste momento. Ai estão,

diante de todos, os frutos amargos desta situação insólita cm que mergulharam
nosso Pais.

O primeiro ato deste Governo (que contou com a "cooperação" dos feriados
bancários de Sarney—Mailson), o confisco do capital de giro das empresas e da
poupança popular, confundidos perversamente com a especulação financeira,
foi como uma revelação do que viria a ser a natureza do Governo Collor e dos
grupos que o sustentam. Vejamos, pois. o que nos demonstram, concretamentc,
estes quase 100 dias de um Governo que está se exaurindo muito antes do que
qualquer expectativa pessimista pudesse prever.

4 Retrocesso  Este período caracterizou-se por um retrocesso às I
^ práticas do autoritarismo. Em matéria econômica, a impressão que se

tem é que estamos em plena ditadura. O atual Presidente chamou a si
todos os poderes. Atropelou o Congresso e o Judiciário. A Federação abastar-
dou-se, os governos estaduais passaram a inexistir para ele. Nessa linha, foram
praticadas as maiores violações. O autoritarismo e a centralização deste Gover-
no, se equiparam aos do regime militar As medidas provisórias não são outra
coisa que os dccretos-lcis da ditadura.

Quadros de Governo — Ministério fraco, sem representativi- I
dade. Talvez o mais inexpressivo da história republicana. Sua equipe
executiva, de natureza tccnocrática e academicista, demonstrou-se, em

geral, despreparada e inexperiente, quase todos noviços dos tempos de Delfim jNeto c Funaro.

3 
O personagem — O atual Presidente, por seus atos e procedi- I I
mentos, já desde o primeiro dia, renegou seus compromissos mais solenes
de campanha, como no caso da poupança, demonstrou o que ceo que

virá a ser. Sua preocupação máxima, pelo menos até agora, tem sido com sua
imagem e presença constante na televisão. Esta espécie de narcisismo — e todo o
seu comportamento pessoal — o faz crer que é um príncipe das elites na
Presidência quando, na verdade, o que estamos assistindo é o exibicionismo
temerário e insensato de uma caricatura da aristocracia brasileira. No Império,
os "modernos" também eram assim: vestiam-se de veludo. neste clima tropical,
só para se fazerem parecidos com os cortcsãos europeus.

a Terror — Este Governo implantou o terror junto aos servidores I
públicos e suas famílias. O funcionalismo vem sofrendo todas as humi-
ihações e foi transformado no grande vilão destes tempos. Apontam-no

como culpado de todos os males deste Pais. Rejubilam-se cm promover a degola
de 360 mil pequenos funcionários c simples trabalhadores, jogando na miséria,
com eles, suas famílias, sem ensejar-lhes, como seria dever de qualquer Governo,
alternativas ou oportunidades de trabalho. Em relação, porém, aos militares —
que também são servidores públicos — sua atitude é bem outra c chega, por

SA 
inflação Pretende-se justificar as práticas do atual Governo, I

sob o argumento de que era necessário, a qualquer preço, enfrentar ainflação. O que se fez não passou de uma impostura. Um novo Plano
Cruzado, com o agravante de que. além do salário, também a poupança foi
confiscada. Todos os dias. os aprendizes de feiticeiro da equipe econômica,
declaram-se "surpresos" com os Índices da inflação, com a alta do dólar e dos
juros, como nos filmes que já assistimos tantas vezes. Em nada atacam as
verdadeiras causas da inflação. E. por isso, ela está voltando e. dentro cm pouco,
com mais virulência do que nunca.

6 
Os salários — Vitimas cíclicas dos "planos" c "pacotes" cconòmi-
cos que. um após outro, prometem acabar com a inflação — vémperdendo a cada dia o seu poder de compra. Como das outras vezes,

"expurgaram" a inflação passada (65"o de perda real) mas, agora, foram muito
mais longe: simplesmente extinguiram os reajustes salariais e qualquer garantia
de que as novas perdas inflacionárias serão repostas. Nem o salário minimo tem
a garantia de correção pela inflação. Chegamos ao ponto de ver autoridades do
próprio Governo recomendando publicamente c sem mcias-palavras aos empre-
sários que pratiquem o arrocho salarial. Nem mesmo nos tempos de Delfim
Nctto agiram com tanto descaramento.

fm» Produção — A produção Industrial registrou sua maior
J redução dos últimos decênios. A agricultura, informa-se, teráuma quebra de produção de cerca de 10 milhões de toneladas de

grãos. Em matéria de investimentos, públicos e privados, que sáo o
emprego e a produção de amanhá, estamos, praticamente, a nivel zero. »

8 
Iniqüidade Em apenas três meses, os ricos e poderosos conse-
guiram retirar praticamente todas as suas fortunas do chamado "blo-
queio". Confiscada, mesmo, foi a poupança popular. Do que ainda está

retido no Banco Central, nada menos que 72% provêm das cadernetas de
poupança, agora desacreditadas e. talves, inviabilizadas como instrumento de
captação da economia popular para fins de investimento.

9 
PlanOS de ação — O que não ocorreu até agora — nem mesmo
cm simples estudos ou levantamentos — foram projetos para a retomadado desenvolvimento. Em matéria de educação, tudo se reduz á criação de

uma "raspadinha" federal. Tudo é profundamente triste e vergonhoso. O
Governo está parado, não tem planos e nem ações cm matéria de desenvolvi-
mento c a máquina administrativa vai, a cada dia, deixando de funcionar.

Submissão — No exterior, não há outro julgamento sobre o
que está se passando aqui senão o de que o nosso Pais está* cumprindo as receitas do FMI. Todos lá fora sabem que a inflação

não se combate tão somente a choques e "dccretaços", mas, sim, através de uma ,
política sistemática, coerente e firme, sem abalar, cm nenhum momento, os
fundamentos da economia nacional e, sobretudo, as condições básicas de vida
da população. i

^ ^ Entrega — Enquanto isso, os interesses internacionais movi-
| 1 mentam-se como nunca. O Brasil tornou-se uifia espécie de "casa da

sogra", onde o próprio Governo e seus caixeiros viajantes, oferecem,
a preço de banana, o patrimônio público e os interesses nacionais ao primeiro
que conseguirem. Agora mesmo acabam de decidir que os bancos internacionais
vão entrar livremente no Pais. Aí está no que resultou a política de nossos
"privatistas": desorganizaram e prejudicaram as empresas públicas para que,
desmoralizadas e "ineficientes", fossem entregues por dez tostões, aos interesses
privados, especialmente ao capital estrangeiro.

Estas questões fundamentais definem este Governo c as suas tendências. Até
onde conseguirá chegar? Será que se abastardaram os nossos sentimentos de
independência, de civismo e de orgulho nacional?

É possível que muitas pessoas imaginem que, após o desastre, tudo venha a se
solucionar com um simples retorno ao autoritarismo. Enganam-se; porém. O
mundo de hoje não caminha nesta direção.
Além disso, o povo brasileiro já viveu esta
triste e desastrada experiência; e nossas For-
ças Armadas, também. E tudo deu no que
deu. A rigor, até mesmo este Governo não é
outra coisa senão uma espécie de seqüela
daqueles tempos de trevas e autoritarismo. Presidente do PDT. ]

Leonel Brizola

A retomada das obras da Hidrelétrica de Xingó
é atribuída mais a uma determinação pessoal do
presidente Fernando Collor de Mello do que ao
lobby que reuniu associações de classe, empresários
e políticos de vá nos matizes. Essa, pelo menos, e a
opinião unânime dos governadores do Nordeste,
cx-colegas de Collor que. em 19X7 — por conta do
atraso no cronograma de uma outra hidrelétrica do
sistema Chesf. a de luiparica —, enfrentaram ra-
cionamento de energia e amargaram um prejuízo
de USS 2 bilhões na economia da região."Eu tenho que ser justo com o presidente Collor
quanto a este assunto", afirma o governador do
Rio Grande do Norte, Geraldo Mello (PMDB),
que foi recebido em audiência no Palácio do Pia-
nalto duas semanas após a posse do presidente da
República. "Naquele encontro pude perceber sua
preocupação com Xingó e notei que ele determina-
ria o reinicio dos trabalhos, independente de qual-
quer pressão", recorda.

Segundo Carlos Wilson Campos (PMDB), de
Pernambuco, "para quem conhece a necessidade de
Xingó e tem a honra de ser o presidente da Repú-
blica, basta possuir um pouco de bom senso para
reativar a obra". Seu colega do PMDB. o governa-
dor do Ceará, Tasso Jercissati. lembra que "o
presidente é nordestino e sabe a importância da
usina para o crescimento da rcgiâo".

SuprapartidAria — A paralisação de Xin-
gó. alem do racionamento de energia elétrica, pro-
vocou uma série de manifestações em todo o nor-
deste que suplantou as diferenças ideológicas. "A
luta por Xingó é suprapartidária". afirma o depu-
tado João Neto, do PSDB de Alagoas, um dos
mais ferrenhos adversários da família Collor em
Maceió. O presidente da Assembléia Legislativa de
Pernambuco e funcionário licenciado da Chesf,
iMxioaido Tones (PMDB), diz que o ptesideme

Usina será

monumental
Além de uma obra monu-

mental — a altura de sua bar-
ragem corresponde à de um
edifício de 45 andares — e de
baixo custo financeiro, a Hi-
drelétrica de Xingó. ao contra-
no do que ocorre com a maio-
ria das hidrelétricas
brasileiras, não provocará ne-
nhum dano ecologico ou custo
social. Isso por causa das con-
diçòes topográficas favoráveis,
graças ás quais a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco
(Chesf) pôde usar as mas
avançadas tecnologias para*• sua construção.

Totalmente incrustrada no
canion do Rio São Francisco,
Xingó está sendo erguida com
as própnas pedras que a cer-
cam. As outras hidrelétricas fei-
tas pela Chesf no Nordeste fo-
ram construídas em concreto, o
que onera o custo e aumenta cm
pelo menos um ano e meio o
tempo de duração da obra. Ou-
tra novidade são os quatro tú-
neis, feitos sob as rochas, para
desviar o curso do no até que a
barragem seja concluída.

Xingó não terá custo social
e seu impacto será zero sobre o
meio ambiente. Não há terras

' férteis a serem cobertas, nem
cidades ou vilas a serem des-
truidas. Ao contrário do que

] ocorreu com Itaparica, a últi-
ma hidrelétrica construída pe-

i la Chesf. quando sete munici-
pios foram cobertos pela água
da barragem e a empresa foi
obrigada a indenizar 40 mil
pessoas — o que representou
30% do custo total da obra
(USS 1,8 bilhão).

Apontada pelos técnicos
como "munição energética de
primeira importância", Xingó
será apoiada por um reserva-
tório de 4 bilhões de metros
cúbicos de água. Sua queda
d "água. de 120 metros de altu-
ra, permitirá a utilização de
máquinas geradoras de energia
de baixo custo financeiro. Até
agora, só 30% dos trabalhos
foram tocados, mas a obra já

. absorveu 7.126 trabalhadores.
Quando atingir seu pique, em
1992, empregará 9.000 operá-

í rios. Xingó deverá estar con-
cluída em dezembro de 1994.

Letícia Lins e Vera Ogando
Atrasos — De proporções gigantescas —

quando concluída, deverá ter consumido concre-
to suficiente para construir 13 estádios do tama-
nho do Maracanã — Xingó já sofreu quatro
atrasos. O projeto previa a operação dos primei-
ros geradores em 1992 mas até o momento só
30% da obra foram realizados. "Há condições
técnicas de entregar Xingó cm 1994, a tempo de
evitar o racionamento", afirma Ruitter Campos,
superintendente do consórcio de empreiteiras res-
ponsáveis pela construção da usina (Mendes Jú-
nior, Constran e CBPO).

"Mas só temos a certeza, se tivermos seguran-
ça de que não seremos obrigados mais uma vez a
paralisar as obras", ressalva.

Em outubro do ano passado, ao acumularem
um crédito com o governo de USS 150 milhões,
as três construtoras resolveram suspender os ser-
viços. Reduziram o quadro de pessoal, que chc-
gou a ter 7 mil 126 operários, a apenas 450.
concluindo um processo de demissões que tinha
iniciado gradativãmente a partir de abril de 1988.
quando a crise começou a se delinear. "Só para-
mos cm 1989 porque a nossa capacidade financei-
ra de bancar Xingó esgotou", recorda Ruitter
Campos.

A paralisação provocou prejuízo mensal à
Chesf de USS I milhão 600 mil, por conta de
equipamentos parados, manutenção de canteiros,
almoxarifado e outras despesas. "Esse foi um
terrível ônus que tivemos que pagar pela inter-
rupçâo das obras", diz Marcos Josc Lopes, presi-
dente da Chesf. Para agravar a situação, a Chesf
enfrenta outro problema.Em 1982. um cmprèsti-
mo de 599 milhões de marcos feito sem concor-

rència pelo então ministro Delfim Neto com três
bancos — KFW, Morgan c Deutsche Bank —
obrigou a Chesf a adquirir na França c na Ale-
manha todo o equipamento para Xingó, com
valores bem superiores aos do mercado.

Com atraso no cronograma. a Chesf não pôde
honrar o compromisso e teve que amargar paga-
mentp da "Comissão de compromisso", que ti-
nha custado á empresa, até 1987. 69 milhões de
marcos. O presidente da Chesf. que assumiu re-
ccntementc, ainda não sabe o montante de rccur-
sos carreados para os três bancos. Sabe-se, no
entanto, que o dinheiro do empréstimo contraído
por Delfim foi desviado para outras obras do
governo federal.

No dia 18 de maio passado, o secretário na-
cional de Energia. Rubens Vaz da Costa, c Mar-
cos José Lopes reuniram-se cm Brasília com as
empreiteiras e chegaram a um acordo: o governo
repassou USS 5 milhões ao consórcio e prometeu
equacionar o restante da divida. A proposta de-
vera ser apresentada até o final deste mês. O
governo comprometeu-se. também, a pagar em
dia as faturas que forem apresentadas pelas três
empresas por conta dos serviços que recomeçam
a ser executados agora. "Não podemos mais
parar. Sc isso ocorrer, será um desastre", reco-
nhccc o presidente da Chesf. para quem os L'SS
350 milhões assegurados pelo presidente Collor
são suficientes para suprir as necessidades da
obra em 1990. Até agora. Xingó consumiu USS
750 milhões.

Decisão de Collor é 
—-~J~

sabe que, "se Xingó não for concluída, o Nordeste
apaga ainda no governo dele.

Durante o racionamento de 1987. a lavadeira
Maria Vitória de Souza foi obrigada a substituir o
ferro elétrico por um a carvão: "Era um trabalho
de cão. porque eu perdia com uma camisa o tempo

Sue 
eu gasto hoje para passar seis blusas", recorda,

i empresário Gustavo Queiroz, dono de uma usina
de açúcar, que na época substituiu as telhas de
amianto do galpão de sua indústria por outras de
vidro, para economizar luz, alerta: "Com Xingó ou

X - -i i:

RECI FE — Destinada a evitar racionamento
de energia no Nordeste em 1995 — o que provo-
caria um impacto de USS 5 bilhões na economia
da região — a hidrelétrica de Xingó é a primeira
obra do governo Itderal a contar com a abertura

• da torneira de recursos prometida pelo presidente
Fernando Collor, que terça-feira, em visita ao
local, anuncia oficialmente a retomada da cons-

, truçâo da maior usina do sistema Chesf (Compa-
nhia Hidrelétrica do São Francisco). A paralisa-
ção, por falta de dinheiro, daquela que era

' apontada pela administração anterior como a
( grande obra do governo José Sarney durou seis

meses, c provocou prejuízos de USS 9 milhões
500 mil dólares aos cofres públicos. O custo
inicialmente previsto para Xingó era de USS 3
bilhões 250 milhões.

O presidente Collor já assegurou à Chesf re-
cursos dc USS 350 milhões para 1990, o que
garante o prosseguimento da construção da hi-1 drelétrica., localizada entre os municípios de Pi-

1' ranhas (Sergipe) c Canindé (Alagoas). A entrada
em operação está programada para 1994 e. quan-
do concluída, a usina vai gerar 5 mil mcgawatts (a
potência atual dc todo o sistema Chesf é de 7 mil
700 mcgawatts). Xingó foi projetada para ser
uma das usinas mais baratas, entre as que são
mantidas pelas subsidiárias da Elctrobrás. O eus-

• to megawatt hora é estimado cm USS 20 dólares." enquanto o de suas congêneres espalhadas pelo
Brasil chega a USS 35. Sc não tivesse havido
atraso no cronograma dc obras, o custo mega-
watt hora seria 34,29% menor, USS 12.

Recite — Fotos de Natanael Quedes

¦ TUDO EM 3X SEM JUROS
¦ DESCONTO ESPECIAL A VISTA

¦ 15% DE DESCONTO NO PREÇO DA CONCORRÊNCIA
¦ ACEITAMOS OFERTAS

¦ FALE COM O GERENTE E NEGÓCIO FECHADO

HSFoifna

o móvel definitivo ^

Show Room - Rua Conde de Bonfim 219 - Tijuca

Cama Solteiro Pégasos • várias cores
Apenas 7.400,00

Sofá Cama Lúpus - várias cores
Apenas 16.500,00 - Casal 28.600,00

Sofá Lúpus • 2 lugares - várias cores
Apenas 15.700,00
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)leiro exige sacrificio
Paulinla/SP — £otos Ariovaldo Santos

PMs ajudam a organ izar pi quitr dr j>i>trotriros vn\ Paulinia

HORARIOS: 3* a 6* feiras 2100hs 0 SUCESSO CONTINUA
SABAOOS. 15-00. 17 30e2000hs MELHOR ESPETACUL0 ATUALMENTE N ) PAiS
DOM eFERIADOS 1000. 1500. 17 30c2000hs. »„.M.„„,M,
IMP0RTANTE: 5* FEIRA MATINt 17 30 hs. TELS.: 242-8228/242-8691

<Q)

1

i>>^
\''it'"'z^?'y,>

> ,
' ' «V. ->}?S-

JB

0» H»h fxphm
Worftd»M
Injuring JB

NACIONAL
TURISMO

SM§$

•gs*<ss*m

COPA 00 MUNDO 0E FUTEBOL

sacrifício
Paullnla/SP — Fotos Ariovaldo Santos
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PMs ajudam a organizar piquete ab petróleiros cm Paulinia

SR. CANDIDATO

ARGENTINA E CHILE

I FAÇA SUA RESERVA E GARANTA CÂMBIO, PREÇO, FINANCIAMENTO,

BARIL0CHE

(8 dias)

Incluindo: • Passagem aérea ida e volta
• Traslados aeroporto hotel aeroporto .7
noites em Bariloche no Hotel Millaray,
Milan e Nahuel Huapi • Café da manhà • 7
refeições + jantar com show folclórico no
restaurante El Quincho • Passeios Circuito
Chico e Cerro Catedral.

A partir de

4xCr$

BUENOS AIRES

(5 dias)

Incluindo • Paisigtm
íêtei k3s e vo".a

Trsilidw ifoporto
•x*e' aeroporto • 4 noaet em Buenos
Aires no Motel Presidente. Gty.
Rochester. Lal»ytte

Calí da manhi «City
tOur

A panir de
4. Cri

BUENOS AIRES

E BARILOCHE

(8 dias)
incluindo: .Passagem
aérea ida e volta

Traslados aeroporto
hotel aeroporto» 3
noites em Buenos Aires no Hotel City,
flochester. Lalaytte • 4 noites em
Bariloche no Hotel Millaray e Bela Vista

Calí da manhi .4 refeições ? janur
com show foidôrico no restaurante El
Quincho em Bariloche e passeios
Circuito Chico e Cerro Catedral • City
tour em Buenos Aires.
A partir de
4 « Cri

LAGOS!

ANDINOS

(14 dk>s) H
Intíundo «Passagem
»é'ea «da e vota
éTrasbdos hotel
teropono hotel • 4 noites em Buenos Aires
no Hotel City • 4 noites em Bariloche no
Hotet El Retomo • 1 noite em Peulla com
meia pensto • I noite em Putrto Montt no
Hotel Vicente Pirei Rosatet ou Frutitlar • 3
noites em Santiago no Hotal Galerias • C«fé
tia manhl *4 refenéts ? jantar com show
toklórico no restaurante El Quincho em
Bariloche e passeios Circuito Chico e Cerro
Cí!ed'8! • Trairessii dos Lagos Andinos e
Vida dei Mar «Oty toui em Buenos Ares.
A partir de
4* Cri
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São Paulo Tels: (011) 257-5522
231-0266/257-5611
Campinas Tel.: (0192) 31-6922

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco.
147/19° 221-2000

NOVO CONCURiO PARA FISCAL DE ICMS NO RIO. APROVEITE
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LE JAZZ BRUNCH MERIDIEIN.
Todos os domingos no Café de La Poix.

Adultos - Cr$ 990,00 • Crianças - Cr$ 600.00
Serviço incluído • Aceitamos todos os cartões

de crédito • Horário - das 12 às 17 hs. yg
Estacionamento com manobristas. MERIDIEN

COPACABANA
Copa do Mundo no Iclio do Rond t"oinl. to. Atlântica. 1020

Tel.: 27.í-9">22

Vamos almoçar a Copa

de olho no Telão

Fotóptica do Casanova
Um show dc visual c dc bom apetite na Copa, -,.
acompanhando um dos melhores cardápios do Rio.
Kaça já sua reserva para os jogos dc sua seleção e concorra a uma v »

passagem Rio —Roma —Rio. 5
tásaMkuí
9^utu*u%u^
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Brasil jornal do brasil
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8 ? 1° caderno ? domingo, 17/6/90

Seu encontro
com as

ANTlGASémus^L

CIVILIZACOES

GRANDE
ODISSÉIA
TURCA E GREGA
23 Dias • Visitando 3 países com
Crutiro Marítimo de 4 dias i
Grécia - Cidades FianMurt • ls-
tambul - Ankaia - Capadôoa -
Konya- PamuVikale - Kusadasl • lz-
mir • Atenas • Delíos • Corinthos •
Mioenas - Epid«urus • Miconos -
^rtfitnnno . HomHion - T'h^ do

:lra:1
paisae 4

Creta • Rodes - Efeso Kusodas -
Patmcw • Piieus Saídas: 28 Jal.• ZS Ago.

EUROPA EM
2 DIMENSÕES.29 Dias •
.Visitando 10 países:Eipuha • ItáliaIsgoalMa alngrlal

AutiU • TelMcealoTáquia • Holanda •Bélgica • França. Cidades M.idridRoma • Assis - Pemqia • florencaPãdua • Veneza - Trieste • Ljubljana/.acjitíD - Mostdj -MeOjugoi^-DuDro-
vnií: -Belgrado • Budapeste - Viena

27 Dias - Visitando A países Egito •lirail • Turquia • Grécia • Cidades
Curo • Menfis - SaV*ara • St»raptun Abe
Sirnbol • Aswan - Kombo • Ombo • Sobe ir
Edfu • Esna • Luxor- Monte Siaai-Nueiba
Tilat • Eoorsheba Mal Morto ¦ Massada
Oumrnm • Jencô • lenisalem • Belém ¦ Na
.aie • T;beriades Acie - Hajla - Ceaaroa
Tel Auv Istambul Cnutlre oo Róiforo
Atenas Cnuttiro Marítimo - Connthoa
Mioenas • Epidauros
Salda*: 13/7 - 03/B - 21 f9- 05/10.

Piaga • Pilzen • Prankíun ¦ Colonia
Amsterdam - Bruxelas • Pano LisieuxSaldai 03 dé Sattnfaro-Informações e Reservas:

Consulte-nos çobreas programações:
Tatra laata, Grécia •"Ecoaomy" • Raiao
Gltaaaóit da Masla • Abi
lia a Marrocoa Unparial • Ea
rapa aob Madida a Sadaçéo do
OrlaMa.

• Turquia •
i Vlkug a
a Aadala-

Conaalt*-Bo« sobra aoaao fi
nanciaaaanto próprio aéraa i
larraatra >aa 4 X a/)woa oa à
Tiata c/daaooalo.

Expressão Viagens e Turismo
ROA AIjCINDO GUANABARA, 24

Tels.: 220-3304
262-2882SOBRELOJA 206-1

COLOQUE SEU NOME NA CABEÇA
DE SEUS ELEITORES. FAÇA BONÉS.

ÓTIMOS PREÇOS. COMPROVE.

(021) 281-6276

Refinaria não

pode parar
Os operadores dc uma refi-

naria sabem que trabalham
com uma bomba na mào. To-
da segurança é pouca quando
está em funcionamento um
complexo sistema de refino de
petróleo e de bombeamento
de derivados para bases dc
distribuição. Na refinaria exis-
tem três grandes unidades de
produção — duas destilarias
de petróleo (com produção dc
diescl e outros derivados) c
uma de craqueamento cataliti-
co (produção de gás de cozi-
nha e gasolina premium para
exportação), todas de altíssima
segurança, e mais a casa de
força, considerada vital.

Esses equipamentos, da
mesm» forma que um alto for-
no de siderúrgica, não podem
ser totalmente desligados —
precisam ser mantidos aque-
cidos aob o risco de danifica-
rem as unidades de produção
ou até de provocarem expio-
sões na refinaria. A Replan é
responsável por 25% do refino
nacional de petróleo e abaste-
ce São Paulo, o Triângulo Mi-
neiro. Mato Grosso ao Sul e
Distrito Federal. A capacida-
de normal é de ura refino de
302.000 barris/dia.

Denise Neumanh
PAULlN1A. SP — A primeira indicação dc que o piquetedos petroleiros seria tranqüilo foi a ausência de cassetetes nos

cinturões dos 40 homens da PM que estavam na porta da
Refinaria de Paulinia (Replan) na última sexta-feira, às 7h15.
Logo em seguida, dc forma surpreendente, a própria PM
organizou um comboio com os 23 ônibus que transportam os
funcionários administrativos da Replan usados para que os
diretores do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulinia
(Sindipetro) pudessem chamar os trabalhadores para a greve.
A paralisação começou na quarta-feira á noite pelos operá-
rios dc turno — responsáveis diretamente pelo refino de
petróleo — e a intenção dos lideres sindicais era conseguir o
apoio dos funcionários administrativos, normalmente mais
reticentes em aderir ás paralisações.

Uma greve dc petroleiros c diferente dos movimentos dc
outras categorias, como metalúrgicos, por exemplo. É sofri-
da. demorada c envolve não só os trabalhadores como toda
sua familia. Sua alta especialização, assim como o forte
corporativismo e salários destacados entre os operários brasi-
leiros — média dc CrS 60 mil mensais, cm turnos dc reveza-
mento continuo — fazem dos petroleiros uma categoria
diferenciada, não só na união c nos salários, mas também no
comportamento. A paralisação dc petroleiros fica parecendo
coisa da Europa, civilizada, com gente bem alimentada,
discursos fortes, sem agressões Tísicas. Alem disso, há a
responsabilidade dc manter a refinaria cm atividade, qu fica a
cargo dos próprios trabalhadores que estão lá dentro na hora
da decisão. Todos devem estar preparados.

A paralisação começa com o sacrifício de um grupo dc
trabalhadores (I30 no caso da Replan), que concordam em
permanecer dentro da refinaria, operando por 4X. 72, %
horas — o tempo necessário para que o sindicato c a supcrin-
tendência da Refinaria negociem sua substituição. Ate lá.
nenhum funcionário da área dc refino entra ou sai. As greves
dos funcionários da Peirobrás são assim: os trabalhadores de
turno não são substituídos. A longa vigilia na Replan come-
çou ás 15h30 da quarta-feira, quando I30 operários entraram
para render o turno c até o inicio da noite de sexta-feira, mais
dc 48 horas depois, não havia nenhuma previsão, sequer, para
a saída.

Cúmplice* — A força dessa união envolve toda a
empresa. O movimento é marcado por um clima dc cumplici-
dade entre os petroleiros e a direção da refinaria, uma relação
que as duas partes negam. Entretanto, três diretores do
sindicato não ficaram nem um pouco constrangidos quando,
ás 6h25 da última sexta-feira, o superintendente da Replan.
Vicente Elmo Alexandre Brasil, os encontrou na portaria da
segurança, dc cafezinho cm punho, enquanto esperavam os
funcionários administrativos. Pelo contrário: o superinten-
dente parou seu carro e, compreensivo, foi conversar com os
dirigentes sindicais para obter informações do movimento
dos petroleiros em outras refinarias do pais.

As famílias dos petroleiros já sabem como devem agir
toda vez que começa uma greve. Na tarde dc quinta-feira.
Telma Del Duca Pereira da Silva saia da refinaria, por volta
das 17 horas, depois dc ter conseguido falar rapidamente com
o marido. Luis Carlos Pereira da Silva, um dos operários de
plantão no interior da Replan. "Eu vim dc manhã e não
consegui conversar com ele. mas agora á tarde deu certo.
Falei com o Luis c entreguei algumas coisas que ele estava
precisando", relatou Telma, timidamente. Entre as coisas
estavam balas, chocolates, cigarros para um colega, cuecas,
meias, toalha c sabonete. A falta de itens básicos do vestuário
c dc higiene dão bem ideta do que significa permanecer lá
dentro.

A principal arma utilizada pelos diretores do sindicato é o
convencimento pela palavra — nesse trabalho cies são incan-
saveis. intransigentes c ameaçadores. Durante quase cinco
horas, três diretores se revezaram para conversar com os
funcionários administrativos dentro dos ônibus que os con-
duziam ao interior da refinaria na sexta-feira pela manhã.
Enquanto os sindicalistas entraram, os petroleiros ficavam no
lado esquerdo dos ônibus, pressionando. Poucos se entusias-
mavam cm engrossar um coro dc "desce, desce".

O principal motiso da greve deflagrada de forma parcial
nos 19 sindicatos que representam os petroleiros em todo o
pais não é a reposição das perdas salariais equivalentes á
inflação pós-Plano Collor e que já soma 187% (segundo
cálculos sindicais). "Queremos manter o emprego dos traba-
Ihadores da Petrobrás porque atrás das demissões está a
intenção dc privatizar a empresa", afirma Lima.

Uma greve de petroleiros
tem duas etapas: primeiro, o
corte da rendição, quando os
trabalhadores de um turno não
são mais substituídos. A se-
gunda etapa é a interrupção do
refino de petróleo. Esta segun-
da fase da greve é um jogo de
medição de forças: a direção
da refinaria sabe que precisa
de trabalhadores em boas con-
diçôes para operar em segu-
rança; o sindicato sabe que
os funcionários precisam agir
com cautela e não podem des-
ligar os aparelhos por conta
própria.

Em todas as greves, o Sin-
dicato dos Petroleiros c a supe-
rintendência da refinaria nego-
ciam um número mínimo de
funcionários necessários à ma-
nutenção dos equipamentos
essenciais para manter a refi-
naria aquecida — em Pau-
línia são 50. O processo de pa-
rada dos equipamentos é gra-
dativo. (D.N.)

HORÁRIOS: 3' a 6* (eiras 21:00hs
SABADOS. 15.00. 17 30e 20 00hs
DOM.eFERIADOS 1000. 1500. 17 30c2000hs.
IMPORTANTE: 5* FEIRA MATINÊ 17 30 hs.

O SUCESSO CONTINUA
MELHOR ESPETÁCULO ATUALMENTE N ) PAiS

TELS.: 242-8228/242-8691

Empresa não explica demissões

emprego porque não tenho uma profissão.
Sei que sou um trabalhador desqualificado.
Não sei como irei sustentar meus quatro
filhos", temia ele, na sexta-feira, depois dc
participar, pela primeira vez na vida, de uma
reunião no sindicato.

Tòninhó foi admitido na Petrobrás por
concurso, cm 1975. para exercer funções dc
auxiliar de portaria. Seu salário bruto hoje e
de CrS 26.mil (CrS 18.400. mais gratificações
e adicional de pcriculosidade). Todas as suas
esperanças açora estão concentradas na
açao que o Sindipetro pretende mover na
Justiça do Trabalho para garantir a rcadmis-
são dos funcionários dispensados. "Se não
der para voltar, eu pego no pesado, não tem
problema, mas não vou ficar parado", ga-
rantiu.

Surpresa — O nissei Hisao Ishiko. na-
tural de Campinas, 30 anos, casado c pai dc
dois filhos, estava decidido a não participar
da greve que começou na sexta-feira — ape-
sar de saber, pelos joniais, que o Sindicato
dos Petroleiros estava convocando uma pa-
ralisação dos funcionários da Replan, onde
trabalha há três anos. Quando chegou na
refinaria cm um dos ônibus funcionais da
Petrobrás. Ishiko recebeu a informação de
seus colegas: também estava na lista de de-
mitidos. "Eu não esperava por isso", disse,
no momento cm que se juntava aos demais
grevistas.

Admitido cm 1987, depois dc passar no
concurso para auxiliar dc escritório, Ishiko
recebeu avaliação dc "desempenho supe-
rior" dc seu chefe imediato. "Vou atrás de
outro emprego", afirmou, ainda imaginando
como ia contar para sua mulher que a fami-
lia teria dc sobreviver, dali para a frente,
com CrS 17 mil a menos no orçamento
mensal.

O mineiro José Aparecido da Silva. 37
anos, reconhece que cometeu alçumas indis-
ciplinas. "Recebi algumas punições da chefia
nestes 12 anos de Replan. Além disso, sem-
pre fiz ereve, mas não e o corte do meu
salário ae CrS 20 mil que vai ajudar na
contenção dc despesas do governo", ponde-
ra. Aparecido fez concurso em 1978 e foi
chamado um ano e meio depois para assumir
um cargo uc auxiliar iie iiuiiuicimu. Em
1981. prestou concurso interno c conseguiu
uma vaga dc auxiliar dc segurança interna.
Casado, pai de quatro filhos, ele decidiu
voltar para o interior de Minas e trabalhar
na lavoura de café. "onde estava quando a
Petrobrás me chamou". (D.N.)

Na Replan, onde 16 pessoas foram demi-
tidas na sexta-feira, o Sindicato dos Petrolei-
ros não consegue identificar os critérios para
as dispensas. Foram demitidos funcionários
dc tres a 18 anos de Petrobrás. todos os
concursados; alguns eram ativistas sindicais,
mas outros nunca participaram de uma gre-
vc: operários considerados eficientes foram
apannados na mesma malha-fina que carre-
gou ineficientes. O salário médio dos 16
demitidos, segundo o sindicato, é dc CrS 25
mil. A Superintendência da Replan não quis
explicar o critério das dispensas. A alegação
foi a dc que essas informações devem ser
dadas pela direção da própria Petrobrás.

Aos 39 anos dc idade, 15 dc empresa.
Antônio dos Reis, o Toninha, voltou de fé-
rias na quarta-feira e. ao chegar na Replan
recebeu o que classifica dc "a 

pior noticia da
vida": eslava demitido. Cas;iuo, pai de qua-
tro filhos, cie nunca freqüentou o Sindicato
dos Petroleiros — sequer é filiado — c não
participou de nenhuma das greves convoca-
das desde 1983. "Eu colaborava com a firma
e os colegas me xingavam, diziam que eu era
um furü-çrcve". conta Toninho, inconforma-
do com o desemprego. "Eu tenho o primeiro
grau completo c percebo que isso não vale de
nada. Vai ser muito difícil arrumar um novo

Antônio não é sindicaliza

o
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T\: PHILIPS SUPER LUXO
16 G/. / W ¦ 41 cm. 16". Conrnilc remoto i om 2$ fun
(,-iV-v Sintonia eletAinica de canais \'HF UHF c Míd
fiand Memória pnymm.nx-l par,i .ire IScanais. Multiwd-
tapem. Tecla Muda Suptvssor de ruiJi».

50.694,

TV. PHILIPS LUXO
20 GL 1040- 5/ cm. 20". Sintonia eletrônica VHF/UHF
c Míd limd. Memória programJwl pira are IS canais.

B. •:^r- -M

GAMARA YASHICA FXP 1.7
15 mm. ObJcti\a controlada a quanta E.xpn$içAo auto-
manca e .Wwonfrofc manual. Sistema de dispa kk^v ele
tromagnétka Acompanha bolsa, alça pulseira e 2 hite¦
rias aknlinas. GARANTIA YASHICA DE I ASO

61.980,

TV MONITOR PHILCOHTTACH1
PA\ M 2140 - U ST • 52 cm. 21". Imagem Jc alto foco
Tela plana. Sofisticado controle rentota OI? coJorúÀt ria
cor vinho

44.500, 78.875,

' XSMZa j 
( 
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¦¦¦¦

11 f""wmm*Hm 
"j 

j |: j rm if?'r\ J".' '

^ 

, T * T t t 

FREEZER VERTICAL PROSDÓCIMO
04260. C&A • 260 litros. Tamanho tdealpira famílias gran-
Jes. Chaw Je segurança fbna rrvrrsAt/. Ga\rta$ remo¦
viwis. Frio catnxx

36.490,

Vmméa^r XD730W |

STEREO SYSTEM SONY XO 730
J50 U' Receiwr AM/FM strrro com 20 memórias, txjua-
litador gmficocom 5 bandas. Duplo Cassete Deck. Con-
tinuos Play. Toca Discos Iklt-Driw. 2 caixas acústica e cs-

60.700,

CDP - 380 RC- 420 RC

mSBB
COMPACT DISC PLAYER GRADIENTE
Toca Dtscx* Dignai (Laser), com memória prpGranuhW para
15 músicas. Função Repear para todo o disca Funçio
Seatch, que permite a busca de trechos da música em alta
elocidade. Controle Remoto lixai

32.980,

STEREO MUS1C CENTER CCE SHC 4200
Recciver AKVFM. Led indicador de FM sterec\ tape deck.
toca discos Belt-Driw- 2 caixas acústica.

12.850,

REFRIGERADOR PROSDÓCIMO
01 *41 *40htn*s I\yt.i totalmente apn*vita\t4. /Ivt.í
garrafas Kí.v uAma-v Su/vr gawta pira tariK-s. l\>r
ta «m* c dupla iíi/vk iJ.kIc

23.890,

FREEZER VERTICAL CÔNSUL
VU-18.L • ISO • Litros. Luxa Termostato Gawtas de*li-
tantã e rrmcn-iwis. Ibrta rorrsnr/

29.490,

RÁDIO GRAVADOR SHARP
CF. I7W-R. í faixa* de onda. AKi/FSi/SW- Sintonia fí-
na. Salda ftara fone Je ouvnkx Saída para caixa acústica.
Microfone embutida

7.600,

ENCERADEIRA NOVA ARNO
ENA-Haste dupla iruzaja para maior estabilidade. Car
taça esmaltada, oxn 11 cm. de altura, entra embaixo dos
moveis c akança qualquer canta

6.690,

FOGÃO CONTINENTAL 2001
CHARME • Ou.im» queimadores. Timrn de cristal. Con
tn>le çradu.il da chama. 1êrmocontn>l. Mesa /nav

18.480,

VÍDEO CASSETE SHARP
VC 762-fi CÀmin^le rrfmvo *vn fio tie l? fut^x\.^.
Timer pani 4 pmçramas N dias. Gra\-açáo instai)
tàtHra e ptrxramada atv 24 horas.

49.400,

RÁDIO RELÓGIO SHARP
FX. 410-B AM 'FK1/T\', Sintonia de canais -4e6de T~\'.
Função Sleep. Função Soneca. Tniw de ajuste, liatenade
pn>tcçM\

4.490,

ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX
Z .126 ¦ (Unha 1X0). Man <r pcxJer de sucção, "De-
stfm " moderna corpo em chapa de acesstkic» rr-
ústentes e saída de ar aptosvttàxrl.

13.200,

^^¦1;" I

FOGÃO SEMER TORINO S
2726 ¦ 4 queimadores, serwio l tupenjueimodor Tampxi de
winx S 1csi esmaltada Contmlegradual di chama. Grelha
etv aço crismada

12.138,

\ 11 
"i I

PURIFICADOR DE AR NAUTILUS
O depuntdor mais nx\Jerno de sua çeCom filtro
dt* <ar\-.>o ati\-ad*.\ Filtni de gordura. Btxolt.

(W 5.135, sco 6.000,

MÁQUINA SlNGER PRÊT-A PORTER
S0JS - IQJifetrnttrt ri;»m de/> mn* funcionais e ernamen-
tais. Duplo oxeador. Avirr» flexnxns.,Agulha dupla S1o
tor e farolete. -

25.265,

RÁDIO RELÓGIO PHILIPS
18J ¦ AM' FM Eletn>nico
BICICLETA MONARK
l\MX ¦ Super Star Aro 20...
CÂMARA POIAROIDCL 635
Grátis: Filme e Bolsa Térmica
CÂMARA MlRAGE PEN
J5 mm, foco automática duplo
formato

4.480,

10.460,

8.200,

3.100,
MICRO SYSTEM CCE MS JO
AM/FM Sterm F>upK) Deck.
ctiualizador grafico Cxs. Destacàxeis,
pilha e lu:
CAIXA CICLOTRON PR 140
Amplificada, entrada p instrunwnros
WALKIE TALKIE SOSECAL
lntercomunicai.br Je longo alcance ....
INFRAPHIL PHILIPS 2816
Raios infrawrmelhos p massagens
RELÓGIO D ESP. HAI.LER
Eletrônica vdr/os mod. A f\tnir de ...

22.980,

12.540,

4.400,

2.650,

1.020,

2.980,

12.750,

AP. JANTAR 20 PÇS. BEATRIZ
Finíssima [\melana. /\ pmir de. 
CONJ. DE PANELAS GAZOLA
Aço ISOX. Super hvu»
BÀIXELA TRAMONTINÁ 10 PÇS. M ,FALSTAFF TfU5 INOX, fino 4 4 9CQ
a^abimenro I I iWVVj
BANDEJA GAZOLA FLORESÇA
Mod 2S25L Aço INOX
FAQUEIRO TRAMONTINÁ
24 PÇS.
Mod. M2. H.UnOT...

1.150,

1,350,

CONJUNTO P/TORTA 7 PÇS.
TUAMONTISA. Aço INOX
FRIGIDEIRA FRANCESA
MARMICOCcvm TEFUWII
A pimr iie
FITA P/VIDEOCASSETE GRADIENTE
HQ T-120 ¦ VHS - Alta qualidade
ESCORRE DOR JÓIA SUPREMO
CROMADO EFOXI....
RELÓGIO DE PAREDE HALLER
Elcttônicix alta qualidade A /\irtir de
ASPIRADOR DE PÓ ARNO
ATA ¦ Avftfri/ c/ acessórias
MULTIMIXER ARNO
MMA ¦ Dois em um. fhtedeira e Mi\ ....
ESPREMEIX1R DE FRUTAS ARNO
Elr\ Jarra fume transparente c/alça
LIQÜIDIFICADOR ARNO
LS J \ekx idades c pulsar
SECADOR MINITURBO ARNO
SfJA - O merxfr de rode* os secadores
portáteis
TURBO BRUSHING ARNO
77145 - Com acessortos para secar
e rrhxJdar  
CAFETEIRA ELÉTRICA ARNO
KF 16 • /Afc 16 cafezinhos de c.fda \v:
FACA ELÉTRICA ARNO
FEA • Lâminas autcbafiantes
MUITTTOST ARNO
77M • 1<Kta qualquer tipo de pio.
CORTA FÁCIL SlNGER
71-murj cltiíK a a pilha*
DEPILADOR LADYSHAVE
Hr. 2 MM - AIbrtitil a pilhas....
BARBEADOR PHILISHAVE
HP. I60S ¦ Douhlc actum. ) cabeças
BATEDEIRA WALITA
TOPA n DO Motiv Super Fbtente
FRITADEIRA WALITA PLUS
Tampa c/mkrofihra Têfbn por dentro
e por fora
SECADOR PHILIPS
HL 2884 ' )ei frishion 7CV U.' B/vo/r
LIQÜIDIFICADOR WALITA
BETA ¦ } ívIck idades. Fm a c/duph

CAFETEIRA MEUTA
Anvn.-Kenter - 12 cafezinhos
RÁDIO PORTÁTIL OSAKA
RP SS - 2 faixas

LAVADORA FEITICEIRA SHAMPOO
PmjctaJa para ilitar a tarefa d- lim;-*-:.! d• carpetes.
Limpa, dcr*KÍorvui, o.onomiza tempoccsÁxça Nâoocupa
espaça

2.100,

FAT1ADOR EBERLE
Ideal pira cortar frios e legumes. Na\ralha em aço INOX,
de fácil tvmoçáo para limpeza.

RÁDIO GRAVADOR PANASONIC
RX. 1571 ¦ AM/FM/SW. Microfone
embutido.

370,

298,

420,

1.310,

1.100,

6.640,

3.510,

1.890,

2.170,

1.820,

2.490,

3.315,

2.590,

3.700,

700,

3.745,

8.950,

6.320,

9.600,

1.750,

2.890,

3.385

1.630,

8.600

1.950,

I* l A M si A • i v)MAt • ' A • *M t' • A VI « > v ,M A »4f1fc • MAD('Mf lHA • f^QVA «GlJAÇU * NfU »*0*
UM vffi cn,r* or> il« . mi ihopoi ••• • u<ií:, . B« '• t s<. • rf-,..» . . n» atacado f NC.. ARTun Mt)u«Á ?ob10 J 4S 1 1 iVl Jt, U/V mV alé V, 2 Al^UAM lOJA l^o ÒF«ÚA { Ni» a«Tu" MOüHA «titi H«PFO f^ONSUCfíVSO t Lis PB* 280 4ÍfS?C€NtRO-5Ut PB* 23\ 1?12-
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Fronteira do Desconhecido

Muito 
mais popular no exterior do que em

casa, o presidente soviético Mikhail Gorba-
ichcv obteve, esta semana, o consolo de uma vitcSria

olitica: o Soviete Supremo deu-lhe poderes para
ntroduzir reformas radicais e transformar a URSS

humâ economia de mercado,
i Trata-se de mais uma pérola para os colecio-
íiadores de fatos históricos: os princípios cm que se
lapoiou a revolução de 1917 estão oficialmente
Abolidos. Acabou a "ditadura do proletariado".
| Trata-se. também, de uma vitória da perestroi-
p c de um revés para o primeiro-ministro Ryzh-
jkov, que queria um desmonte cauteloso do sistema

jde planejamento central. Gorbachev pode. agora,
íusar decretos para desnacionalizar propriedades
jdo Estado, criar empresas de capital misto c uma
jbolsa de valores, dar um empurrão na pequena
empresa c nos empresários de um modo geral.
I Há, entretanto, um problema sério que pode
eliminar o efeito dessa vitória: o parlamento apro-
Va as leis, mas elas não entram em vigor nas
províncias soviéticas. Um clima de insatisfação
generalizada percorre a URSS — ca greve geral
que se anunciava para o fim do mès talvez só não
saia porque o Soviete Supremo (numa outra derro-
;ta de Ryzhkov) recusou autorização para um au-

jmento drástico c imediato do preço do pão.
O outro fato histórico da semana é a esmaga-

jdora votação com que o parlamento da república
jrussa aprovou uma declaração de soberania da
Rússia — a maior das 15 repúblicas soviéticas. No
caso. o vitorioso è Boris Yeltsin. e o presidente
Gorbachev vc crescer, por esse lado, o desafio ao
seu poder.

Não se trata de uma ruptura como a que
protagonizaram os lituanos Yeltsin pode ser. para
ós seus adversários, um demagogo c um falastrão;
pias parece conhecer os limites do possível e
do desejável. A declaração do parlamento russo^
não estabelece a vigência imediata da soberania
política. Segundo o vice-presidente do parlamen-
to. Ruslan A/bulatov. ela tem um valor "funda-
^mentalmente moral". Uma declaraçao mais agres-
siva, estabelecendo a soberania imediata, levaria a
"uma confrontação perigosa com o poder cen-
.trai".

Os russos entendem o que há de revoluciona-
rio na sua proclamação, pela qual a república
russa é "soberana em suas relações com as demais
repúblicas e com os países estrangeiros . Mas
não parlem para a secessão, como os lituanos. O
que eles postulam é a necessidade de uma reforma
da União Soviética, que passaria a abrigar Esta-
cios soberanos, e nao republicas submissas, como
ocorre desde a fundação da URSS.

Nesse novo contexto, a centralização do siste-
ma cm torno da Rússia passaria a apoiar-se cm

realidades econômicas, muito mais do que cm
abstrações políticas ou no simples autoritarismo.
A Rússia é detentora dc 90% das reservas de
petróleo do sistema; c como a declaração de sobe-
rania da república assegura o controle dos seus
recursos naturais, ela poderia estabelecer com as
suas congêneres um intercâmbio diferente do siste-
ma dc agora (totalmente subsidiado), mas ainda
suficiente para garantir-lhe a hegemonia económi-
ca e política.

O que isto significa é que o colapso da autori-
dade econômica central, evidente para todos, abriu
espaço para uma tentativa dc reconstrução da
União Soviética a partir dos seus alicerces. A
união apóia-sc. atualmente, num tratado dc 1922
que deixava quase todos os poderes nas mãos das
autoridades federais (isto é, o Kremlin). Dc algu-
mas semanas para cá. uma rajada dc novas leis,
emergindo do parlamento federal, estabelece um
tipo muito diferente dc união.

A "Lei delimitando os poderes da URSS c dos
membros da federação" divide esses poderes dc um
modo quase norte-americano: a autoridade federal
controla a defesa, a política externa e as grandes
linhas econômicas. As repúblicas podem estabelc-
ccr impostos locais c controlar a maior parte dos
gastos sociais. Numerosos poderes intermediários
devem ser negociados entre essas instâncias.

"Essas leis pressupõem uma constituição que
ainda não existe", comenta o The Economisi.
"Quando essa constituição ficar pronta (o que
deve acontecer mais para o final do ano), pode
ser tarde demais."

As repúblicas, com efeito, já estão tomando o
freio nos dentes, decidindo assuntos internos c
externos. A antiga Moldávia. que agora mudou o
nome para Moldava, tornou-se a primeira rcpúbli-
ca a reconhecer formalmente a independência da
Lituânia. Na Quirguizia. as autoridades locais de-
cidiram entregar a quirguizes as terras que eram
cultivadas por membros da minoria uzbeque — o
que desencadeou um dos confrontos mais violen-
tos numa longa sucessão de conflitos étnicos.

O Kremlin contava, anteriormente, com dois
sistemas dc poder: o do governo e o do partido
comunista, Nos dois casos, a erosão dc autoridade
foi tamanha que o vácuo político assim criado já
toma proporções assustadoras.

De tudo isto. poderia emergir uma confedera-
ção dc estados virtualmente independentes, onde a
autoridade de um Gorbachev não seria muito
maior que a da rainha da Inglaterra, lmagi-
nc-se a situação dc uma rainha da Inglaterra que
tivesse de administrar um império colossal c ucs-
conjuntado. No caso da URSS, esse esforço de
imaginação bate de encontro ao muro do desço-
nhccido.

Cartas

Vícios
O grande empecilho ao plano dc

estabilização econômica c o vicio ad-
quiridò através dc anos c anos dc m-
Ilação No Brasil, aumentos de salário
soam como um mal necessário — uma
doce ilusão, como o jogo do bicho, a
loto ou a raspadinha. E difícil para o
viciado entender que 130% de corre-
cão salarial vale menos que 1% de
aumento real sem inflação. A mesma
dificuldade impede que o comprador
da raspãdinha pare c pense guardando
o dinheiro do salário para compra dc
leite para os filhos incentiva-se os
vícios que levam a desgraça, enquanto
proíbe-sc cassinos que ira/cm a rique-
/a Só existe um meio dc sair do sub-
desenvolvimento e dc crescer indivi-
dualmcntc — o trabalho produtivo.
Sem grandes dificuldades, sem cairmos
na real com falta de dinheiro, dc ira-
balho. de comida, não conseguiremos
vcncer a guerra contra nós mesmos, o
que. sò então, nos daria condições de
imitar os ricos que jogam á vontade,
sem comprometer o "pão nosso de
cada dia" Antônio Andrade dc Oli»ci-
ra — Ri» dc Janeiro.

Mobilização
(...) Dois fatos recentes dizem res-

peito direto á vida dos fluminenses,
mas não mereceram o destaque devido
e não conseguiram sensibilizar a socie-
dade — o boicote ao pólo petroquimi-
co fluminense, arquitetado por uma
verdadeira màfla do antigo governo

c o criminoso encarne uo na

Dentre as justificativas apresenia-
das podem ser destacadas: I) a maior
parte do trade turístico está concentra-
da na Região Sudeste, com 60% dc seu
total; 2) a Embratur deve estar locali-
zada na região de maior reprcsentati-
\ idade para o turismo receptivo inter-
nacional, localizando sua sede no
maior pólo receptor, no caso a Cidade
do Rio de janeiro, tida como marca
consagrada do turismo brasileiro no
exterior, c principal portão dc entrada
dc turistas da America do Sul; 3) das
26 principais redes hoteleiras nacio-
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A Chave do Tamanho

As 
reformas monetária e fiscal lançadas nos

primeiros dias do atual governo geraram
grande impacto, que pode ser medido na polêmica
em torno da sua implantação. Mas as medidas de
efeito mais duradouro para a sustentação do sa-
ncamento financeiro do Estado e a redução da sua

presença na economia vêm sendo tratados em tom
menor: a desregulamentação c a liberalização da
economia estão sendo conduzidas com timidez. O

•contribuinte ainda não percebeu os benefícios

que lhe estão reservados.
No passado também foram anunciados com

ênfase programas de desburocratização, com o

Objetivo dc facilitar a vida do cidadão junto aos

guichês do Estado, mediante a supressão de exi-

gèncias burocráticas absurdas. Como não se ata-

cou a fundo a origem da burocracia, tudo voltou a

ser como antes.
A verdade é que a burocracia é mais forte do

que supõe qualquer variante do liberalismo cconõ-
mico. Os burocratas sabem que o caminho mais' 
fácil para vender facilidades é criar dificuldades.
Não hesitam em criá-las. É necessário, portanto,
um corpo-a-corpo permanente para dobrar a ma

8 vontade da burocracia. Das duas, uma: ou se
cria uma nova burocracia, ou sc parte para um

programa ambicioso, porém objetivo, dc subjugar
a burocracia, encolhendo as funções e o tamanho
do Estado.

O governo Collor preferiu o segundo caminho.
É uma disposição impopular porque desprestigia a
política que patrocina o fisiologismo e negligencia

- os direitos individuais c coletivos do cidadão-con-
c tribuinte. Por isso mesmo, os governos anteriores
i evitaram o confronto com a máquina burocrática,

por sinal apadrinhada pelos políticos, que, em

troca dc conivências, aplicavam a sua influência na
concessão de favores á custa do Estado.

De que adiantava facilitar a vida do cidadão
diante de um guichê oficial, sc nada se fazia para
impedir o aparecimento de outros obstáculos de

papel? O direito do cidadão só prevalecerá na sua
essência (em respeito á carga de impostos que ele

paga para sustentar a máquina burocrática) se os

gastos forem transparentes e qualquer cidadão

puder vê-los.
A máquina estatal se multiplicou por habito.

Prova é que inúmeros guichês estão sendo fecha-
dos sem que o cidadão sinta a menor falta. Apenas
os burocratas postos cm disponibilidade e os em-
presários que dependiam dos favores cartoriais
desses guichês — muitas vezes alcançados com
auxilio de políticos — estão sentindo a falta
deles.

O fim do Conselho Nacional do Petróleo c a
transferência (para as prefeituras) do seu poder de
autorizar o funcionamento de postos de coinbusti-
veis — por exemplo — serviram apenas para
acabar com uma grossa corrupção 110 processo dc
concessões oficiais. Com o fim dos privilégios,
pode-se marchar para uma economia de con-
corrência e de mercado.

O contribuinte brasileiro precisa ter a liberda-
de de escolha do que lhe é mais conveniente em
termos de qualidade e preço. Isso só será possível
numa economia livre das regulamentações excessi-
vas e da proteção do Estado a cartórios que o
próprio governo autorizava. Fazia parte da mes-
ma lógica corrompida de uma economia sem con-
corrência. criar proteção para os favorecidos pelo
Estado. A verdade democrática é incompatível
com isso.

leiteral,
vio Mineral Star. na Baía de Scpciiba.
(...)

Os movimentos de rua — dos sin-
dicatos, que tem interesse inequívoco
no primeiro caso e das organizações
ecológicas locais, que tanto se preocu-
pani com os acidentes cm outros pai-
ses — não se fizeram presentes. (...)

sses instrumentos de pressão, tão
bem acionados quando existem inte-
resses políticos subjacentes, (...) fica-
ram por conta exclusiva do governo
ilo estado, com medidas na esfera judi-
ciai que. embora civilizadas e louva-
\eis, só apresentam resultado a longo
prazo, tini defesa do pólo petroquimi-
co alguns órgão de classe — OAB.
ABI. Clube dc Engenharia — e cida-
dãos dc reconhecido espirito público

Barbosa Lima Sobrinho. Hélio Sa-
boya c Cândido de Oliveira Bisneto —
levantaram sua voz e também foram á
Justiça. Mas é pouco A mobilização
dc todos (...) e indispensável. (...)
Acorda, Rio, enquanto e tempo! Mar-
cos A. Bandeira — Niterói (RJ).

nais. 76" t. possuem hotéis 11a Região
Sudeste, assim como as cadeias hote-
leiras internacionais; (...) 5) as cidades
do Rio dc Janeiro e São Paulo conccn-
tram a maior parte de eventos de qual-
quer natureza, notadamente os do Ira-
dc turístico; 6) os interfaces das
atividades da Embratur são muito
maiores com o trade turístico do que
com outros órgãos governamentais; 7)
a maioria dos órgãos de classe repre-
srin.mvos ila atividade turística estão
sediados n

-Tópicos
Oi

¦ Caso clínico
y Depois da dengue hemorrágica e

, da doença de Lyme (causada por uma
bactéria transmitida por uma espécie
de carrapato), chegou a vez do aumen-
to assustador dos casos dc hanseniasc

• no Rio dc Janeiro. Pensava-se que ar hanseníase (a lepra) era assunto venci-' do, já que sua cura é perfeitamente
previsível, mas o número de casos no-
tificados nos três primeiros meses do
ano é o dobro do mesmo período no
ano passado.

Como sempre, a Zona Oeste e a
Baixada Fluminense lideram as estatit*-
ticas. No entanto, nos postos de saúde
os hanscnianos recebem remédios de
graça. Na Fundação Osvaldo Cruz, as
pesquisas estão adiantadas c lá também

os pacientes dispõem até de mais rc-
cursos.

Mas como os casos aumentam,
contrariando a lógica c o bom senso,
percebe-se que em matéria dc saúde pú-
blica o Rio está sc transformando num
caso clinico.

Profissionalismo
A Itália que realiza a Copa do

Mundo è, hoje, um dos paises mais.
modernos e dinâmicos do mundo. A
afirmação italiana, visível em todos os
terrenos, segue-se a um periodo em que
a própria máquina do Estado parecia
ameaçada por problemas de toda or-
dem — do terrorismo à instabilidade
política. A queda sucessiva de gabine-
tes, num determinado momento, che-

gou a produzir uma sensação dc ingo-
vernabilidade.

Tudo isto parece, agora, conversa
antiga: o pais funciona bem. e os ita-
lianos estão satisfeitos com cie. Não
há explicações completas para o mila-
grf mas uma delas, pelo menos, deve-
na ser lembrada: a existência, na Uá-
lia, de uma máquina administrativa
profissional, que carregou nas costas
os longos anos de instabilidade poliu-
ca.

Administração profissional é stnò-
niino dc pais moderno. A França —
outro exemplo de modernidade — tem
uma escola-modelo para a formação
de funcionários públicos. Este é o objc-
tivo que deveria perseguir a relorma
agora iniciada pelo governo Collor.
Antes tarde do que nunca.

Imposto sindical
As imensas fortunas que correm

frouxas paru os sindicatos através de
uma boca rica denominada "Imposto
sindical" e que deveriam ser investidas
110 amparo ao trabalhador em forma
dc creches, escolas profissionalizantes,
seguros diversos, assistência medica e
jurídica, lazer. etc., são. ao que tudo
indica, aplicadas na politicagem dos
eternos pclcgos. É impressionante a
quantidade de cartazes multicoloridos
que inundam o pais, c as onerosas
inserções feitas nos jornais, rádios e
TVs, defendendo a manutenção dos
ca bidês dc empregos, das estatais inefi-
cientes c repletas dc parasitas, os médi-
cos gazetetros e esse Congresso que
está ai. preguiçoso e desmoralizado.
Para os pclcgos. o que realmente un-
porta neste momento é tentar fazer o
Plano Collor fracassar com a volta da
inflação, porque é no ambiente dc de-
sesperança e baderna que eles se cc-
vam de votos. Célia Regina Moreira
Aranles — Rio dc Janeiro.
Raspadinha

Sou contra o jogo da raspadinha.
Vi uma fila dos que jogavam seus 111111-
guados cruzeiros c me pareceram pes-
soas que não podiam gastar o dinheiro
que seguidamente arriscavam c per-
diam. Ciente que esqueceu dc deixar o
dinheiro cm casa para o leite c o pão
das crianças.

Que os recursos para ajudar 111c-
nores carentes venha dc fontes mais
dignas.

Votei no presidente Collor c estou
aplaudindo muitas de suas iniciativas,
(...) mas não posso apoiar essa medi-
da. Adclia Gonçalves Guimaries — NI-
terói (RJ).
Turismo no Planalto

Inconformados com a decisão da
transferência da sede da Embratur pa-
ra Brasília, um grupo de funcionários
elaborou um documento apontando
diversas razões técnicas que justificam
a permanência da autarquia 11a Região
Sudeste c. obviamente, na Cidade do
Rio de Janeiro.

Região Sudeste
Complementando estas c outras

razões técnicas, o documento ressalta
que "no momento cm que o poder
Executivo vem demonstrando especial
preocupação quanto a redução dc gas-
tos públicos. (...) o custo da trunsfc-
rência da Embratur irá onerar o Te-
souro. contrariando a política ora
adotada". Será que isto não basta?
Ivan Pereira Fernandes — Rio dc Ja-
nciro.
Forcas ocultas

Restasse ainda alguma dúvida
com respeito às "forças ocultas ale-
gadas por um ex-presidente para jusii-
ficar sua renúncia, o ato impatriótico
do Congresso na sessão do dia 31 5
90, forneceria resposta definitiva.

Os parlamentares — cm que pese
exceções redentoras — por deforma-
ção ética (...), não visam senão intcrcs-
ses elcitorciros que lhes possam asse-
gurar concessões cartoriais, saiarios
exorbitantes, cargos rendosos c outras
mordomias. Para esses tms. lançaram
mão da baixaria de subterfúgios ma-
treiros e desleais e votaram com o
intuito dc torpedear o Plano Collor ¦—
último baluarte contra a hiperinflação.
Como nada fazem pelo povo, procu-
ram impedir que o Executivo o faça.
(...) Agora, tem a desfaçatez dc sc
travestirem em paladinos dos traba-
lhadores. que seriam os maiores sacri-
ficados com a volta da inflação. Que
esses tartufos não sc enganem cm con-
fundir um ex-presidente temperamen-
tal que desmoronou, solapado pelo
Congresso, com o patriota determina-
do que hoje nos governa, e que goza
do apoio de 74% do povo. ( ..) Edgard
da Rocha Miranda — Rio dc Janeiro.
De portas abertas

Diante da conjuntura ameaçadora
para aqueles que buscam contribuir
para o crescimento da educação no
Brasil, por desinformação ou por con-
tra-informaçào. surgem criticas a ccr-
tas iniciativas vitoriosas, tais como a
carta dc Álvaro de Castilho, publicada
no JB dc 10/6/90, que denigre a ima-
gem dc uma instituição educacional.

Brlflido

Guimarães, não sc inclui no rol dos
que repassaram, c sim, fez cumprir o
acordo salarial. Ao citá-lo como uma
entidade educacional de fins mera-
mente mercantis, desconhece o seu ira-
balho comunitário c cultural. (...) mi-
ciado e 111 I 9 p 8 c o m cursos
preparatórios. Tornou-se colégio de 1"
c 2° graus cm 1978 c a partir dc dezem-
bro de 1987. por decreto do presidente
da República, foi autorizado para mi-
nistrar. desde 1988. a primeira facul-
dade dc radialismo no município, so-
mada com o tradicional jornalismo cm
seu Curso dc Comunicação Social.

O Colégio Pinheiro Guimarães es-
tá de portas abertas para que esse
senhor avalie corretamente sua obra
social, evitando cair por má-fe ou por
despreparo, no juizo calunioso. Sua
carta, além de atingir educadores sé-
rios, mantém o conservadorismo da
elite, discriminando qualquer institui-
ção leiga ( ) Fábio Mario lorio, coor-
denador geral. Faculdade Pinheiro Gui-
maries — Rin dc Janeiro.
I hgratidão

No dia 11 5 90,'ajudci a atravessar
Largo dc São 1'rancisco, um senhor

idoso que driblava perigosamente os
carros cm volta da praça. Dr. Lúcio
Costa agradcccu-mc, porque sua vista"não está boa", c fomos conversando.
Estava indo a pé. da Av. Passos até a
Nilo Peçanha. Perguntou-mc o nume-
ro do ônibus que ó faria voltar pura
casa. Surpreendi-me. — "Que cora-
gem. Dr. Lúcio! Vir ao Centro de óni-. _ |..  ...~F ¦ r.\l'

Este senhor simplifica o impasse
atual da educação como uma questão
do aumento das mensalidades escola-
res. deixando transparecer o seu rea-
cionansmo nada cordial. Por não ad-
mitir na iniciativa privada do ensino o
retorno do investimento, prende-se á
questão do repasse das anuidades após
o dissídio coletivo dos professores do
município do Rio de Janeiro, em 20/4/
90. esquecendo-se que o governo fede-
ral distinguiu cada realidade regional,
principalmente a do Rio de Janeiro.
Por outro lado, o Colégio Pinheiro

Respondeu-me singelamente — con
é dc seu feitio — "E preciso.. 

'
Dois ou três dias depois li nos

jornais que o governo lhe havia cor
tado a gratificação dc consultor da
SHAN PrõMcmoria. Fiquei revoltada
— Dr. Lúcio Costa está com 88 anos,
è aposentado do SHAN e continua
sendo consultado, até hoje. pela insti
tuiçào a que serviu durante longos
anos. Projetou o Brasil no plano inter-
nacional como autor do projeto de
Brasília. Vive modestamente dc sua
aposentadoria, e a gratificação que vi
nha recebendo "ajudava", como ele
próprio declarou.

Triste pais este. em que o presi-
dente da República compromete dia-
riamente o equivalente a dez saiarios
mínimos para dirigir-se ao seu local dc
trabalho, enquanto um cidadão quase
nonagenário, a quem o Brasil dev
relevantes serviços, não tem condições
de tomar um táxi para deslocar-se
eventualmente. (...) Irene Maria da Sil-
va Tcllcs — Rio dc Janeiro.
"Crise da educação"

Sob esse titulo, ao difamar ostensi
vãmente a escola particular, um cida
dão fez do Colégio Pinheiro Guima
rães o bode expiatório dc seu
preconceito, evidenciando estar — ele
sim — cm crise de educação, expondo
sc a ponto de fazer publicar um juizo
não fundamentado, com base cm pala
vras de uma criança.

Militando em Educação há 37
anos como prpfessora dc crianças
adultos, e especialista cm Educação
tenho a honra dc integrar o corpo
técnico administrativo do Colégio Pi
nheiro Guimarães desde a fundação
cm 1978. por um jovem e obstinado
educador que sc fez. estimar como co
lega dc profissão, tal a eficiência com
que dirige o processo educativo dc seu
colégio.

Embora repudie a discriminação
dc que o colégio foi vitima, pelo res'
peito que tenho com a comunidade
escolar, prontifico-me a fazer ver a
esse senhor a seriedade do trabalho
que desenvolvemos, o que lhe permiti-
rá formar um conceito abalizado sobre
a boa escola particular que, a duras
penas, se engaja nó processo dc educa-
ção de todo um povo, merecedor de
informações fidedignas, enquanto lei-
tor de um jornal do nível do JB. Ma-
rianina Guzzo Lia — Rio dc Janeiro.

Aposentadoria
Tendo cm vista o terror que sc

estabeleceu no pais, o governo deveria
agilizar a regulamentação da aposen-
tadoria da mulher aos 25 anos porque,
depois desse tempo, (...) a ameaça do
desemprego, ao invés dc prêmio, é de-
masiado cruel. Por outro lado, incentj-
vando essa aposentadoria, o governo
iria esvaziar boa parte da máquina
estatal, já que é este o seu objetivo.
Maria Clara Medeiros — Rio de Janei-
ro.
At coita» utòo «olocionadat para publica-
(ão no todo ou om parto ontro a» quo
tivofom auinatvra, nomo compUto o togi-
vol • tndtrtço qu« permita confirmação
prévia.

»
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RETRATO SIMPLIFICADO DO TRIUNFADOR

No início dos tempos, inconformado com a
vida do mar, o Triunfador criou pernas e espan-
tou o mundo com a vida anfíbia. Mas, ainda
insatisfeito em suas ambições, cresceu asas e voou.

E foi voando que penetrou na pré-história.
Na pré-história não foi ele quem abateu o

primeiro javali. Foi o primeiro que abateu o que
abateu o primeiro javali. Ficou com a glória das

primícias do abatimento e inspirou o terror em
todos que quisessem abater javalis sem seu con-
sentimento.

Na lenda roubou o vinho de Noé e, bêbado,
chamou Noé — ofensa que, através dos séculos,
seria repetida contra todos os anciãos — de
antediluviano. Roubou também o fogo do céu
e, apanhado, colocou um sósia em seu lugar pra
ter o fígado comido pelo abutre. E até hoje não
se sabe quem foi o mais torturado, seu sósia, de

quem o abutre devorou o fígado durante três
séculos, ou o próprio abutre, que detestava
fígado.

Inventou o escambo, trocando sempre o que
não tinha pela credulidade alheia. Criou o taca-

pe, com ele a guerra e, na guerra, inventou o

botim de guerra. Uma vez rico. proclamou a

paz. E foi Creso, Midas. e Ludovico, il Moro.

Quando inventaram o banho, jamais o admi-

tiu, mas, inventada a Ordem do Banho, aderiu

logo, sujo que era.

Depois de assaltar os sete mares percebeu que
estava perdendo tempo na pirataria e trocou-a

pelas altas finanças. Onde não é necessário

esmagar os fracos — eles se esmagam sozinhos.

Descoberto o padrão ouro, imediatamente se
apropriou de seus derivados — as debêntures,
os underwritings e, claro, o overnight, mesmo
durante o dia. E foi Pierpont Morgan, Onassis e
Amador Aguiar.

Nos tempos modernos teve o cuidado de não

nascer rico em países recém-socialistas, prefe-
rindo nascer burocrata em velhos países sócia-
listas ou, melhor ainda, revolucionário em so-

cialismos de direita.

Através dos tempos foi enforcado, guilhoti-
nado e envenenado, mas esse é o preço que o

Triunfador paga por seu Triunfo. É melhor
triunfar e ser fuzilado, eletrocutado e dilapida-
do do que morrer. Perdedor com câncer no

duodeno.

Pois jamais esqueceu o que a mãe lhe disse ao
ouvido, assim que veio ao mundo:
"O 

MUNDO É VOCÊ. VOCÊ TEM QUE
LEVAR VANTAGEM EM TUDO!"

Não à recessão e ao desemprego Um tiro na cultura

liarhosa Lima Sohrinlio

Há 
que desculpar o Sr J Santana. Nãocstá fa/endo mais

do que cumprir ordens expressas do Presidente Fcrnan-
do Collor. que. mal chegado de uma viagem ao exterior, em
que teve oportunidade de prestar homenagem a culinária fran-
cesa. a primeira cousa que fez foi procurar saber como iam as
demissões ordenadas. E. por sc tratar de um plano de natureza
econômica, não é fora de propósito recordar as lições de um
grande economista inglês. John Maynard Kcyncs. que chegou a
ser considerado inflacionista, cm conseqüência de sua apaixo-
nada defesa do pleno emprego. O que não deixava de ser
exagero, como demonstra Dudley Dillard, ao demonstrar que
uma das maiores preocupações de Kcyncs era reduzir os males
da inflação, embora lhe parecessem mais graves as conseqüên-
cias da recessão Porque a inflação não impede a criação da
riqueza, embora concorresse para a sua distribuição arbitrária,
ao passo que a recessão acumulava os dois males, ou da
distribuição arbitràpa c o do çstancamento da produção da
rii 11 !<» /•> i'nrc>n1r:i nn Hr Oillarri "/*«•/>r><;

mentos com os credores estrangeiros Que sc importa o I-MI.
ou os credores estrangeiros, com a situação das famílias desses
360.000 funcionários demitidos'.' O problema e nosso c não
deles. E não falta quem inclua atos dessa natureza com provas
de valentia, tão fáceis para quem sempre viveu na opulcncia A
Sra. Thatcher. por exemplo, sempre considerou luxo de pobre-
tòes possuir estatais como a Pctrobras c a Companhia Siderur-
gica Nacional

I: caso. pois, para invocar Alberto Torres, que. cm O
Problema VtlClónal Brasileiro, já nos di/ia. como um resumo de
sua grande obra. que "o ideal nacional corporificado na repul-
sa ao sistema da exploração colonial do pais contém a mais
pura forma do pamotismo" Num pais cm que o Sete de
Setembro se reduz a paradas militares, sem chegar nunca a
esfera das soluções governamentais 1- as potências dominantes
sabem bem como tornar permanentes os tributos coloniais em
países que nunca se aperceberam de sua declaração de indepen-
dêneta e vêem apenas, na soberania, nada mais do que 11111
escudo para pendurar na parede de sua sala de visitas Não
teria Alberto Torres escrito cm vão os seus grandes livros'1

llerbert de Souza*

A 
chamada reforma administrativa do governo começa
pelo Imi e tem o dom dc destruir o que pretende salvar

•\ntcs de definir exatamente 0 que quer c atê mesmo sc quer
uma administração publica, moderna, eficiente C compromc-
tida com a democratização do estado c da sociedade, o
governo anuncia que vai reformar a maquina estatal porque
deve diminuir os gastos públicos

•\ reforma, movida a cortes, sc realiza através das demts-
sòcs O tamanho do déficit define o tamanho dos cortes c.
como C esse o critério, tudo passa a ser feito através da
numcrologia V ivcmos uma espécie de reforma pitagorica na
era dos efeitos especiais

Os resultados tem sido desastrosos. Ninguém sabe por
que nem para que se reforma A maquina, que ja não andava
bem das pernas, ficou paralisada O critério do desemprego
de 'Ml mil funcionários distribuídos matematicamente em

Econômica ilc John Mavnard Kcvnes. pag. 242.
i; claro que não estaria nesse caso uma inflação de 2o o ao

dia. como já estava acontecendo 110 Brasil. Mas a sabedoria
política estaria em procurar corrigir essa situação, sem correr o
risco da recessão, que o economista i.nglês considerava mal
maior do que a própria inflação, h o fato é que o Produto
Interno Bruto brasileiro, num qüinqüênio dominado pela infla-
çâo, o qüinqüênio 1985-1989. cresceu 23.10o. o que daria uma
taxa nada desprezível de 4.6"o por ano, embora anulada pelo
crescimento da população, o que deslocaria a solução para um
problema de planejamento familiar. O que não se pode contes-
tar é que o governo do Sr. Sarnev foi marcado por uma
expansão do PIB de 23.1%. não obstante a inflação que o
caracterizou.

Compreende-sc. por isso. que, numa inspiração mais keyne-
siana do que monelarista. num livro de impressionante atuali-
dade, o mais respeitado economista brasileiro, pela significação
da obra já realizada, o Sr. Celso Furtado. haja divulgado, cm
1973. pela Editora Pa/.e Terra, um livro que trazia. 11a capa. cm
letras vermelhas, um São maiúsculo, acompanhado c explicado
e pelo subtítulo Sàò o rcccssâo <• ao desemprego Não se
impressionara com as receitas do Fundo Monetário Internado-
nal que já recomendava, para a correção do déficit público,
uma demissão cm massa. E escrevia! "Agora, descobrimos que
lambem fomos v itimas de uma série de engodos c que o Pais foi
hipotecado a banqueiros estrangeiros e que foram assinados
acordos com instituições financeiras internacionais que impll-
cam derrogação de nossa soberania." Só não sei se nessas
cartas de intenção já se falav a na demissão de 360 mil funciona-
nos. para contentar o apetite do FMI. que também só enxerga
números e não os problemas humanos que estavam em causa.
O que não chegava a causar espanto, quando sc pensava que os
problemas humanos não estavam na pauta de uma organização
internacional.

Através de diferentes Governos, o Brasil foi resistindo á
aplicação do rcceituario. que tinha como preocupação essencial
criar condições para o pagamento da dívida externa, que ficara
sob a guarda e a vigilância do FMI. que não costuma brincar
cm serv iço, impondo condições para o reatamento dos entendi-

Wilson Figueiredo*

Cara corresponder as suas lições, teríamos que criar um
sistema econômico brasileiro, como os Estados l nidos criaram
aquele "sistema americano" de Frederico L.ist e Matheus ( .1-
rev Sustentavam os americanos do Norte que a Inglaterra
criara um sistema inglês, com as obras de Adam Smith Havia,
pois, que lhe opor o sistema amencano. para não serem
càudatártos dos interesses britânicos. O Presidente llenry C lay
ia havia tido pronunciamentos nesse sentido F antes dele havia
o famoso relatoriò de Alexandre Hamilton, ponto de partida
do protecionismo dos Estados l nulos, c alicerce de sua expan-
são e de sua força Como lembrava o c.x-Presidente General
Cirant. falando aos comerciantes de Manchcsier. na Inglaterra
Eles sc haviam beneficiado com dois steulos de protecionismo
Havia chegado a hora dos Fstados l nido>. de aproveitarem .1
receita britânica

Scra que os economistas que conquistaram títulos cienti-
ficos nas L niversidadcs americanas não vieram imbuídos das
lições do sistema americano'1 O fato c que esse programa da
demissão dc V>0 nul funcionários vem atender as esperanças
dc nossos credores estrangeiros Cheira a recomendações dos
banqueiros, que desejam acumular lucros cada vez maiores

Não me parece, aliás, que essas demissões figurassem no
programa do Sr Fernando Collor. na fase de sua propaganda
eleitoral Como não figurava o confisco das cadernetas de
poupança, que ele atribuía ao seu competidor Se ele houves-
sc defendido essas teses, teria obtido os 3* milhões de votos
do resultado final" Quando a sua campanha sc estribava na
condenação dos marajás, que ate agora não chegaram a ser
incomodadq^. c continuam contentes, no uso das mordomias
conquistadas. E quando fala agora cm "ociosos" dc certo
está atingindo muitos de seus eleitores, quando entre "ocio-
sos" ja está figurando o opcrario-padrào, tão festejado no
cumprimento de suas obrigações E quantos funcionários
exemplares estão sendo agora punidos por essas demissões
cm massa que não levam cm consideração o mérito dos
demitidos, nem os serviços prestados no exato cumprimento
de seus deveres?
' Jornalista escritor membro da Academia Brasileira do Letras

presidente da AssociaçAo Brasiloira de Imprensa

•i>t i v rv/~>r Ir gWjr l^rritnnn ng mnmiAm
medo e o pânico por todas as partes. Supondo-se que para
cada funcionário haja pelo menos cinco pessoas diretamente
ligadas por diferentes laços dc dependência, temos hoje

I "50 IKK) pessoas vivendo a vez e a hora da demissão
Não creio que exista ou tenha existido em qualquer pais

do mundo reforma feita com esses critérios c circunstâncias
I m qualquer pais serio \abc-se que administração publica e
>.oisa complexa, difícil dc sc lidar, dc mudar, transformar
Que ela reflete não somente a cultura política dc um pais, mas
sua hMorta Ela e um espelho da economia e da política
dominante da classe dominante Afinal, foram as chamadas
elites brasileiras que construíram ao longo dc séculos isso que
hoic chamamos dc administração publicai onde os funciona-
rios são apenas os assalariados de um sistema 110 qual não
tiveram opoitumdades dc participar para transformá-lo

No período da ditadura militar a maquina foi submetida a
lodo tipo dc distorções, foi permeada ainda mais dc autonta-
nsrno. dc impunidades e tudo que dai decorre No período
Sarncs foi destruída de forma ainda mais sistcmatica I
agora, no período t ollor. está sendo abatida pelo tiro que
estava destinado a inflação

Na arca da cultura a loeica pitagorica esta fazendo um
estrago que merece destaque

Na funarte (Fundação Nacional de Artesi de um total dc
400 funcionários, aplicando-se o critério da estabilidade, serão
demitidos 88 Tal fato inviabilizaria o C entro dc Preservação'Fotografica. o único da America latina e um dos cinco
maiores 110 mundo No folclore, fecha toda a coordenadoria
de Estudos c Pesquisas, afetando também os outros institutos.

Na Fundação do Cinema Brasileiro trabalham ccrca de
2*0 pessoas. Serão demitidas 1*9 Isto inviabiliza o (entro
Técnico Audiovisual, pára o arquivo c a biblioteca, acaba
com o serviço de distribuição dc filmes a universidades,
escolas publicas, associações de moradores e sindicatos Aca-
Ki tarobem com o arquivo responsável pelas matn/cs, utiliza-
das 11a recuperação dc filmes antigos

Na Biblioteca Nacional, dc um total dc 352 funcionários
serão demitidos 196. Isto inviabiliza a própria biblioteca, que

Um toque de superioridade

?T m hábito que a razão mantém com um toque dc
U superioridade c o de relacionar coincidências para

chegar a alguma conclusão fortuita. sem a necessidade de
sc explicar. Esse método deixa dc ser cientifico porque faz
seleção de aparências a favor dc quem fala, mas com
discriminação das desfavoráveis. Vale por isso tanto
quanto a ciência dos sacerdotes romanos que, reparando
no vôo das aves, arriscavam prognósticos sobre vidas
importantes. O método, por sinal, não foi abatido a tiro
de espingarda dc caça. Desativou-o certamente o torcico-
Io dos áugures.

Por que apenas as coincidências? A falta de semelhan-
ça devia também gozar da confiança. Pelo menos as
grandes diferenças merecem alguma consideração cicntifi-
ca. Nada é tão irresistiyel nos costumes brasileiros quanto
a insistência cm comparações entre fatos do presente e
tudo que o passado põe á disposição para uso diverso,
desde que guardem semelhança. Se parece, é. Ou pode ser.
É como se a História fosse um depósito de explicações
sem maior rigor. O passado guarda peças para todos os
defeitos, mas não dá garantia.

Os pessimistas (por exemplo, c sem ligar ao pleonas-
mo) não poupam exemplos alemães para atender o consu-
mo nacional. Sempre que os ventos da prosperidade

mudam dc direção social, o pcqucno-burguès identifica-se
com alguma forma dc crisc política, dc acordo com o seu
nível de renda. No governo passado, com propósito ou
sem propósito (dc preferência), invocavam-sc a toda hora
precedentes alemães dos anos vinte A citação trazia
embutida a conseqüência política que sc materializou nas
urnas alemãs cm 1933. No entanto, o Brasil estava saindo
das conseqüências da sua própria história. Não fazia o
menor sentido trazer a inflação da Alemanha dos anos
vinte, quando o similar nacional era a conseqüência da
longa privação democrática.

Mudou o governo pelo voto direto, mas o habito dc
invocar a Alemanha, para evitar o esforço de grandes
explicações, prosseguiu. Mudou também a época. A Ale-
manha citada este ano. no entanto, passou a ser a da
depressão de 1948. que ninguém quer como exemplo dc
disciplina para atravessar crises.

A coincidência é. no entanto, convincente para fazer as
honras da casa. No caso das nossas sombrias relações
com a Alemanha, houve apenas um toque das circunstân-
cias na edição brasileira de A república dc U amar (1919-
1933). com a apresentação de um panorama da hiperin-
fiação que teve aqui. ao seu dispor, uma inflação robusta,
um governo fraco e uma Constituinte com disposição
sóciaIdcmocrata para valer (não valeu muito).

O autor "quis captar a visão que a população, na sua
diversidade social, podia ter da situação, c como vivia"

atende a um publico dc 122.000 pessoas por ano. O setor dc
obras raras, por exemplo, que tem 27 funcionários, ficará
com apenas 8

Na l undaccn (Fundação dc Artes Cênicas), dc um total
dc 313 funcionários sairão 209 Isso inviabiliza o Instituto dc
fcairo, o Instituto de Dança (acaba simplesmente com a
Escola Nacional dc Circo, a única escola oncial na América
Latina c a sexta no mundol. o Centro de Estudos. Centro dc
Produção Audiovisual. Centro de Arco/elo e a Assessona
Rio. que administra quatro teatros c duas salas dc ensaio.

Na Secretaria do Patrimônio Histórico c Artístico Nacio-
nal - f undação Pró-Mcmória. trabalham 1676 funcionários
cm todo o Brasil. Sc forem demitidos os que não têm
estabilidade, a instituição perderá 976 pessoas Iodas as
arcas de preservação desta Secretaria exigem profissionais
com conhecimento especializado, sendo que esta especializa-
çâo sc fez dentro das próprias atividades desenvolvidas pelos
técnicos. Não há formação acadêmica para várias dessas
especializações Essa secretaria é responsável pela preserva-
çâo e administração dc 32 inuscus e casas históricas no pais

T7TTU conjunto desses museus recebe unia visiia^ao ami.ti uc
mil pessoas. Fia e ainda responsável pela preservação e
tonibamcnto dc bens culturais móveis c imóveis, alem dc
sinos arqucologicos c ecológicos. Está sob sua rcsponsabili-
dade a preservação dc todos os bens reconhecidos pela
l ncsco como Patrimônio da Humanidade, como Olinda,
Congonhas. Ouro Preto c São Miguel das Missões no Rio
Grande do Sul

l om a demissão dos servidores não estáveis fechará a
t inematcca Brasileira (SPl. que possui o maior acervo de
filmes da America Latina, o Sfuscu dc Biologia Mello Leitão
tf Si, que possui a coleção Augusto Ruschi. os Laboratórios
dc Restauração do Museu Nacional dc Belas Artes e do
Museu Historio Nacional, assim como os escritórios técnicos
dc Ouro Preto c Olinda

Fis ai o resultado dessa loucura transformada cm política,
que pretende se passar por reforma administrativa c que. 50
na area da cultura, pode produzir tamanho desastre. De novo
aquela história do tiro. So que está ainda muito fresca na
memória dc todos a expressão daquele cidadão que não
escondia o seu impulso de levar a mão ao revólver quando
escutava essa palavra ¦ cultura Deu no que deu. Queima-
ram os livros, depois as pessoas, só não conseguiram queimar
as idéias que cm todos os países, épocas, sistemas c regimes e
a alma dos que lutam por um mundo que procura sc cncon-
irar e que se chama democracia

Nc<sc pais onde a cultura apesar dc tudo e ainda tão viva
c o Estado tão autoritário, vale a pena lembrar que nem aqui

argumento dc número pode ser argüido: a participação do
Ministério da Cultura e dc suas fundações no orçamento da

mão deste ano corresponde a apenas 0.05°o do total,
incluindo pessoal

L m presidente, mesmo eleito por 34 milhões de pessoas,
não tem o direito de destruir o que é dc todos, por um ato dc
retaliação provinciana que pretende sc passar por reforma
administrativa c da qual de reforma até agora só sc conhece
um nome demissão.
'Sociólogo *ecretêrio-o*ecutivo do ibase - instituto Brasileiro do

Analises Sociais e Econômicas

Conscguiu-mostrar o inferno da vida alemã na hipcrinfla-
çâo. do ponto dc vista da vida diária, mas deixou comci-
dências ao alcance do leitor brasileiro: "Me esforcei por
traduzir, etn definitivo, a atmosfera dc uma época." Foi
tudo muito bem amarrado: as conseqüências têm a ver
com as causas. "Impossível separar das circunstâncias
históricas o que sc passa nas consciências", observa Lio-
nel Richard. O desfecho político cm janeiro dc 1933 chcga
ã Alemanha como uma fatalidade. No final dc 32, o
desemprego jã estava em 44% da população ativa — e,
desses, apenas um terço tinha trabalho em tempo inte-
gral.

Lioncl Richard fez um levantamento minucioso sobre
o efeito da hípcrinflação nas cabeças c nos costumes:
"Todos têm tendência a se contentar, de acordo com as
suas simpatias políticas, com explicações bem simples."
Ele não apresenta mais que fatos, mas as conclusões
saltam do texto c desautorizam qualquer semelhança,
mesmo como simples coincidência, com a situação brasi-
leira anterior: "Não somente sc morna de fome (...) mas
era preciso adaptar-se ao sistema de penúria para re
vestir. Era impossível se encontrar roupas e calçados nas
lojas." Aqui. apesar dc tudo. succdiam-se, uma atrás da
outras, bolhas dc consumo cada vez que o governo decla-
rava morta a inflação, c passava o atestado de óbito.

Não há pessimista que não se converta, depois de ficar

por dentro da vida cotidiana dos alemães naquele tempo
Uma coincidência, porém, não foi percebida, pois a seme-
lhança se passou cm planos diferentes: Lionel Richard
registra como "conseqüência inevitável dessa miséria a
corrupção e o roubo", mas aqui a corrupção foi o grande
cabo eleitoral na sucessão presidencial. Sabia-se a respeito
apenas o que William Shirer adiantou ao leitor brasileiro
(por alto) na Ascensão e Queda do III Reich.

Frustram-se os pessimistas porque o repertório do
cotidiano de Weimar teve a ver especificamente com o
governo que passou, sc é que teve. Quanto ao atual, se é
indispensável uma comparação, não é com Alemanha dos
anos 20 mas a do final dos 40. Coincidências pressu-
põem um toque sobrenatural para serem levadas a
sério. Tudo vai assumindo neste final de século um jeito
que, se não ê, passa perfeitamente por socialdemocracia,
que e a democracia sem o sobrenatural cientifico. Quando
se fala na Alemanha dos anos vinte convém lembrar que
estava entregue aos cuidados da socialdemocracia, que,
por sinal, se descuidou. Não é a atual, mas é sociaidemo-
cracia. A Alemanha também não é a mesma. E, quem não
è de uma época nem de outra, pode saltar algumas
páginas da realidade — cuja caligrafia é legível — e se
equilibrar com dificuldade no paralelo entre situações
incomparáveis.

¦Redator do JORNAL DO BRASIL
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FRASES DA SEMANA A sombra da Copa

I Maradona

Beatriz

"Foi como
se tivessem quebrado

minhas pernas."

i — Diego Maradona. sobre a derro-
| ta da Argentina para a seleção de
) Camarões no jogo de abertura da

Copa. Terça-fei.ra. dia 12, em Trigo-
! ria, Itália.

I

"Chegou a hora
de todos compreenderem

que não somos gorilas
que comem bananas

pendurados em árvores."

— François Omam Biyik, artilheiro
do time de Camarões. Quarta-feira,
dia 13. em Turim. Itália.

•
"De um lado,

houve o pensamento
cívico, segundo o qual
o Plano era duro, mas

necessário ao país.
De outro,

o pensamento cínico,

pelo qual cada um
tratou de dar
seu jeitinho
para livrar

seus cruzados novos."

— Economista Paulo Rabelo de
Castro, sobre o programa econômi-
co do governo. Quinta-feira, dia 14,
no Rio.

'O 
presidente Sarney

levou quatro anos
rrtrcrpara 

pci —
a credibilidade.

O governo Collor
só precisou

de quatro meses."

Fernando Pedreira *

A 
Copa começou, e Plano
acabou. Eis ai dois aconte-

cimentos que nada tèm a ver
entre si. a não ser a coincidência
no tempo. Ocorrem quando o
governo Collor (que, ao contra-
rio do seu Plano, não acabou,
está apenas começando) aproxi-
ma-se dos primeiros 100 dias.

A Copa é uma milagrosa fon-
te de alegrias (e de apreensões,
também) não só para o presi-
dente da República, mas para os
brasileiros em geral. Nem todos,
entretanto, viajando pela Itália,
podem ser hóspedes de Gianni
Agnclli. dispor de três jatinhos
para ir fazer compras em Paris, e
de uma frota dé Lancias e Ferra-
ris para seus passeios e visitas.

O poder é uma festa? Depen-
de. O poder pode ser grande ou
pequeno, magro ou desmedido,
mas tem sempre a cara e o cará-
ler daquele que o detém. Pode
ser lúgubrc. como em Jânio
Quadros; sisudo e fechado, co-
mo em Mediei e Geisel; beni-hu-
morado e dançarino, como em
Juscelino; ou festivo, esportivo c
inquieto, como em Fernando
Collor de Mello.

Nesse sentido, estes primeiros
100 dias são uma boa amostra
do que vamos ler nos próximos
quatro anos e nove meses Se
não mudar o presidente, se
acontecimentos graves ou ines-
peradõs ou tristes não o muda-
rem por dentro (esperemos que
não), assim o teremos até o fim.
Para ele. o poder, a sida são
(tem sido) uma festa. O presi-
dente dos brasileiros sofre de um
excesso de vitalidade, uma supe-
rabundância de gulodice. uma
juvenil impaciência que o levam
a experimentar de tudo. a procu-
rar sem descanso no\os desafios.
Em suas mãos.
a Presidência ___
uma festa; uma
festa que (deve-
se reconhecer)
não exclui o ira-
balho. pratica-
do com a mes-

te onde estava quando o baile
começou.

A conseqüência desse rápido
e descontrolado aumento da li-
quidez foi a volta vigorosa da
inflação, que está hoje em torno
dos 10V e ainda ascendente. O
ippon de março, pelo qual paga-
mos todos um preço tào pesado,
simplesmente anulou-se; o tu-
mor voltou a inchar e tem agora,
outra vez, o mesmo volume que
tinha antes da punçào inaugural.
Salvou-se o que, desta inespera-
da dèbâclc?

Basicamente, os saldos positi-
vos foram dois, e ambos respei-
táveis. Em primeiro lugar, a si-
tuaçào financeira do Tesouro
(que estava falido) melhorou
consideravelmente, graças ao re-
lativo congelamento de boa par-
te da divida interna (desligada
da ciranda financeira) e ao vio-
lento aumento de alguns impôs-
tos. Em segundo lugar, o pata-
mar e a taxa de progressão
inflacionários reduziram-se con-
sideravelmente (embora conti-
nuem muito elevados), o que
permite ao pais respirar c ao
governo, se não lhe faltarem
miolos, pensar no que vai fazer
daqui para a frente.

Os saldos negativos do triste
fracasso no controle da liquidez,
entretanto, embora mais difíceis
de medir, são provavelmente
maiores. O novo governo perdeu
a virgindade inaugural; sua
equipe mostrou-se falivel e deso-
rientada; caiu sua margem de
credibilidade c a mistica do su-
per-Collor invencível abalou-se
consideravelmente, mesmo entre
os setores menos informados ou
mais ingênuos da população

Hoje, nesta secunda quinzena
de junho, á sombra frondosa da
Copa. o governo e o próprio
presidente parecem perdidos e
indecisos Dona Zélia e o doutor

Ibrahim. á falta
de coisa melhor,
repetem os ma-
logrados gover-
nos anteriores
tentando pegar
a inflação as-
cendenie pelo

LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

Decepções

A mística

do super-Collor

invencível abalou-se
r-r\nnV/oro tfJJUVIUfWJ

TURIM — Os ingleses, até
agora, decepcionaram. Talvez

porque se esperasse demais deles,
nesta Copa. O fato é que nào
estào correspondendo ao previs-
to. É verdade que estào muito
desfalcados. Alguns dos seus

principais elementos nem viaja-
ram. E o caso de Bruno 

"Buli"

Cartwright, detido quando tenta-
va embarcar em Londres com
uma sacola cheia de pedras ingle-
sas, pois tinham lhe dito que as

pedras da Sardenha eram mais

moles. Ou de Bill 
"Basher" Bur-

ham, lesionado pouco antes da
viagem ao tentar ajudar uma ve-

lhinha a atravessar a rua, com um

chute. Ou Ding 
"Terrible" Mc-

Nugh, o melhor homem com uma

faca que eles tinham, internado

em coma alcoólica. Mesmo assim,

a formação deles na Sardenha
não é de se desprezar. Lá está.

inclusive, 
"Chip" Lemenson, que

já tem livros publicados sobre o

uso da soqueira, e 
"Bloody Bob"

Fergunson. tào bom na sua espe-

cialidade, a cabeçada na testa, que
está sendo pretendido pela Máfia.

Lá está 
"Ranimer" Gordon, tào

forte que foi detido ao desembar-

car em Cagliari há uma semana e

tem ido a Toda parte com quatro
agentes da polícia alfandegária

italiana agarrados às suas pernas,
tentando impedi-lo. Mesmo as-

sim. os ingleses decepcionam. Os

irlandeses também desmentem os

prognósticos. O que mostraram

até aeora em matéria de tática e

movimentação não passa do con-
vencional. Nenhuma inovação,
salvo o uso de um aríete desmon*-
tável, inócuo contra portas de aço

ou vitrines reforçadas. Especula-

se que ingleses e irlandeses senti-

ram-se constrangidos com os atos

de vandalismo contra o futebol

praticado pelos seus times, na es-

tréia, e decidiram que qualquer
coisa que fizessem sofreria na

comparação. Os holandeses tam-

bém frustram todas as expectati-
vas. Falava-se muito no seu com-

portamento ofensivo, tão

ofensivo que dava ânsia de vômi-

to, mas ele ainda não apareceu.
Enquanto isso, a grande surpre-

sa na Itália é o desempenho dos

alemães, que aliam à sua já co-

nhecida força a imaginação e a

criatividade e tem provocado ex-

pressões como 
"Ai!" "Agh!" 

e
"Aiuto!" de todos com quem en-

tram em contato. Os alemães de-

senvolveram o 
"wurst milanês",

que consiste num habitante de Mi-

lào ser puxado pelas duas pontas
até espichar ou até a policia che-

gar, o que acontecer primeiro. O

principal destaque dos alemães é

Dieter 
"Blitz" Krieg. que nào tem

mais nenhum dente, mas mandou

afiar as gengivas. Com o futebol

que está sendo jogado nesta Copa,

a grande especulação passou a ser

o encontro final entre britânicos,
holandeses, alemães e a polícia ita-

liana, a 
"azzura". no centro

de Roma. Ganha quem estiver de

pé no fim. Favoritos os alemães.

rat>o e conie-la
a força de
ameaças aos
empresários e
de um arrocho
nos salarios dos
trabalhadores.

No I r o n i
(também decisi-

\o) do déficit publico, os avan-
ços que vierem, se vierem, serão
lentos e difíceis de obter, ainda
mais agora, com a autoridade c
a credibilidade do governo des-
gastadas e diminuídas. Por sua
vez, realizadas neste clima con-
fuso c dcsencorajante. as impor-
taniissimas eleições de outubro,
que vão renovar o Congresso e
os governos estaduais, proyavel-
mente produzirão resultados
igualmente confusos c pouco
edificantes. Nem colloristas,
nem petista despertam mais en-
tusiasmos maiores. Continuare-
mos na mesma e. em muitos lu-
gares, daremos até um ou outro
modesto passo atrás.

Tudo estará perdido0 Talvez
não. A esperança, a teimosa es-
perança. é a última que morre. O
presidente Collor tem ainda seu
mandato pela frente e continua a
ser, em termos polilicos, a única
força voltada para o saneamento
e a modernização indispensáveis
do Estado brasileiro. O que é
preciso, agora, è que ele sc íiber-
te do alumbramcnto inaugural;
livre-se da sensação de onipotén-
cia e onisciência que o tomou
nas primeiras semanas de poder,
e seja capaz de aprender com a
experiência dos seus próprios
equívocos e tropeços.

Aquilo que o jovem presidente
pensou fazer de cm só golpe, em
15 de março, terá que ser agora
pacientemente construído e defen-
dido ao longo de pelo menos um
ano ou dois de dificuldades e du-
rezas consideráveis para o gover-
no e para o pais. A mágica aca-
bou. Será preciso substitui-la pela
competência, pelo trabalho e obs-
tinaçào de uma equipe bem orien-
tada e hábil. Fernando Collor não
chegará lá se não souber encon-
trar dentro de si mesmo, nesta
nova fase do seu governo, além de
coragem e determinação, uma boa
medida de humildade e paciência.
Esperemos que a encontre._____ ___ # jornailsfa

— Deputado Roberto Freire (PCB-
PE) Terça-feira, dia 12, em Brasi-
lia

uFalta cultura
democrática
no Brasil."

mesmo entre

os setores

mais ingênuos da

população.

espectadores c
que a som-

— Senador Fernando Henrique
Cardoso (PSDB-SP). Domingo, dia
10, no Rio.

"Os ministros
do governo, agora,

precisam estudar
um pouco e perder essa

bibliofobia
em que vivem."

— Saulo Ramos, ministro da Justi-
ça do governo Sarney. Domingo,
dia 10, em São Paulo.

"O 
presidente

não tem a excitaçâo

que os jornais
estampam."

i — Cláudio Humberto Rosa e Silva,
porta-voz da Presidência Quinta-
feira, dia 14, em Brasília.

"Mineiro só assiste
missa quando é rezada

em latim, para não
se comprometer."

— Ministro Olavo Drumond, no seu
í discurso de posse no Tribunal de
( Contas da União. Quinta-feira, dia

14, em Brasília.

"Vamos todos embora,
o presidente

nos enxotou."

— Carlito, filho do presidente ar-
gentino, Carlos Menem. o qual proi-
biu o ingresso da mulher, Zulema,
na residência oficial de Olivos. Ter-
ça-feira, dia 12, em Buenos Aires.

ma gana, a
mesma febre, a
mesma avidez.

É p o s s i \ e l
que. com o tem-
po. tanto vigor
se torne um lan-
to cansa lis o. se-
nào para ele, ao
menos para nós,
pacientes, E
bra do tédio adoce ardores e arre-
feça excessos, devidos talvez ao
deslumbramento inicial. Não é ra-
ro. com efeito, mesmo entre mor-
tais comuns, que os niveis de tes-
losierona no sangue se elevem
consideravelmente durante a lua-
de-mel. Para quem é do ramo,
nessas horas inaugurais, o poder
pode revelar-se mais inebriante
que a Xuxa.

Resta ver como vai reagir Her-
nando Collor diante da derrota.
Nào a derrota final na guerra (que
apenas se inicia), mas a derrota
em batalhas importantes ou dcci-
sivas que ele está sendo levado a
travar, nos intervalos entre parti-
das de futebol e corridas de 1-or-
mula 1.

No esporte, ao menos no es-
porte amador, hoje relegado a um
distante segundo plano, o impor-
tante era competir. Na política,
que nào é esporte para amadores,
nào é assim. Nestes três meses de
governo, o presidente perdeu a
mais séria das batalhas em que se
empenhou. Seu plano econômico,
lançado com tanto estrondo, e
que tanto custou a tanta gente,
desbaratou-se. E nào porque o
inimigo fosse invencível, mas por-
que sua própria equipe mostrou-
se inábil e fraca, e a reforma mo-
netária. que parecia de inicio tão
sólida, era, na verdade uma penei-
ra. estava furada como uma pe-
neira.

A essência do plano, sua pe-
dra angular, derreteu-se. Qual
era essa pedra? Era o célebre
enxugamento da liquidez, o con-
gelamento compulsório dos vas-
tos excedentes de moeda que ali-
mentavam a inflação. Ora, em
oito ou 10 semanas, conforme
mostram hoje os números do
próprio Banco Central, entre 19
de março e 30 de maio. a liqui-
dez dobrou, passou de 1.4 para
2.8 trilhões de cruzeiros. Hoje,
está em 3.8 trilhões, virtualmen-

Dever ou tortura?

José Rir ar do Tauile

A 
noticia, dc que pelo menos metade das declarações de
imposto de renda esiào erradas, nào causa surpresa

lambem. nào era pra menos, para quem usou o formulário
a/ul foi uma verdadeira tortura hstimou-sc que as declarações
mais simples tiveram cerca de 88 comas.

Agora, o que causa mesmo espanto c aumenta a indignação
do acuado contribuinte, é ver no horário nobre da televisão
uma distinta funcionária da Receita Federal ter o desplante. a
petulância, a ousadia (e. por que nào, a infelicidade) de dizer
que esta quantidade de erros deve-se á preguiça do brasileiro,
que nào lê as instruções. Ao invés dc aproveitar o precioso
tempo que as redes dc televisão lhes concedeu, para alertar
efetivamente sobre as principais dificuldades encontráveis c
orientar objetivamente o preenchimento dos formulários, os
funcionários da Receita Federal, dc uma maneira geral, esqui-
varam-se, corporativamente. como sc a responsabilidade sobre
este grande equivoco, que foi esta forma de declaração, fosse
sua pessoalmente Dc certo ponto dc vista, sua postura foi um
desrespeito á população contribuinte.

\ questão nào foi meramente a quantidade dc contas. A
declaração feita no formulário azul era tanto trabalhosa na sua
mecânica como difícil na concepção lógica. Tnbuiaristas reno-
mados reafirmaram diversas vezes ser esta declaração dihcili-
ma Contadores experientes e calcjados cm fazer declarações dc
imposto dc renda para tca-eiros nunca viram coisa assim

Por exemplo, a atualização dos valores para os primeiros 14
dias de junho era feita com base cm uma fórmula interpolativa
exponencial do tipo BTNF x 1.0877 elevado a d 14. onde d ™
numero dc dias. A máquina calculadora (de fitai do pequeno
comerciante nào faz esse tipo dc conta. Convenhamos, minha
senhora, esta não c uma declaração simples, nüo. K isso para
não falar dc situações um pouco mais complexas advindas da
cobrança de impostos sobre ouro. opções de ações, operações
travadas ele. (c de agora cm diante alé operações com ações cm
bolsai, que criam a necessidade dc uma "diariznçáo da conta-
bilidadc da pessoa física.

Se por um lado c verdade que. por conta de uma hiperinfla-
çào que se avizinhava, o imposto sobre a renda passou dc bases
anuais para mensais dc forma extremamente complexa criando,
inclusive, por conta disso, naturais (mas enormes) problemas
de competência (i.c., em que mês deveriam ser considerados
determinados rendimentos). Por outro lado. a complicação
cresceu muito na medida cm que nào só foi dado tratamento
diferenciado a diferentes ativos, como um mesmo ativo (juros,
por exemplo) leve tratamento diferenciado de acordo com a
sua origem, gerando grande confusào.

Há que sc reconhecer, e nào ê sem tempo, que esta forma de
declaração foi um enorme desperdício dc energia social neste
Pais e. por isso (muito muis do que as declarações da dedicada
funcionária), um grande insulto à inteligência nacional. Per-
gunto: por que nào tornar o penoso esforço de ajuste dc contas
com o fisco uma atividade mais racional, objetiva e justa'.' Por
que nào sair da redoma mental da tecnoburocracia. colocando-
se na pessoa do contribuinte para tentar lhe facilitar a vida?

No fundo, é tudo uma qucstào de filosofia, e, como na
ultima década os governos careciam dc legitimidade, nào havia
muito como cobrar uma coerência ou um compromisso com
aquilo que nào existia. Esse lamentável episódio me faz lembrar
aquela estória (ou história) do Novaes (desculpa editoria): no
Planalto deve ter um comando maior que fica reunido pensan-
do idia c noite) em como sacanear a população brasileira. Deve
ter sido dai que surgiu o mcnsalão, que nâo só fez o sujeito ficar
com menos dinheiro na época dc sua remuneração mensal
(poderia ler gasto por conta, ou aplicado), como também
aumentou a revolta do contribuinte ao constatar que se nâo
tivesse feito ao longo do ano 12 declarações, seu ajuste dc
contas com o imposto de renda hoje teria sido mais fácil (ou
menos trabalhoso, como quiserem). Só para registro, o infame.

injusto c. felizmente, moribundo selo-pcdagio (Aleluia. No-
vaes!) parece ser primo-irmào do famigerado mcnsalão.

Todas essas coisas são oriundas dc uma mesma filosofia
tccnocrática dcformanlc da função social da atividade pública,
que fa/ com que os interesses genuínos desse público sejam,
(in (justamente. menosprezados c desconsiderados. Em qual-
quer pais, minimamente democrático, as atividades do governo
tèm que estar, por definição, filosoficamente orientadas para
facilitar a vida dos cidadãos e nào para complicá-las

Vejam um singelo exemplo do que digo. Para que obrigar
uma professora de segundo grau com dois empregos (e uma
serie dc outros casos semelhantes) a preencher o formulário
azul. se o "ajuste" renderá ao "Leão" uns míseros trocados a
mais1 Enquanto isso. quem ganha o equivalente a mil dólares
por mês, ou 10 mil (ou 20 ou 30) está na mesma alíquota de
desconto de IR Pode'.'

Mais importante do que isso, no entanto, o verdadeiro
problema do imposto sobre a renda no Brasil nào é uma
qucstào dc forma, mas dc essência: na grande maioria dos casos
ele nâo é um imposto sobre a renda mas sobre os salários c
ordenados. E inadmissível que a figura da "pessoa jurídica
continue acobertando legalmente a sonegação dc riquíssimas
pessoas físicas, pelo menos no grau em que acontece aqui
Talvez mais grave do que a sonegação strictu scn.su das pessoas
Tísicas, c mesmo das pessoas jurídicas, è a evasão fiscal (c legal!)
decorrente dos gastos, notoriamente pessoais dc riquíssimas
pessoas físicas, lançados como despesas nas contas das empa--
sas que possuem. Mesmo que. por hipótese, isso tivesse sido um
dia justificado no Brasil pela necessidade de estimular a criação
dc um empresariado capaz de consolidar o capitalismo aqui, ou
seja por que for. hoje certamente já nào é mais o caso. Mais do
que empresários precisamos dc empreendedores, c não certa-
mente de parasitas ou especuladores

Ainda duas distorções criadas pelo balancete mensal. As
bolsas de estudo (afinal, são tributáveis — que absurdo! — ou
nâo?) historicamente atrasam no inicio do ano letivo c são
pagas acumuladamentc. caindo supostamente, então, na ali-
quota dos 25% Para quem depende destes minguados recursos
para poder estudar (c na maioria dos casos cxigc-sc dedicação
exclusiva), o desconto na fonte é pesadíssimo. Num outro
extremo, encontramos distorção naqueles casos onde quem
leve "lucro" no principio do ano, mas "prejuízo" no final,
"zerando" seu resultado liquido anual, defronta-se com a
constatação dc ter que pagar imposto. Em qualquer outro pais
(decente) do mundo nâo haveria imposto a pagar.

Há um ovo de Colombo (ou dc calombo no dedo dos
contribuintes que fizeram tantas contas), que passou dcspercc-
bido para os técnicos cm computação c tributação da Receita
Federal que "bolaram" o ajuste no formulário azul. Às vezes a
ordem dos fatores não altera o produto, mas facilita cm muito
a vida de todos. Ao invés dc sc fazer 12 declarações/ajustes,
teria sido bem mais simples fazer uma só para o ano todo, $a
seguinte maneira: a partir de uma tabelinha fornecida pela
Receita, far-se-ia uma batelada de contas de um só tipo, "bete-
nizando" todos os valores mensais e, eventualmente, diários.
Para fins de cálculo, o cruzado novo seria transformado, assim,
numa moeda estável, permitindo um só ajuste.

Como trabalhador c contribuinte em dia com minhas obri-
gaçôes com o fisco (e cm nome daqueles tantos na mesma
situação que eu) imploro: por favor, simplifiquem a nossa vida.
Que tal, por exemplo, fornecer gratuitamente (ou a preço dc
custo), para aqueles que têm acesso a um computador, um
disquete com um programa dc cálculo do imposto de renda
feito pelos próprios técnicos da Receita? Na verdade, nestes
casos, o próprio formulário azul seria substituivel por este
disquete programa.

Como cidadão c eleitor eu exijo (nós exigimos, principal-
mente de nossos representantes no Congresso c da presidência
da República): mudem as leis! Façam pagar (mais) aqueles que
podem, e devem.
' Professor titular do Instituto de Economia Industrial da UFRJ
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A difícil luta anti-seqüestro

Violência

A policia tem
que investigar
mais, cm vez dc
basear o seu
trabalho cm
confissões
obtidas atra vés
da violência

Escuta

Nos casos dc
seqüestros, a
'scuta telefônica

tem de ser
autorizada. Ate
porque ela c
usada
ilegalmente

Rosçntal Cnlmon Alves
r Mônica Freitas

Pelas informações sobre os atuais sc<|ücs-
tros, o senhor acha que aqui no Rio se aplica a
lese da evolução dos criminosos para essa
forma dc delito?

O que mudou 110 Rio foi o fenômeno
associativo. Antigamente havia quadrilhas c
a policia sabia quem as formava, com quem
os chefes trabalhavam. Hoje cm dia a coisa é
muito diferente, porque você tem o franco
atirador c isso pertuba muito a investigação.
Não basta chegar a um para chegar a todos,
como acontecia antes. Hoje v ocê só sabe que
vai encontrar fatalmente algumas cabeças
mais articuladas nesses casos dc seqüestros,
pois os seqüestros supõem uma planificação,
a participação dc uma ou mais pessoas com
uma ccrta desenvoltura social.

Como a polícia doe lidar com caso de
seqüestro?

E uma pergunta muito complicada. Não
há uma receita. Mas veja a situação italia-
na...

fc verdade que lá chegaram a congelar os
bens das famílias dc vitimas, para impedir o
pagamento de resgate?

Não foi exatamente isso. Não há sequer
uma lei nesse sentido. Existe um artigo no
Código dc Processo Penal — o 219 —, cuio
texto diz. alguma coisa equivalente a impedir
que o crime se consume. Baseado nesse arti-
go. houve alguns casos de bloqueio dos bens
dos familiares. A medida foi muito discutida,
baseando-se numa interpretação legal dc al-
guns juizes italianos, li algo muito questiona-
vcl. do ponto de vista moral, impedir que o
resgate seja pago.A policia tem o direito de interferir nas
negociações?

Teoricamente, sim A policia pode investi-
gar as negociações, mas se o seqüestrador
suspeita que está havendo uma deslealdade
por p.irle da família, o seqüestrado passa a
correr uni grande risco. Esse c o momento
mais delicado c não há nenhuma regra

Mas a policia tem o dever de interferir?
A policia pode e deve investigar, tem o

dever.
F a familia tem o direito de não colaborar

com a investigação durante o seqüestro ?
Tem.
Eapós?
\pos o seqüestro, teoricamente, tem que

haver uma investigação. A familia c intima-
da, mas o que pode acontecer c de repente a
familia negar o seqüestro. Ai. as investiga-
çòcs acabam, são abortadas.

O secretário dc Policia Civil divse recente-
mente que. se fosse preciso, ele até processaria
as v itimas ou os parentes delas que não colabo-
rassem. É possível ocorrer isso?
—- Ele não tem nenhum fundamento jurídico.
Na declaração, ele mencionou os crimes de

eaoaJ c faxotecimcnln real

A onda de seqüestros sur-

gida nos últimos meses
no Rio deixa expostos os pro-
blemas para o combate a esse
tipo de crime no país. O advo-

gado criminalista Nilo Batista,
secretário de Polícia Civil du-
rante oito meses (de julho de
1986 a março de 1987), propõe
mudanças na legislação e maior
entrosamento entre os policiais.
Ele acha que há no Rio, atual-
mente, uma espécie de Copa do
Mundo dc investigações. Den-
tro da Polícia Civil, delegados

personalistas disputam uma es-

pccic de campeonato de indivi-

dualismo, em vez de agirem cm
conjunto. Fora, uma outra ins-
tituiçâo, a Polícia Militar, faz
suas próprias investigações e
corre para apresentar os acusa-
dos de seqüestro que consegue

prender.
Nesta entrevista, Nilo Batis-

ta cita dois exemplos de países
que conseguiram atingir um

grau de eficiência invejável na
repressão aos seqüestros. A In-

glaterra, por conseguir desven-
dar, através de minuciosas in-
vestigaçòes, mais de 90% dos
casos. E a Itália, que adaptou
sua legislação para acabar com

uma onda dc seqüestros. Entre
outras mudanças, defende um
tratamento mais favorável aos
seqüestradores arrependidos

que ajudarem a polícia a resol-
ver os casos e a interceptação
telefônica autorizada pela Jus-
tiça. Nilo Batista, 45 anos, deu

grande ênfase à questão dos
direitos humanos, quando este-
ve no governo. Hoje, lamenta

que no Brasil a polícia tenha

por hábito basear seu trabalho
em interrogatórios, muitas ve-
zes violentos, cm vez de fazer
investigações capazes de levan-
tar provas contra os suspeitos.

Luís Bitoncourt
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Solução

Se a policia
descobre onde

está a vítima, o
seqüestro está

resolvido e a
vitima acaba

sendo salva

!avorcciincr.to pes

Penas

Quem conhece
as penitenciárias
brasileiras sabe
que uma
condenação dc"10 

anos para
seqüestrador c
muito dura

O crime dc favorçamento pessoal ocorre
quando você sabe que uma pessoa c crimino-
sa. procurada pela policia, e. mesmo assim,
\ oce a esconde. Favorccimcnto real ê quando
você sabe que determinada coisa é objeto de
crime e. mesmo assim, você ajuda a esconde-
Ia. Mesmo o favorccimcnto pessoal nunca ê
crime quando você procura esconder uma
pessoa da familia. O código já prevê isso. o
código compreende quando, por exemplo,
uma mãe protege o filho.

Haveria alguma outra forma de processar
as famílias de seqüestrados que não colaboras-
sem?

Não. não há. t nem c por ai. Uma
colaboração forçada já ê uma coisa que perde
a sua própria razão de ser. O problema c que
a policia tem que desenvolver um programa
de confiabilidade, que começa pela investiga-
ção. Acho que quando se chegar á quadrilha
c aos protagonistas, não haverá dúvida de
que um belo percentual de seqüestros vai
estar resolvido. Ai aparece uma coisa funda-
mental: confiabilidade. E preciso que a famí-
lia do seqüestrado confie na intervenção da
policia, sobretudo na investigação — c nisso
a policia inelesa c insuperável. O percentualdos casos de seqüestro solucionados na In-
glaterra c próximo de WS. E um indicc
extraordinário

No caso da Inglaterra, a que o senhor
atribui o sucesso na elucidação dc tantos se-
qüestros?A qualidade das investigações da policia
inglesa sempre foi muito boa. Eles tiveram 70
casos cm 1979 e resolveram 65. ou seja.
92.X0 o Tiveram 75 em 1980 c elucidaram 63,
S4%. E dos 87 casos dc 1981 resolveram
ou seja, 83,5%.

E qual é o segredo deles?
É uma eficiência investigatória enorme

que a policia inglesa tem. A nossa investiga-
ção aqui ainda c baseada na confissão. E
quando eu digo confissão vocês sabem a que
eu estou me referindo. Desgraçadamente,
aqui nós temos um tipo de investigação que é
basicamente ilegal. A policia corre c procura
as provas para referendar a confissão. Sc não
consegue as provas, certamente o preso vai
ter um exame dc corpo delito, mostrando que
ele apanhou c se cria uma situação processual
dc duvida.

As confissões aqui estão desmoralizadas,
então? . ...Quando se tem uma política criminal cia-
ra. sem transigência com esses métodos de
obter confissões, se a policia consegue uma
confissão ela tem um valor. Quando permite-
se um jogo solto e todo mundo sabe que o
indiciado está sujeito a apanhar, a ser sevicia-
do. pendurado... fica sempre a dúvida sobre a
autenticidade da confissão. Porque se ele diz

3ue 
enterrou o corpo ou o dinheiro num

eterminado lugar e você acha, a confissão se
confirma. Mas c se esses elementos não apa-
rcccm? Por isso que se houvesse uma investi-
gação mais completa, que usasse mais polícia
técnica seria muito mclnor. Nós aqui pratica-
mente não usamos policia técnica.

A policia tem aqui uma série de suspeitos de
seqüestros. mas reclama que não pode prender
por falta de flagrante.

Ah. essa não. Existe a prisão temporária
Mas o que é preciso para pedir a prisão

temporária de uma pessoa;

- Ir ao juiz e apresentar elementos mínimos
que demonstrem aue aguda pessoa é um
suspeito. Numa situação dessa (a onda de
seqüestros), não ha juiz que negue.

O senhor acha que a violência policial
perturba mais do que ajuda a eficiência do
combate ao crime?

Ela perturba sim. porque impede o desen-
volvímcrito de práticas invcstigatórias muito
mais cfic;u.es. E porque ela c completamente
ilegal. Não se combate o crime com os méto-
dos do crime.

Com base nas experiências de outros paises,
qual o caminho que se deveria tomar no Rio
para tentar parar essa onda de seqüestros?

Em primeiro lugar, a legislação já é bas-
tante severa. A pena para um seqüestro que
dure mais de 24 noras, e no qual o seqüestra-
do nada sofra, é dc oito a 20 anos.

O caso Abilio Diniz é um exemplo concreto:
houve penas de oito anos. Isso significa que o
seqüestrador poderá ficar quatro anos preso e
sair por bom comportamento. O senhor acha
que c uma pena severa o bastante ?

Qualquer pessoa que conheça as peniten-
ciárias Brasileiras sabe que uma condenação
de 10 anos é muito dura. Sair após cumprir
um lerço da pena c a possibilidade de altera-
ção do regime dc prisão dependem de uma
série dc demonstrativos. Ou seja. o sujeito vai
ter dc passar quatro, cinco ou seis anos. Sc
forem 20. vai ter dc passar seis anos com um
nivcl de comportamento, de disciplina, inco-
mum.

Kntào o senhor acha que pena não é o
problema no caso dos seqüestros.

E. acho que não. Sc o juiz deu oito anos.
certamente a pessoa era primária, com bons
antecedentes. Podia dar 10. 12. se os elemen-
tos não fossem tão favoráveis a esse réu. Mas
mesmo os oito anos. levados a sério, são uma
boa prova. Sc os oito anos forem oito anos.,
o fato é que deixar a penitenciária não devia
ser o que é aqui. Aqui você tem gente em
prisão albergue participando dc quadrilha.
Eu me lembro, quando eu estava no governo,
de uma quadrilna dc ladrões dc automóveis
cujo pivô era um sujeito que eslava em prisão
albergue. A prisão albergue não pode ser isso
que é: vai à vida. meu filho, passa aqui no fim
do mês c assina. O sistema tem que ser mais
arrochado. Alem disso, o que faltaria na
legislação daqui é uma norma como a da
Italia, que favorece quem deixa a associação
criminal c colabora com a policia na elucida-
ção do caso.

Isso não pode acontecer aqui?
Não. Aqui há o arrependimento eficaz;

mas depois do crime cometido. E há o arre-
pendimento posterior. Essa norma foi uma
das coisas que os italianos usaram para aca-
bar com a onda dc seqüestros. Eles criaram
um jeito de deixar aberta uma porta para o
sujeito que durante o seqüestro, portanto já
depois oc ter cometido o crime, resolvesse
mudar dc idéia e procurasse a policia. Essa
pessoa passa a ter uma situação penal privile-
giada.O que mais o senhor acha que precisaria
mudar para um combate mais eficiente aos
seqüestros?

Na investigação, acho que a interceptação
telefônica autorizada Nos casos de seqüestro
e cm alguns outros, acho que a escuta telcfô-
nica pela policia tem dc ser autorizada. Até
porque ela é usada ilegalmente. Para isso é

preciso mudar a legislação. A Constituição
abre essa possibilidade, só que nunca foi feita

na luta anti-seqüestro. O governo não cedeu e
ele foi morto.

a lei ordinaria a respeito Nesses casos, rntep
ccptar telefone seria permitido, com autori-
/ação judicial, em atendimento a pedido cir-
cunscrito. A polícia teria de pedir ao
procurador geral da Justiça, que pediria ao
tribunal. Teria de ter esse nivcl, porque é uma
coisa muito grave.

Se a policia faz isso e descobre quem são os
seqüestradores, ela deve agir mesmo quando a
vitima ainda está desaparecida?

Sc a policia descobre onde está a vitima, o
seqüestro está resolvido.

Mas a vida da pessoa ainda estará correndo
risco.

Se você tem a casa cercada, estatística-
mente é absolutamente excepcional surgir al-
gum problema que implique mais risco para
a vitima.

O senhor acha que a policia do Rio está
equipada e capacitada para cercar a casa dos
seqüestradores, onde está o seqüestrado, e sal-
vá-lo ?

Temos bons policiais mas, de uma forma
geral, acho que isso demandaria um treina-
mento especializado. Acho que teríamos
muito que aprender. Em matéria de investi-
cação, com a experiência inglesa. Em matéria
oe ação. com a experiência italiana. Não ha
nenhuma dúvida, porém, dc que o risco que o
seqüestrado corre é antes de ele ser descober-
to. pois nesse caso ele pode ser morto e os
seqüestradores fogem. Uma coisa é matar c
deixar ou esconder o corpo e sumir da casa.
Outra coisa é matar com a policia cercando.

Se o senhor tivesse um parente numa situa-
ção dessas qual seria sua atitude? Colaboraria
com a policia?No meu caso especial, acho que sim.
porque conheço aquela engrenagem.

O senhor recomendaria a um cliente seu
colaborar com a policia num caso de seques-
tro?

Não posso responder a essa pergunta
O que acha dc a imprensa não divulgar os

casos, para não aumentar o perigo dc vida que
o seqüestrado corre ?

O que temos ai é um conflito dc valores.
De um lado. a liberdade de informação, o
dever de informação que a imprensa tem. Dc
outro lado. há um dever geral de colaboração
com uma situação dramatica. Então, é possi-
vcl fundamentar, como é possível fundamen-
tar também a outra direção: superporão dever
dc informação. Imagino que os orgãos que
optam por divulgar uma situação de seqiies-
tro apostam na pouca influência da divulga-
ção sobre as negociações. E uma aposta nem
sempre abalizada. Muitas vezes realmente e
um elemento dc perturbação inquestionável.

Mas esse elemento ético de preocupação
com a vida do seqüestrado também não deve
pesar muito a ação policial?E também uma coisa delicada. L um
dilema muito grande entre os deverá legais
dc imediata apuração c upia perturbação que
pode custar uma vida. E um dilema moral
também que aparece nesse momento na ativi-
dade pojicial c tem que ser resolvido de caso
a caso. E claro que a policia tem que ter uma
visão geral. Um determinado seqüestro apu-
rado pode evitar cinco ou seis outros. E isso
que torna o caso dramático.

No caso da Itália, a morte do primeiro-mi-
nistro Aldo Moro, por exemplo, foi um marco,

!_»>¦ fato deslanchou uma série de rcfnr—
mas legislativas. Os italianos criaram a cha-
mada legislação de emergência. Outro fato
que tamném foi muito notável lá foi o do
general Delia Chicsa. Mas este caso teve mais
a ver com a Máfia.

E o que saiu, dessas duas experiências, que
poderíamos aproveitar?

Saiu um conjunto de reformas, como a
interceptação tclefonòníca autorizada. Outra
medida polêmica foi a obrigação de domicilio

uma espécie de domicilio obrigatório, com
a qual eles obrigavam certos suspeitos a mo-
rar em alguma cidadezinha. Mas eles enfren-
tavam ao mesmo tempo a violência política e
a Máfia.

Aqui no Rio temos que enfrentar até a
suspeita de que há policiais envolvidos com
seqüestros. Isso chega a surpreendc-lo?

Não. Ê um fenômeno comum. O crime
organizado sempre tem contatos na fimbria
da polícia. Isto e esperado. Ai é uma questão
dc maior ou menor controle exercido sobre a
disciplina policial. Não pode deixar correr
solto, ser tolerante com maus-tratos, com
extermínio. É preciso manter a disciplina, do
contrário aumentam os dutos que unem as
franjas do crime organizado c da organização
policial.

Uma seção especializada em seqüestros é
fundamental para que a policia evolua no ca-
minho dc desvendar os seqüestros?

Acho conveniente que haja um órgão que
centralize as investigações sobre isso. Ele vai
aperfeiçoando o método e funciona como
uma espécie de órgão dc ponta, que vai acu-
mulando experiência.

Mas isso não acontece no Rio. Ao contrá-
rio, o que se fez foi determinar que quatro
delegados de outras especialidades cuidassem
dc seqüestros e surgiu até uma disputa entre a
Policia Civil e a Policia Militar.

Esse sistema dos delegados intocáveis vi-
rou folclore. Sou amigo dos quatro intocá-
veis c sei que são bons policiais, mas não se
deve personalizar uma atividade que tem que
ser necessariamente coletiva. Essa pcrspecti-
vá dc homens de ouro não mc agrada. Ela
personaliza muito, estabelece uma modesta
fogueira das vaidades invcstigatórias. não sai
do modelo personalista dc invcstieaçáo. Eu
estive lá. A coisa mais difícil é fazer algo
coletivo, uma grande operação. E ainda tem
a questão da Policia Militar. Sc há deficiência
de pessoal numa ccrta delegacia, por que não
receber apoio do P-2 (serviço secreto da
PM)? Por que fazer um campeonato dc inves-
ti gação?

Quantos seqüestros mais precisam aconte-
ccr para que o pais tenha uma legislação mais
eficiente e a polícia aprenda a trabalhar dc
maneira mais ordenada e competente?

O problema é que a direita fica criçada e
pede pena dc morte. Quer aumentar o núme-
ro de mortes. A esquerda muitas vezes cai
num discurso em que se nota a tentação dc
uma critica social um pouco romântica e
dissociada da dura realidade. De qualquer
maneira, é possível construir uma política
criminal progressista eficiente, propondo al-
terações legislativas. Na parte da policia, o
Governo tem que tratar de dar um jeito
nisso porque e a obrigação dele.

Política

A direita pede a
pena de morte,

enquanto a
esquerda acaba

caindo numa
critica social um

pouco
romântica

Colaboração

Não tem
fundamento

jurídico querer
processar as

vitimas de
seqüestro ou os

parentes que
não ajudem a

polícia

¦
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P
overno terá dificuldades 

para promover 
recessão

Zélia questiona interlocutores
Icalac Pait

Mário Rosa*

fZ BRASÍLIA — Na tarde dc 16 de março, o
Ujripresário carioca Roberto Levacov, diretor da

wega — maior indústria dc confecção do Rio dc
.•Janeiro —, interrompeu seu expediente de traba-
Hho para assistir, na TV. ao lançamento do Plano
ICoIlor. Perplexo com o que via e ouvia, ele
^convocou uma reunião para depois da transmis-
hsão. Anunciou que manteria os 1.500 funciona-
íios da Inega cm seus empregos, mas definiu um
profundo corte dc gastos que incluia as 30 garra-
fas térmicas de café consumidas diariamente na
empresa. Já que os compradores brasileiros não
teriam mais dinheiro, Levacov decidiu exportar
X0% das 200.000 peças que a Inega produziria
Viaquclc mês. Contra todas as expectativas ini-
ciais. Levacov fechou o balanço de maio com
uma surpresa: a Inega vendeu 260.000 peças no
mês. 30% a mais do que antes do plano. Dc
iquebra. ainda contratou mais 75 operários."Para nossa surpresa, a fera da recessão era
até bonita", diz Levacov. Casos como o do dirc-
]tor Inega não foram raros após a edição do Plano
(Collor e espelham um dos maiores obstáculos que
p novo governo terá de transpor para alcançar
seus objetivos no campo econômico. Montado
inicialmente para provocar um tranco na ativida-
jde produtiva, o pacote do novo governo não
nccrtou o alvo. A recessão apregoada como inevi-
tável acabou não se materializando — c. agora, a
equipe econômica anuncia novamente a disposi-
çáo de engessar a economia, como única maneira
dc barrar a volta da inflação. "Tenho toda a
tranqüilidade dc dizer que vamos provocar uma
recessão neste momento, pois o objetivo do go-
verno é acabar com a inflação", afirma a ministra
da Economia, Zélia Cardoso de Mello. "Comba-
ter a alta dc preços é a meta número um e vamos
alcançá-la dc qualquer jeito, custe o que custar",
acrescenta a ministra.

Tarefa dificílima — E evidente que o
pais. hoje, caminha para um ambiente de reccs-

jlão. Não sc pode negar também que. caso o freio
na atividade econômica se confirme, como quer o

jgoverno. os salários terão seu poder dc compra
| reduzido e, com isso. as empresas serão forçadas

a baixar os preços — sc não quiserem ver seus
estoques encalhados O fato. contudo, é que pro-
yocar tuna paralisia no sistema produtivo não é

flão fácil como pode parecer. A vitalidade da
economia brasileira já chegou a inspirar um .v/o-
(vi/i famoso na época do chamado milagre cconó-
mico, no final dos anos 70: Ninguém Segura Este
Cais . Sc Zclia for bcm-sucedida cm sua estrale-
cia. poderá até cunhar um novo lema: Alguém
Segura Este Pais."Mesmo com o Plano Collor.
não há recessão, mas apenas uma desorganização
na economia", afirma o ex-ministro do Planeja-
mento, o deputado Delfim Nctto. "Fazer reccs-
ião no Brasil é uma tarefa que envolve diversos
tiscos c é dificílima dc ser alcançada", acrescen-
|a.

Delfim faz o diagnóstico com a autoridade de
áuem já esteve á frente do timão da economia
tanto na época do milagre, quanto na mais rcccn-

!e 
recessão, a dc 1981 c 1'ÍS3. quando a produção

irasileira emagreceu á taxa dc 4.4° o c 3.5%.
ijcspccti vãmente. Nas pranchetas dc Zélia c sua
<{quipc. a economia brasileira registraria uma rc-
cessão dc até 3% até o final do ano O problema.
i)o caso de uma recessão, encontra-se numa ques-
tòo política: recessão torna o governo impopular.'iNiguém faz recessão dc propósito", sentencia
Delfim "É muito mais fácil administrar o cresci-

iiricnto ilo que a recessão . reconhece a ministra
[Zclia. Há também outros problemas na receita
•recessiva

Tradição dc crescimento —"O Brasil
jé um pais que possui uma tradição de crescimento

Murilo Menon — 20 10 89
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c nunca experimentou recessões tão profundas ou
tão demoradas como outras nações do mundo. E
o pais do desenvolvimento", diz o professor
Cláudio Contador, do Instituto de Pós-Gradua-
çáo da Universidade Federal do Rio dc Janeiro.
Autor dc um dos mais completos estudos da
história econômica brasileira, intitulado Cresci-
mento Econômico e Inflação: Uma quantificação
da história brasileira. Contador respalda sua opi-
nião numa montanha de evidências. Fm I900. o
pais possuia um PIB (Produto Interno Bruiol
avaliado em USS 3.I8 bilhões dc dólares. Hoje. o
PIB brasileiro é mais dc 100 vezes maior: cerca dc
USS 350 bilhões. Há quem enxergue no desempe-
nho do Brasil neste século apenas uma espécie de
cfeito-rolha. "Durante o Império, o Brasil ficou
parado", afirma o ex-ministro e hoje senador.
Roberto Campos.

Na verdade, a expansão das fronteiras eco-
nòmicas do pais é inequívoca. Fm 1900. o Brasil
possuia uma economia 60 vezes menor do que a
dos Estados Unidos. Em 1940. essa relação
diminuiu para 40 vezes e. hoje. a economia
brasileira representa um décimo da americana
Até I973. por exemplo, a economia nacional era
menor do que a da argentina, mas hoje o PIB
brasileiro é duas vezes maior do que o dc seu
vizinho. De 1960 a 1985. entre os 200 países que
cresceram no mundo, o Japão foi o que regis-
trou o maior aumento dc sua renda per capita.
7.1 %. O Brasil ficou cm segundo lugar com uma
taxa dc 5.1%, quase duas vezes maior do que a
dos Estados Unidos. É claro que o crescimento
trouxe o progresso c acirrou a concentração dc
renda. Oitava maior economia do ocidente, o
Brasil ostenta o dobro do índice dc mortalidade
infantil de um pais como Sri-Lanka. que possui
uma renda per capita cinco vezes menor do que
a brasileira.

Pressões — Difícil dc conduzir por suas
i-iinn*ii AAtwi crwtnc «» nnc k-uliHnri»c mii»» i
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Levacov recessão

Quando lançou o Plano Collor. Zélia viu seu
gabinete sc transformar ao mesmo tempo numa
arena dc pressões c num muro dc lamúrias Re-
ccosa. acabou cedendo ao catastrofismo. irrigou
com cruzeiros a economia c hoje sua equipe se
arrepende desse erro inicial. Para piorar, passou a
administrar golpes desferidos dc dentro da má-
quina estatal.

"Ministra, sc nós não recebermos cru/ciros
vamos ter que demitir SO mil operários", amea-
çou o presidente da Anfavca (Associação Na-
cional dos Fabricantes dc Veículos). Jacy Mcn-
donça. no final dc março Irritada, ate hoje
Zélia prefere não sc reunir com Mendonça.
Outra cena dc catastrofismo pós-plano foi pro-
(agonizada pelo presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras. Roberto Rodrigucz."Sem dinheiro, os produtores vão paralisar as
estradas brasileiras com seus tratores", disse
Rodrigucz a Zclia numa reunião em Brasília.
Um companheiro dc Rodrigues, Alvsson Pauli-
nclli. presidente da Confederação Nacional da
Agricultura, foi ainda mais dramático. "A rc-
cessão pode provocar uma onda de saques a
supermercados", disse Paulinelli.

As pressões que Zélia vem sofrendo não
chegam a ser uma novidade Durante uma visita
a C uiabá no final dc 1981. logo após oficializar
uma série dc restrições ao crédito agrícola, Del-
fim Nctto pôde constatar como é difícil a um
governante pisar o freio da economia brasileira
c sair ileso. Era o mesmo Delfim que. como
ministro da Agricultura na fase inicial do go-
\crnc Figueiredo, havia convocado os produto-
res rurais a investir, sob a inspiração do slogan
"Plante que o governo garante". Ao desembar-
car na capital do Mato Grosso. Delfim cncon-
trou as ruas bloqueadas por centenas de trato-
res Ainda perto do aeroporto, deparou com
faixas dc tamanhos diferentes, mas dc conteúdo
comum "Plante pouco que o gordo é louco".

"Quem come rato no Nordeste ou morre na
fila dos hospitais não tem representante na mesa
de negociação". A frase é da ministra da Econo-
mia. Zclia Cardoso dc Mello, c revela a princi-
pai dificuldade apontada pela cauipe econômica
no dia-a-dia da administração ao Plano Collor.
Para a ministra, a qualidade dos interlocutores
do governo nas discussões sobre as conscaücn-
cias da recessão estaria bem abaixo do ideal. Dc
um lado, as entidades empresariais não vocali-
zariam os reais temores da maior parte dos
empresários brasileiros. Na outra ponta, mesmo
nos sindicatos dc trabalhadores, a afinidade
entre as reivindicações das lideranças c a ncccs-
sidade da base social brasileira também seria
escassa.

"Na verdade, os sindicatos falam cm nome
dc uma minoria que conseguiu sc organizar no
pais. Por isso. muitas vezes defendem posições
que acabam sendo até elitistas, sc considerar-
mos a pirâmide social brasileira", confidenciava
a ministra em conversas reservadas, ao longo da
semana passada. Apesar do teor dc suas criticas.
Zélia reconhece que o papel dos sindicatos num
pais com as desigualdades sociais como o Brasil
c fundamental na defesa dos assalariados. Re-
conhece também que a existência dessas entida-
des é um avanço que precisa ser ampliado. A
frente dc uma política econômica que. conforme
ela admite, preconiza a recessão como forma dc
extirpar o processo infiacipnário, Zélia sustenta
que a sociedade brasileira só consegue sc posi-
cionar diante do governo a partir dc um pata-
mar elevado das mazelas nacionais.

"Todos ficam dizendo que um dia as favelas
vão invadir os bairros nobres, porque as favelas
são a miséria visivcl c com a qual a sociedade
cm geral já sc acostumou a conviver. 0 problc-
ma c que existem as crianças que morrem dc
inanição c famílias inteiras condenadas á fome.
A maior dificuldade é que a sociedade faz dc
conta que essa camada dc miséria não existe e o
governo pauta sua atuação para tentar retira-
los de sua atual condição", pondera Zélia. Para
ela, o melhor caminho para a fatia miserável do
pais, no momento, c o combate á inflação —
mesmo que acompanhado dc uma recessão.
"Não é possivcl combater a inflação sem per-
das. Muitas entidades de empresários e traba-

Isalas Feitos» -
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Zélia quer ouvir voz da maioria'

lhadores apegam-se as suas perdas especificas
que nada tem a ver com a grande maioriajia
população".

Nos últimos dias, Zélia c seus assessores
\ém fazendo também uma cspecic de auto-ç/i-
tica. Na avaliação da equipe, um dos maiojcs
deslizes foi o governo ter dado ouvido .ao
catastrofismo que sucedeu ao plano cconòmi-
co As chamadas torneiras setoriais, com "as
quais alguns setores puderem receber cru/ci-
ros. são apontadas como "um erro tática".
Outra falha: a equipe econômica não deveria
ter deixado li\rc aos estados c município? a
possibilidade dc Converter cruzados cm cru/ci-
ros. Nesse caso, segundo um auxiliar dirctoila
ministra, pesaram aspectos políticos. O gover-
no avaliou que governadores c prefeitos, stfm
essa facilidade, poderiam sc rebelar contra o
plano econômico e dificultar a aprovação das
medidas no Congresso. (M.R I

Portaria extraviada dá prejuízo

recessão exibe sua face mais ameaçadora para
quem está no ptnlcr. "O ministro tem um limite
até onde pode ir na recessão, sem comprometer a
própria estabilidade do governo", diz Delfim.

Artovaldo Santos — 15 3 90
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pois no dia cm que um ministro tiver que con-
\enccr as pessoas cm sua volta dc que ele não c
louco, é porque alguma coisa anormal está
acontecendo".

Não é só de fora da burocracia que partem
alguns petardos contra a disposição oficial dc con-
truir um dique para barrar a inflação Mesmo em
círculos próximos á ministra Zclia Cardoso de
Mello é possivcl identificar adversários. Junto com
o pacote econômico. Zclia assinou também uma
portaria que regulamentava como as empreiteiras e
os fornecedores do governo devenam receber suas
div idas. Contra uma inflação na casa dos 84° o. um
estudo minucioso preparado por um assessor direto
de Zélia recomendava que o governo federal, esta-
dos e municípios só corrigissem suas dividas com os
prestadores de serviço, referentes a março, a uma
taxa dc 41%. No inicio da semana passada. Zélia
foi informada por um auxiliar que essa portaria, até
hoic. não chegou a ser publicada no Diário Oficial.

dc USS 26 bilhões para o setor público, sc compa-
rado com o que seria desembolsado caso tivesse
sido utilizado o índice de 41 "o Para recomendar
essa pcrcentagcm menor, o assessor de Zélia disse-
cou as planilhas dc custos da construção civil c.<ie
alguns fornecedores do governo. Em seu trahalffo.
cie detalhou um extenso rol dc iicns que sofreram
uma queda dc preços, com a implantação do plvpo
econômico, como tijolos, areia e outros insumos
Com base nessa redução dc custos c que foi arbi-
irado o valor dc 41%.

No Ministério da Economia, o extravio 3a
portaria é tratado cm clima He mistério Logo que
tomou conhecimento do fato. a ministra determi-
nou que sc encontrasse uma saída No fim dc

Já que muitas estatais, centenas de prefeituras c
quase todos os estados fizeram pagamentos com
base no Índice de 84 V um economista do gabinete
de Zclia calcula que houve uma despesa adicional

semana, um auxiliar da ministra garantiu qucq^Jo
seria publicado esta semana, com efeito retroativo
Outro assessor, porém, estava inconformado, pois
que a solução apenas recupera parle do prcjui/O"

ihuton. Ta depressão Orln: dispensar 20% alé julho

A cura do paciente com um tiro

Ideal do crescimento predomina

i»«íw

SÃO PAULO — Os economistas que preço-
ríizam a recessão como única forma de o Brasil
evitar a retomada do processo infiacionário são
ibmo médicos que receitam um tiro na testa para
debelar a febre do paciente. A frase, dita cm tom
;de brincadeira pelo presidente do Grupo Loren-
cetti, Aldo Lorcnzetti. é ilustrativa da reação de
empresários dos setores que primeiro seriam atin-
igidos. caso o governo decidisse cumprir a ameaça
de endurecer ainda mais as políticas monetária c
fiscal *- um atalho para contornar o risco da
inflação retornar ao tcmivcl patamar de dois
digitos.

Para Lorcnzetti — que dirige empresas pro-
jiutoras de bens de consumo duráveis e de capital
m-, a estratégia de reduzir a demanda para evitar
pressões inflacionárias vai encontrar resistências
importantes na indústria. "Muita gente sabe que
ç tolice pensar que pressões dc demanda são a
yausa da inflação brasileira", justifica. O empre-

ário concorda que o governo detém instrumen-
ps para aprofundar a redução de demanda já
.jcrificada em alguns setores, mas lembra a solu-
ío encontrada cm uma de suas indústrias, a
nebrasa, para contornar a ausência de encomcn-

s do setor público, reduzidas desde o governo
;amcy.

- Reorientamos a produção para o setor
^¦rivado, fabricando componentes para a indús-
?iria de papel. Com isso, pudemos manter 70%
íVos empregados da empresa — conta Lorenzetti.
Rlara quem nem o governo acredita que pode•provocar uma grande recessão. — Ouvi de técni-

cos da equipe econômica que eles nunca conse-
guiriam fazer isso, porque o setor privado ia
impedir.

Depressão — A convicção dc Lorenzetti
não é compartilhada por outros empresários. Al-
guns mostram que já jogaram a toalha, aceitando

^recessão como algo com que vão ter de convi-
¦ver. O presidente da Associação Brasileira para o
^Desenvolvimento da Indústria dc Base (ABDIB).

Tcófilo Orth. por exemplo, antecipa que a indús-
iria dc bens de capital se prepara para dispensar
até 20% dc seus 500 nnl funcionários neste c no
próximo mês. quando vencem os acordos de rc-
duçòcs dc jornadas dc trabalho firmados para
contornar a queda de demanda no setor.

Ainda não cortamos fundo, mas não temos
outra saida, principalmente nas indústrias dc
bens dc capitai sob encomenda — argumenta.

Orth. que integra o comitê empresarial para
negociar com trabalhadores e governo uma nova
política salarial c de preços, está na verdade rcflc-
tindo uma atitude dc empresários que. pressiona-
dos pela onda de greves nas fábricas, impossibilita-
dos por determinação governamental dc repassar
aos preços eventuais reajustes salariais c convenci-
dos dc que a recessão é inev itável, iniciaram cortes
profundos em seu quadro de funcionários.

O governo não vai provocar recessão, vai é
levar o pais á depressão econômica — alarma-se
Paulo Butori, vice-presidente do Sindicato das In-
dústrias dc Fundição do Estado dc São Paulo c
presidente da Fuprcsa-llitchiner. empresa do setor
dc fundição de ferro e aço.

Para Butori. o processo recessivo já vinha se
manifestando desde o ano passado c foi aprofun-
dado pelo Plano Collor.

As empresas precisam de mais capital de giro
para fazer frente ao aumento da carga tributária c o
custo do dinheiro está alto demais. Mesmo que o
governo mantenha as políticas monetária e fiscal
inalteradas, muita gente vai demitir c depois que-
brar — afirma.

Segundo Butori, setores com demanda ainda
elevada, como o dos fabricantes de produtos bási-
cos, estão se beneficiando até das demissões:

O trabalhador dispensado está com cinco
salários no bolso, resultado da rescisão. Por en-
quanto, ele está comprando bens e estocando ali-
mentos e produtos de higiene c limpeza, mesmo
porque a poupança não recuperou credibilidade —
conclui.

Lorenzetti: contornar a crise

Ramo de perfumaria

não enfrenta crise

Os sinais de que a economia entrou
cm processo de recessão ainda não são
claros, apesar do aumento de demissões
em segmentos localizados. A análise foi
feita na semana passada pelo Sindicato
da Indústria de Perfumaria e Produtos
de Toucador de São Paulo, que reúne
poderosos grupos empresariais como a
Gessy Levere a Colgate Palmolive.

Segundo o presidente da entidade.
João Carlos Basilio da Silva, enquanto
os dados da Fiesp indicam um cresci-
mento preocupante do número de traba-
lhadores dispensados, o setor, que em-
prega 25 mil pessoas, registra
desempenho favorável nas vendas e está
contratando empregados.

Na primeira semana de junho, por
exemplo, o nivel de emprego da ativida-
de cresceu 0,48% em relação á última de
maio. "O número é pequeno, mas mos-
tra que ninguém está demitindo", diz
Basilio da Silva. Segundo ele. o mercado
de produtos dc higiene pessoal, como
sabonetes e cremes dentais, está aqueci-
do e as empresas relutam em apostar na
recessão."Estamos mais preocupados com os
movimentos grevistas e com o cresci-
mento da inflação", revela o empresário."Estamos dando antecipações e reajustes
salariais de até 40% que vão ter dc ser
repassados para preços mais cedo ou
mais tarde", relata.

"Até a ministra Zélia pode falar cm
recessão que nós não acreditamos." A fra-
se é do empresário Mauro Magalhães, que
atua no ramo da construção civil, um dos
setores da economia que se diziam mais
penalizados com o Plano Collor. Mauro
Magalhães, dono de uma empresa de Pia-
nejamento e Incorporações e diretor da
Ademi (Associação das Empresas do Mer-
cado Imobiliário), acha que em mais 30
dias a construção de imóveis entra no rit-
mo norma! e. mesmo sem financiamentos,
está buscando até idéias criativas que per-
milam a aquisição de casa própria pela
classe média.

Seu diagnóstico para a economia brasi-
leira espelha a rejeição que o pais tem á
idéia de recessão. O próprio Mauro admite
que tecnicamente é muito difícil combater
a inflação no Brasil sem que ocorra um
desaquecimento econômico. "Só 

que isso
não condiz com a lógica", reflete o empre-
sário. confiante que com o fim da ciranda
financeira o pais volte ao principio da
busca dc segurança no investimento em
imóveis.

A sindrome da recessão impera no pais
a uma longa data. como lembra o ex-mi-
nistro do Planejamento Reis Veloso. Nun-
ca nenhum governo sc dispôs a combater a
inflação sacrificando o crescimento econó-
mico. mesmo quando as taxas de inflação
eram dc 20% ao ano. Sempre prevalece-
ram as teorias desenvolvimentistas e os
programas dc combate à inflação durante
muitos anos foram gradualistas, justamen-

Fernanda Mayrlnk — 7/3/89

te para não comprometer o crescimento
econômico. *

Reis Veloso lembra que o preço que o
pais pagou por sempre ter perseguido.o
crescimento a qualquer custo foi o aborto
de dois ciclos de expansão, em 1981 e 198-7."Essa 

postura tem que ser substituída pela
procura do crescimento sustentável c isso
só é possível sem inflação." Ele admite que
a sociedade brasileira resiste á idéia dc
combater a inflação à custa de uma rccés-
são. Uma postura cômoda, na medida q&c"todos alegam que não são causas autôno-
mas da inflação". • ••

* m
As atuais reivindicações salariais c a$ ps

reajustes que vêm sendo concedidos acom-
panhados de repasses a preços são fatores
de preocupação. 

"A sociedade brasilíifa
não sabe resolver seus conflitos distriby|j-
vos sem recorrer á inflação", argumenta
Veloso, alertando que esse comportamento
acabará gerando a necessidade de uroa
recessão muito mais profunda para um
efetivo combate á alta dc preços. 

"O ofye-
tivo é liquidar a inflação e ás vezes pata
controlar uma inflação bárbara é necesslj-
rio passar por uma recessão. O problcma^é
que, com tantas pressões contrárias, cortt-
se o risco de termos uma recessão além.ijo
que seria necessário", argumenta Veloso*

' Colaboraram:
Reinaldo Ramos (Sâo Paulo) e
Regina Perez (Rio).

Geraldo Viola — j

^1

Veloso: fim do pradualismo Magalhães: o lógico é crescer ~

¦ "j£ '-s'<
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SONY |

'4 Prog^^it. Mdom Music ter(RMS=20) COMPACT DISC FL/ffER DISCMAN SONY D-20 I-I Shuffle Play. Music Calendar Display. Controle dw, n«Tn(!hL» Iremote de ^8 funcoes unioo Compact Disc Player portatil do BrasiL Utilizapfto em ¦

Func&o Repeat: 4 modldades. casa, no carro ou ar livrc FHmciona com pittas, oorrente MICROSYSTEM SANYO MCD 300K I
QQCAAAn eltocaoubatenade^m^L Com oontroleremoto. COM COMPACT DISC. 4 faixas: MW/SW1/SW2/FM. Sistema Dolby. 110/220V. ou pilhas. I

L, ITSm 47.900,00 - 4 x 16.545,00.66.180,00

sreiiHSWTEmujOTEB ""SXKS.'r " MHM I
350W. de potencia. Duplo cassete com 1 I I IBM I I

High Speed Dubbing e Continuos Play. tigSMmSM . EAQAAM  1 sw—=M I" Equalizador grafico de 5 bandas. : A vista Ot/tt/Uv,Uv HHH| I
Sintonia digital com 20 memorias. A OA fiQQ AA I
Karaoke. Entrada para Disc-Laser. OU iX mUiDOv|UU I

IJ Caixas & usticas de 3 vias Rack com = 
82.756,00 I

njj|H^H| MICROSYSTEM "HOT STEREO" PfflLCO-HITACHI PMS-550D I
RjHHHHBHHQI 60 watts do mais puro som. Duplo Tkpe-Deck. Equalizador grafico com 5 controles. Fun^&o karaokfe. I

Funciona em redes eletricas, pilhas, oifbateria de carro. I

|:^P H 

""25'900'00 "4 x8:946,00 • 35-784-°° 
I

II 25 X 4.054,OOmens* MICROSYSTEM PHILIPS CD SOUNDMACHINE AZ8391 I
I OU PELO PLANO DE 12 MESES Compact Disc Laser, Duplo Cassete Deck. High Speed Dubbing, Continuous Play e Dubbing. I
I -?1 Equalizador grafico de 3 bandas. RMo de 3 faixas: FM/OM/OC. A pilhas ou luz. I

I HP1 I" ¦ | , *» 57.900,00 ~ 4 x19.999,00.79.996,00 I
I Nufejaa Uruguaiana. MaduretnL Nort* Shopping. Plaza Shopping. RwSul, Batt* I

I i —"""" Com controle remoto. ^ ,^„u RADIO-GRAVADOR STEREO SANYO M-9709 J

OC v O Qftl AA SKSp Radio MW/SW1/SW2/FM. Sistema de 2 vias e 4 alto-falantes. J
wU X wivUi)Vvmensais jE3SHBH?|j Grava*^ com um toque 110'220V. ou pilhas. II

I VIDEOCASSETE TOSHIBA M-5330B OU PEW) PLANO DE 12 MESES. "i "j 
QQA A I

4cabe^as.Cameralentaquadra Avista JLXtt/t/UfUU I

.4x4.141,00.16.56400

J 
Tl)DOEMATE2SMESES8MjIjBW^^^^®^^ I

g\ PtAA AA 110/220V. ou pilhas. I

I C0NS0RCI0GARS0NELD0RAD0 I a™* 3.700,00 
^^11 

A™*

I 
SEPUWOMSOlIpOPRATOCE! 

(°W^SS, »„ 4 x 1.278,00 
^¦MBI 8.290,00

I 
mm Nff^l 

- 5.112,00 „u 4x2.863,00 = 11.452,0011

w£%vvnain VALIDAS 
ATE O DIA 20/6

DeSegundaaSabado ///^^TBI w^.i VMPMMKiPi^VPV OU ATE DURAREM NOSSOS ESTOQUES.
das9:00asl8:30n. g f 1ULI1 ^ L T ^ iB  . 

Pra1£S! : -VAN1MN 
¦ 67 aceitamos

9(02"297 6177 'TODQS 
OS CARTOESDE CREDITO!

*

SUA MELHOR OPÇÃOSUA MELHOR OPÇÃO!

Garson

domingo, 17/6/90 ? 1° caderno ? 15JORNAL DO BRASIL

T0CADISC0S LASER S0NYCDPM35
Program Edit. Random Music Sensor (RMS=20)
Shuffle Play. Music Calendar Display. Controle

remoto de 28 funções.
Funçáo Repeat: 4 modalidades.

Avista 33.500,00

ou 4x11.571,00 = 46.284,00

COMPACT DISC PLAYER DISCMAN SONY D-20
0 únioo Compact Disc Player portátil do Brasil Utilização em

casa, no carro ou ar livre. Funciona oom pilhas, corrente
elétrica ou bateria de automóveL Com oontrole remota

À vista 36.900,00

.«4x12.745,00

ffifc = 50.980,00
kd|Hri| Nu toju: Oux-Kior l'rujju«in«, ABinòr^» Norv Shoppinjí

Madurmv Uadurnn Shopping. Rio Sul. Ilha.

MICROSYSTEM SANYO MCD 300K
COM COMPACT DISC. 4 faixas: MW/SW1/SW2/FM. Sistema Dolby. 110/220V. ou pilhas.

Avista

SYSTEM SONY DYNAPOWER
350W. de potência. Duplo cassete com

High Speed Dubbing e Contínuos Play.
Equalizador gráfico de 5 bandas.

Sintonia digital com 20 memórias.
Karaokè. Entrada para Disc-Laser.

Caixas acústicas de 3 vias. Rack com
porta-discos.

À vista 59*900,00

o. 4 x 20.689,00

= 82.756,00

MICROSYSTEM "HOTSTEREO" PHILCO-HITACHIPMS-550D
60 watts do mais puro som. Duplo Tkpe-Deck. Equalizador gráfico com 5 controles. Funçào karaokè.

Funciona em redes elétricas, pilhas, oifbateria de carro.

Avista
Nu loja». Urujfuatana. Puua Hw Sul. Ban*

REFRIGERADOR BRASTEMP SKY LINE
FROSTFREE
420 litros. Duplex. Nâo precisa descongelar nunca.
Garantia total de 1 ano

mensais MICROSYSTEM PHILIPS CD SOUNDMACHINE AZ 8391
Compact Disc Laser, Duplo Cassete Deck. High Speed Dubbing, Continuous Play e Dubbing.

Equalizador gráfico de 3 bandas. Rádio de 3 faixas: FM/OM/OC. Á pilhas ou luz.
OU PELO PLANO DE 12 MESES

Avista
K«a lojas; Uruguaiana. Maduretn. Norte Shopping. Plaza Shopping. R» Sul Barr*

OFERTA

DA SEMANA!

»j< jywffijB;

TV A CORES PHILIPS GL-1340
51 cm (20"). VHF/UHF. Modelo vertical.

Com controle remoto. RÀDIO GRAVADOR STEREO SANYO M-9709K
Rádio MW/SW1/SW2/FM. Sistema de 2 vias e 4 alto-falantes.

Gra\ação com um toque 110/220V. ou pilhas.25x2.361,00mensais
OU PELO PLANO DE 12 MESES.VIDEOCASSETE TOSHIBA M-5330B

4 cabeças. Cámera lenta quadro
a quadro, imagem congelada.

Sintonizador eletrônico (VHF/UHF).
Memória. 4 programas para gravação.

•tt<7JL,UV mensais
OU PELO PLANO DE 12 MESES RADIOGRAVADOR MONO

SANYO M-2709 F/N
Rádio AM/FM. Full auto stop.
Gravação com um toque
110/220V. ou pilhas.
À vista

RACK SABARA VR-903
ftra TV e VÍDEOCASSETE,

com cesta para fitas.TUDO EM ATE 25 MESES SEM JUROS!

CONSÓRCIO GARS0N-ELD0RAD0

SEMPRE UM SOLUÇÃO PRA V0CÈ!

LIGUE

297-6177

De Segunda a Sábado ^m
das9:00àsl8:30h. g| IH> rl
Fora do Grande Rio: ///{ !Tj||PPA/>f>||

telefone grátis / \*l«lifi IM|PjH
9(021)297-6177 J w\ /)

Garson
j^^^mm-Consórcio

Sii^-Eldorado

Avista

OFERTAS VALIDAS ATE O DIA 20/6

OU ATÉ DURAREM NOSSOS ESTOQUES,

I

l
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Pradopolis, uma cidade-usina onde tudo funciona

^ 
^^^lis. 

SP — Fotos de Murtlo Menon ^

circular incomodamente pela cidade. Mas a eslalistica policial mosira que as coi- imporiacao dc criminosos dc outras cidadcs.
Todo mundo esta trabalhando na Correia de Arruda Filho, tambem dire- Os 11 mil funcionarios do comnlexo sas estao piorando: pots atualmente Pradopolis so tem dois conde-^

¥I . cT- w .• 1. _• • „ „„ a^,a / j i c;„ Mnn — Esteano ia dcu mais inqucntodo que no nados. que mataram as rcspectivas mulheres, ,,
Usina Sao Martinho, pioneira na Arne- torda usma. Usina Sao Martinh gropec ano passado inteiro. Nunca vi situa^ao como mlMestaopresosna cadeia da vizinhaGuariba,''^"
rica do Sul e uma das maiores do mun- — Se e um paraiso, por que eles nao te Screno nao devem nem sonnar coin Dcvp ser a crisc — comenia Borges, que cidade onde cxplodiram os primeiros conflitos
do entre as de a^ucar e alcool. A usina e moram aqui? — pergunta outro verca* mesmo tratamento, embora a preieitura acredita ao desemprego crescente e aos salaries de boias-frias em meados dos anos 80. A antiga .
que deu origem a cidade e ate hoje dor, Luis Otavio Giovanetti, gcrente da nao passe, na piitica, de uma repartiQao baixos. — Antes, o pessoal fazia muiia hora cadeia de Pradopolis. insialada nos Tundos de ..
mantem sobre ela controle absoluto. So agenda da Caixa Economica Estadual da empresa. EnqUanto na prefeitura os extra para construir suas casinhas, mas agora Uma vclhacasa dcesquina^deainda lunciona ..
se ve algum movimento de gente diante e herdeiro do primeiro morador da ci- salarios variam entre CrS 6.650 e CrS isso acabou a delegacia, na pra?a Pr,"cipal. foi desamada .

da agenda Bradesco. porque e dia de dade.CesarGi'ovane,ti.- Algumacoi- 74.168. os boias-frias 
£ 
«-«*£ Tnl.Efc -

pagamento. As portas da prefeitura se- Sa esta errada... — conclui ele, com nham entre CrS 5 mil e LrS 8 mil por mes. quadrados dc area construida para abrigar a do Borges rcgistrou apenas cinco homiddios, "
rao abertas ao publico depois do meio- muito cuidado para nao entrar em cho- mas a maioria sobrevive com a metade nova delegacia. que conta apenas. alcm do dele- mas tambem quatro suicidios. um indice apa- •

dia, como sempre. 0 prefeito e seus que com os donos da cidade. disso. Reclarrtar e perigoso: em Pradopo- gado. com um investigador c um cscriv3o, c rentemente muito alto para uma "cidade scm
assessores dao uma passada por la de- Luis Otavio. casado. 35 anos. mais lis, quem e demitido da usina tem que uma cadeia publica com capacidade para 24 problemas", uma cspecie dc simbolo da Califdr- fw
pois das tres da tarde, assim mesmo idade. portanto, do que tem Pradopolis mudar de cidade porque nao acha_ mais ^ orgulhade'te'r."SirrendadopTs
apenas duas vezes por semana. de emancWo. nunca pensou em sair emprego. Por falta de soctos. ha scis me- Ag3c dShciro^ r!ir%?te do governo do - algo muito relative em materia de qualidade

Na ultima quarta-feira. Pradopolis de la. Mas. pela pnmetra vez, esta senttn- ses foi fechada a sede do bindicato aos atado. mas tambem com a provavcl future dc vida. se for comparada a renda dc um usinei- •
festejou 31 anos de emancipa<;ao politi- do que os problemas das cidades grandes Trabalhadores Rurais na cidade. ... ro com o ganho de um boia-fria.
ca com todos os seus problemas basicos estao chegando ate Pradopolis tambem. Desde que a cidade foi emancipada —— * ¦——— indiferente as mudan?as a sua volta. o riel >

resolvidos. A rede de agua e esgoto — A recessao chegou com tudo aqui politkamente. os Ometto e outros direto- sccrctar'o c lov,s Bronzati. 6 anos que na

chega as suas 1.720 casas. Ha escolas, — constata. ao contabilizar uma qucda res e funcionarios^ da usina controlam ^5 f^'anos nao gosta dessa histona dc
creches e parques infantis para todas as de 40% a 50% no movimento do banco prefeitura e a Camara Muniapal. Ate California Pouii.ua — Isso aqui esta mais para -
criangas. Todas as ruas sao iluminadas apos 0 Piano Collor. — Esta e uma 1982, a familia garantiu que a eleigao Man-akcsh do que para California... Se nos "

e 0 indice de mortalidade infantil e um cidade de assalariados e 0 comercio fosse disputada por um unico candidato tivcsscmos $j| da renda da vcrdadcira Califor-
dos menores do mundo. A cidade se da depende deles. Como ninguem recebeu so uma vez a prefeitura ficou alguns me- ma. scnamos um pais dentro do pais. Nos nao

ate ao luxo de lavar suas ruas, para a reposiCao salarial dc 166%. 0 pessoal ses fora do seu controle. Foi na adminis- «¦ »mosncos.Orcs.oequefem.seravcldcma,s-^

limpar a poeira vermelha e a fuligem nao esta ganhando nem para comer e tracao do primeiro prefeito eleito, Nelson T3o miseravel que cada vez mais comc?am a
que vem da queima dos canaviais. comercio fracassou. Ometto. Transferido pela usina para ou- .. - x aparecer desocupados perambulando pelas ruas,

A primeira vista, Pradopolis poderia So quem recebeu aumento salarial tra cidade. ele teve que passar 0 cargo flp 'SJHI de Prad6polis. Por enquanto. um cfidente scrvi-
servir como cidade cenografica para uma cm Pradopolis foram os 250 funciona- para 0 vice. Januario Teodoro de Sousa. «° mjontjado Pela prefeitura tem consegtodo
novel, que se passasse nun,a .erra, de riosda prkei.ura. NoDecreto 534 no De 1969.. 1988. Agenor Pavan, din, ¦ J t 

"

fantasia, um lugar onde todos gostanam fim de maio o prefeito concedeu um tor industrial da usina. reN'ezava-se na • vel manter esse cordao sanitano. nem CI6%is -
de viver, mas o prefeito. Orlando Correia aumento de 30% aos funcionarios pu- prefeitura com Orlando Ometto, dois Bronzati sabe dizer. Para ele nSo ha crise:
da Silva Ometto. o Orlandinho, nao mo- blicos, com efeito retroativo, esclare- mandatos cada um. So nas duas ultimas • —Quemaiseu poderiaquerer que aqui nao (" 
ra la. Filho do Dr. Orlando Ometto. duas cendo ainda que este valor "correspon- eleiQoes apareceu um candidato da oposi- PP|Ju j!?! "

- vezes prefeito .de Pradopolis, ele vive em de a 67% do IPC registrado no mes de Qao. o contador Luis Antonio Ferreira , ° 
n0 flm 

"de 
cada tarde comcca a aparecer '

Ribeirao Preto. assim como a maioria abril de 1990". Mesmo assim, a folha Gon^alves. do PMDB. mas *m recursos \ \ gente nas ruas. voltando em silencio de mais um
dos seus assessores e todos os profissio- de pagamentos do funcionalismo con- para enfrentar a oligarquia dos Ometto. la \ fV\ dm na Usina Sao Martinho — a usina que,,

. nais liberais da cidade. some apenas 30% da arrccada^ao men- O PMDB conta com apenas uma cadetra | I acabou virando ddade, mas continua sendo..
— Esta cidade e um paraiso — nao sal de um oi^amcnto estimado cm CrS na Camara de 13 vereadores. dos quais «•">' • u,ma 8rai]de fa«nda, agora assustada com a ,

' - se cansa de repctir o vereador Homero 150 milhoes para este ano. sete sao ligados a usina. Bronzati: nada de Cahforma chegada dos tempos do Bras,I Novo. 
|Aj 

vqaerevqaACOMDOMUNDO.

^OPONTOFlttOCARANIt
W9\ So quem c especializado pode garantir o melhor da Copa pra voce. Venha ate <

\ 
0 Ponto Frio e encontre as maiores facilidades. Aproveita essa, Brasil. ^Bl

S A cores. Novo design premiada Seleior aulomitico , 1M 7
J t ^ de volta^em. VHF/UHF. Seletor Soft-touch. PHILIPS

I A VISTA 44.900. A VISTA 15.935. (p***) TVCcJgSmiT (13cm|.
S iiri v\ \ — _ _ _ _ _ _ __ TV COLOR HPS2050R 20" (51 cm) \ TV a cores e ridio AM/FM num unico aparelho
i TV TS-207 VS CR 20" (5km) OU 4 X 15*5o0f — O2.320t OU 4 I5*525f A cotes. CofitroW remotci NTSC/PAL-M.

s a cores prestaqOes iguais. presta<;Oes IGU ais. A VISTA45*900^ AVISTA 36500,

! 
avista 51.900, s 22.100. o. 4»15.920, =63.680, o. 4.12.800, = 51^00, ,

| oa 4 x 18.000, = 72.000, bS& prestacOes iguais. westaqOes iguais. I
% PRESTACOES IGUAIS. I-

Jfrv PHILIPS 1
a ^—I ¦ if TV • SUPERLUXO 20" (51cm). ¦

SHARP **-) I • I A cores. Controle remoto. VHF/UHF. I
? CAMERA CAMCORDER VL-L170 B. H SI « On Screen display. Mem6ria programSvel ...H

^ntes FL4 - Zoom de 8X com \ VHF* ¦II , ¦ - para at« 18 canais. Sleeptimer. ¦
8 veloddadevari^vel. Totalmenteautom^tica \ eHolK)'rt<V lH COHw Garantiade 1 ana ¦
| Dublagem de Audio lluminajao minima: \ Mai*(acilidadet: compreetta II <ff% AAA I

eletr6nico de

J 
AVISTA m.M0f 

WBMIBp 

12X6.448,«en9«b I

Prtdôpolls, SP — Fotos de Murilo Manon

Bronzati: nada de Califórnia

VIDEOCASSETE M-5330BVHS À VISTA
4 cabeças -

SHARP
CAMERA CAMCORDER VL-L170 B.

^ Lentes F14 • Zoom de 8* com
0 velocidade variável. Totalmente automática
^Dublagem de áudio Iluminação mínima:
. 4 Lu*. Microfone embutido
^ÍSv^Visor eletiônico de 1/2".

Avista 185.000,

n ou 4 x 64.190,
Ifll PRESTAÇÕES IGUAIS.

AEREVQAACOMDoMuNDa

IO Ponto Flio Garante

Só quem é especializado pode garantir o melhor da Copa pra você. Venha até

o Ponto Frio e encontre as maiores facilidades. Aproveita essa, Brasil.

MrfpüMBÉS
Mm 9

m | H

S. TV TS-207 VS CR 20" (5km)
A cores
Avista 51.900,

. ou 4 >18.000, 5 72.000,
J PRESTAÇÕES IGUAIS.
9
6

MITSUBISHI
TV TC 2090 20" (51 cm).
A cores. Novo design premiado Selelor aulomático
de vohagem. VHF/UHF. Seletor Soh touch.
Volume UP-DOWN.

A vista 44.900,

ou 4x 15.580, =62.320,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

PONfO FRIO

PHILIPS
TV P/B 6138 17" (44 cm)

Avista 15.935,

«4.5.525,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
= 22.100,

TVCOÍJORH^%OR2^5IZ)^^^^^|
A cores. Controle remota

Avista 45.900,

o. 4 «15.920, =63.680,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

TVC CMS-0631 5" (13cm).
TV a cores e rádio AM/FM num único aparelho
NTSC/PAL-M.

Avista 36500,

o« 4x12.800, = 51J200,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

ou 4123560, = 94440,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

VAT
FITA PARA VIDEOCASSETE OURO T 120

A vista 375.
OU PELO CRÉDITO RÁPIDO BONZÂO.

wS8!S??2o A VISTA 68500,
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Pradópolis, uma
-usina 

onde tudo funciona

Mas Já também
a palavra crise
começa a circular

Ricardo Kotscho

RADÓPOLIS, SP — Bem asfalta-
JL das e arborizadas, as ruas de Pra-
dópolis estão sempre desertas na maior
parte do dia. como se uma bomba de
nêutrons tivesse explodido nessa cidade
de 10.500 habitantes, um oásis <te 162
quilômetros quadrados, a 330 quilôme-
tros de São Paulo, onde tudo funciona.
É como se Pradópolis pertencesse a um
outro mundo, distante do Brasil. Ape-
sar disso, a palavra crise acaba de atra-
vessar as margens do córrego Triste e a
circular incomodamente pela cidade.

Todo mundo está trabalhando na
Usina São Martinho, pioneira na Amé-
rica do Sul e uma das maiores do mun-
do entre as de açúcar e álcool. A usina é
que deu origem à cidade e até hoje
mantém sobre ela controle absoluto. Só
se vê algum movimento de gente diante
da agência Bradesco, porque é dia de
pagamento. As portas da prefeitura se-
rão abertas ao público depois do meio-
dia, como sempre. O prefeito e seus
assessores dão uma passada por lá de-
pois das três da tarde, assim mesmo
apenas duas vezes por semana.

Na última quarta-feira. Pradópolis
festejou 31 anos de emancipação políti-
ca com todos os seus problemas básicos
resolvidos. A rede de água e esgoto
chega às suas 1.720 casas. Há escolas,
creches e parques infantis para todas as
crianças. Todas as ruas são iluminadas
e o indice de mortalidade infantil é um
dos menores do mundo. A cidade se dá
até ao luxo de lavar suas ruas, para
limpar a poeira vermelha e a fuligem
que%vem da queima dos canaviais.

À primeira vista, Pradópolis poderia
servir como cidade cenográfica para uma
novela que se passasse numa terra de
fantasia, um lugar onde todos gostariam
de viver, mas o prefeito. Orlando Correia
da Silva Ometto. o Orlandinho, não mo-
ra lá. Filho do Dr. Orlando Ometto. duas
vezes prefeito de Pradópolis, ele vive em
Ribeirão Preto, assim como a maioria
dos seus assessores e todos os proftssio-
nais liberais da cidade.

— Esta cidade è um paraiso — não
'' se cansa de repetir o vereador Homero

Da Usina São Martinho nasceu a cidade, em tudo dependente dela

Correia de Arruda Filho, também dire-
tor da usina.

Se é um paraiso, por que eles não
moram aqui? — pergunta outro verta-
dor, Luis Otávio Giovanetti, gerente da
agência da Caixa Econômica Estadual
e herdeiro do primeiro morador da ci-
dade, César Giovanetti. — Alguma coi-
sa está errada... — conclui ele, com
muito cuidado para não entrar em cho-
que com os donos da cidade.

Luis Otávio, casado. 35 anos. mais
idade, portanto, do que tem Pradópolis
de emancipação, nunca pensou em sair
de lá. Mas. pela primeira vez, está sentin-
do que os problemas das cidades grandes
estão chegando até Pradópolis também.

A recessão chegou com tudo aqui
— constata, ao contabilizar uma queda
de 40% a 50% no movimento do banco
após o Plano Collor. — Esta é uma
cidade de assalariados e o comércio
depende deles. Como ninguém recebeu
a reposição salarial de 166%, o pessoal
não está ganhando nem para comer e o
comércio fracassou.

Só quem recebeu aumento salarial
cm Pradópolis foram os 250 funcioná-
rios da prefeitura. Pelo Decreto 534 no
fim de maio o prefeito concedeu um
aumento de 30% aos funcionários pú-
blicos. com efeito retroativo, esclare-
cendo ainda que este valor "correspon-

de a 67% do IPC registrado no mes de
abril de 1990". Mesmo assim, a folha
de pagamentos do funcionalismo con-
some apenas 30% da arrecadação men-
sal de um orçamento estimado cm CrS
150 milhões para este ano.

Uma estatística que denuncia

Os 11 mil funcionários do complexo
Usina São Martinho-Agropecuária Mon-
te Sereno não devem nem sonhar com o
mesmo tratamento, embora a prefeitura
não passe, na prática, de uma repartição
da empresa. Enquanto na prefeitura os
salários variam entre CrS 6.650 e CrS
74.168, os bóias-frias dos canaviais ga-
nham entre CrS 5 mil e CrS 8 mil por mès.
mas a maioria sobrevive com a metade
disso. Reclamar é perigoso: em Pradópo-
lis. quem é demitido da usina tem que
mudar de cidade porque não acha mais
emprego. Por falta de sócios, há seis me-
ses foi fechada a sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais na cidade.

Desde que a cidade foi emancipada
politicamente, os Ometto e outros direto-
res e funcionários da usina controlam a
prefeitura e a Câmara Municipal. Até
1982, a família garantiu que a eleição
fosse disputada por um único candidato e
só uma vez a prefeitura ficou alguns me-
ses fora do seu controle. Foi na adminis-
tração do primeiro prefeito eleito, Nélson
Ometto. Transferido pela usina para ou-
tra cidade, ele teve que passar o cargo
para o vice. Januário Teoaoro de Sousa.

De 1969 a 1988, Agenor Pavan, dire-
tor industrial da usina, revezava-se na
prefeitura com Orlando Ometto, dois
mandatos cada um. Só nas duas últimas
eleições apareceu um candidato da oposi-
çâo. o contador Luís Antônio Ferreira
Gonçalves, do PMDB, mas sem recursos
para enfrentar a oligarquia dos Ometto.
O PMDB conta com apenas uma cadeira
na Câmara de 13 vereadores, dos quais
sete são ligados á usina.

Como todos os engenheiros
e advogados que atuam profis-sionalmente em Pradópolis,
também os médicos que traba-
lham na cidade não moram lá.
Depois das seis da tarde, (juem
precisar de atendimento medico
tem que ser levado de ambulân-
cia para alguma cidade vizinha.
Mesmo assim, o delegado de
Pradópolis, Marcos César Bor-
ges, não quer nem pensar cm
ser transferido para outra cida-
de.

Não saio daqui nem a
pau — diz o delegado, que no
ano passado inteiro se ocupou
de apenas 25 inquéritos, a
maioria por bebedeira e brigas
de marido e mulher.

Mas a estatística policial mostra que as coi-
sas estão piorando:Este ano já deu mais inquérito do que no
ano passado inteiro. Nunca vi situação como
essa. Deve ser a crise — comenta Borges, que
acredita ao desemprego crescente c aos salários
baixos. — Antes, o pessoal fazia muita hora
extra para construir suas casinhas, mas agora
isso acabou.

A única obra que continua sendo tocada na
cidade c um imenso prédio de 1.100 metros
quadrados de área construída para abrigar a
nova delegacia, que conta apenas, alem do dele-
gado. com um investigador c um escrivão, c
uma cadeia pública com capacidade para 24
presos.

A cidade está revoltada não só com o des-
perdido de dinheiro por parte do governo do
estado, mas também com a provável futura

Todos estranham o tamanho da delegacia

importação de criminosos de outras cidades,
pois atualmente Pradópolis só tem dois conde-( *
nados, que mataram as respectivas mulheres, ,
mas estão presos na cadeia da vizinha Guariba," ^
cidade onde explodiram os primeiros conflitos
dc bóias-frias cm meados dos anos 80. A antiga
cadeia de Pradópolis. instalada nos fundos de. ¦>
uma velha casa dc esquina onde ainda funciona .
a delegacia, na praça principal, foi desativada ¦
há mais dc 10 anos por falta de freguesia.

Em seus cinco anos de Pradópolis. o delega- "
do Borges registrou apenas cinco homicídios, '
mas também quatro suicídios, um índice apa- "
rentemente muito alto para uma "cidade sem ,,
problemas", uma espécie de símbolo da Califór•
nia Paulista, a região de Ribeirão Preto, que se
orgulha de ter a maior renda per capita do pais— algo muito relativo cm matéria de qualidade
dc vida. se for comparada a renda de um usinei-
ro com o ganho de um bóia-fria.

Indiferente ás mudanças á sua volta, o fiel
secretário Clóvis Bronzati. 36 anos. que na
prática administra toda a prefeitura de 1'radó-''1
pólis há H anos. não gosta dessa história dc ¦
Califórnia Paulista. — Isso aqui está mais para
Marrakcsh do que para Califórnia... Se nós
tivéssemos 5% da renda da verdadeira Califór-
nia, seriamos um pais dentro do pais. Nós não'
somos ricos. O resto é que é miserável demais —
diz ele.

Tão miserável que cada vez mais começam a
aparecer desocupados perambulando pelas ruas,.,
de Pradópolis. Por enquanto, um eficiente servi- ,
ço montado pela prefeitura tem conseguido
mandar dc volta para as cidades de origem esses ,J
imigrantes indesejáveis. Até quando será possi- ¦ ¦
veí manter esse cordão sanitário, nem Clóvis
Bronzati sabe dizer. Para ele não há crise:

— Que mais eu poderia querer que aqui não
tem? Cinema? Tenho videocassete cm casa. E
todo fim-de-semana tem futebol c ccrvejinha...

No fim de cada tarde começa a aparecer
gente nas ruas, voltando cm silêncio de mais um
dia na Usina São Martinho — a usina que
acabou virando cidade, mas continua sendo
uma grande fazenda, agora assustada com a
chegada dos tempos do Brasil Novo. (R.K.)
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Apelo da família torna 
público 

seqüestro de Medina

ai_í.ffli—Carlos Mesquita '
A mulher do publicitário Ro-

'berto Medina, Maria Alice, con-'vocou 
ontem os repórteres, que

desde quarta-feira da semana
passada acompanhara o seques-
tro do seu marido, para, cum-
.prindo uma exigência dos crimi-
•nosos, pedir publicamente que a
policia se afaste do caso. O secre-
Etário de Polícia Civil, Heraldo
Gomes, atendeu imediatamente
•ao apelo, determinando a suspen-'são 

de todas as operações poli-
ciais, que já tinham chegado até à
prisão de alguns dos principais
seqüestradores.

Medina foi seqüestrado por
¦um grupo de 10 a 5 homens por
yolta de 20hl 5 do dia 6 deste mês,
;quando saía da agência de publi-
,cidade Artplan, na esquina da
•Avenida Epitácio Pessoa com
•Rua Negreiros Lobato, na Lagoa.
O JORNAL DO BRASIL e ou-
,tros órgãos de imprensa vêm
acompanhando o caso desde o
inicio, sem nada noticiar, a pedi-
,do da família, para ajudar a pre-
.servar a vida do publicitário.
Pressionados pelo cerco policial,
os próprios seqüestradores, que
.também exigiam a imprensa fora
.do caso, acabaram provocando a

publicação.
A nova exigência foi feita à

família através de um telefonema,
pouco depois das 14h de ontem.

,"Mais uma vez venho pedir, e
desta vez de público, que a polícia
se afaste desse caso. Fique fora!

! Já não basta o que a revista Veia
nos fez, divulgando noticias, sabe
Deus da fantasia de quem? O que
eu quero é que. com a polícia

! afastada desse caso. Roberto pos-
; sa voltar para casa e possa defini-
jltivamente encerrar esse episódio.

É só. Obrigada", disse Maria Ali-
Ice, numa praça do condomínio
onde mora. Tensa e abatida, ela
estava acompanhada por Juca
Colagrossi. uni dos encarregados
das negociações com os crimino-
sos, e pela jornalista Léa Pentea-
do. relações públicas da Artplan.

O secretário de Polícia Civil,
Heraldo Gomes, disse, ao comen-

•tar o apelo feito por Maria Alice
Medina, que 

"a 
policia está orien-

,tada no sentido de respeitar o
sentimento da família. Ao mesmo
tempo, a policia e a população
jSperam que os seqüestradores
¦respeitem a vida de um inocen-
'te."

Almir Veiga 11/11/87
i&füü

Mira preservar a vida de Medina (E). Maria Alice pediu o afastamento da policia

Rio teve 25

casos só

neste ano

A onda de seqüestros que ocorre
Xa no Rio de Janeiro já causou 25
vitimas. O caso de Roberto Medina.
iniciado há II dias, é o mais krngo até
agora e a ação dos seqüestradores foi
certamente a mais ousada de todas,
cnvohvndo o maior número dc pes-
soas e o armamento mais sofisticado.
A policia se surprendeu com o nivcl
de planejamento e execução desse se-
qüestro.

Por enquanto, o maior resgate já
pago no Brasil foi de USS 4 milhões
(CrS 360 milhões, ao câmbio p;iralclo
atualI. em 1986. pela vida de Antônio
Beltrán Martinez, na época vkx-pre-
sidente do Bradesco. O banqueiro fi-
cou 41 dias em cativeiro, em São
Paulo. Quem pediu o resgate mais
alto. no entanto, acabou preso. Foi o
grupo que seqüestrou, também em
São Paulo. Abilio Diniz. dono da
rede de supermercados Pão de Açu-
car. O pedido foi de USS 30 milhões
(cerca de CrS 2.7 bilhões) mas a poli-
cia libertou Diniz uma semana após o
seqüestro.

As negociações desses casos ío-
ram demoradas. O também publicitá-
rio Luiz Salles. presidente da Salles
Interamcricana de Publicidade S A.
foi mantido como refém durante 65
dias e o pedido inicial de resgate foi o
mesmo cobrado pela libertação de
Roberto Medina: USS 5 milhões
(Cr$450 milhões no câmbio paralelo).
Em seguida baixou para USS 4 mi-

Ihões (CrS 360 milhões). E depois de
uma guerra de nervos com a família
do publicitário fechou-se o acordo:
foram pagos USS 2.5 milhões (CrS
225 milhões cm valores de hoje).

Este foi o segundo maior resgate
pago no Brasil. O terceiro, de Miguel
Mofarrej Neto. 27 anos. também
ocorreu em São Paulo. O filho do
empresário Nassib Mofarrej ficou
apenas nove dias com os seqüestra-
dores. Foram pagos USS 2 milhões,
mas um dos seqüestrados acabou
preso no Paraguai eparte do dinheiro
nxuperado.

No Rio — Até pouco tempo os
grandes resgates eram pagos em São
Paulo, onde se concentram as maio-
res fortunas do pais. Agora eles vem
sendo exigidos, com grande freqüén-
cia, no Rio. O quarto e o quinto
maiores resgates do pais foram pagos
aqui: a família de Bruno Jordan. lilho
do dono da Sociedade de Produtos de
Alimentos Manhuaçu, depois de lon-
gas negociações, conseguiu reduzir
um pedido inicial de USS 20 milhões
para USS 1,9 milhão.

Pela libertação de Odilon Pereira
Teixeira, dono da Auto-viação Regi-
na's. pagou-se USS 1.5milhão. Alem
desses dois resgates, que estão entre
os cinco maiores pagos no pais. fo-
ram registrados mais 23 no Rio, só
este ano. O primeiro de que se tem
noticia foi o dc Marcelo Priscival da
Silva, filho do dono de uma rede de
padarias e lanchonetes, no dia 16 de
janeiro, cm rocha Miranda. Maio foi
o mes com o maior número de casos,
II. E o último seqüestro, no dia se-
guinte ao de Roberto Medina foi o do
Sebastião Bcnctti, sócio de um con-
glomcrado dc empresas dc ônibus.
Fie foi libertado cinco dias depois,
por CrS 20 milhões.

Instrutor de Figueiredo 
planejou 

a operação

; Heraldo Gomes não quis fazer'muitos 
comentários sobre o caso.

uiwiinciuando que 
"o momento

¦não é de falar, e sim de grande'responsabilidade". O delegado
idisse que. diante da situação, es-
.tão suspensas as operações que a
•policia vinha fazendo, na tentati-
'va de prender os seqüestradores e'libertar 

Roberto Medina. "Ago-
ra. nós estamos apenas coletando
dados, informações que serão
guardadas em nossos arquivos",'afirmou Heraldo Gomes.

Até a ordem de Heraldo Go-
mes, cinco delegados estavam
^coordenando os esforços para en-
icontrar Roberto Medina e des-
•vendar também os outros casos
'de seqüestros que ocorreram no
Rio nos últimos meses. A Policia
[Militar, que eventualmente cola-
bora com as operações da Civil,
também desenvolvia seus pró-'prios trabalhos de investigação.
Ique chegaram à prisão de alguns
:acusados de seqüestros.
| Com a prisão, nos últimos
,dias. de dois envolvidos no se-
qüestro dc Medina — José Cor-
'nélio Rodrigues Ferreira, o Preá,'e Nazareno Tavares Barbosa,
apontado como mentor intelec-
•tual da ação —, o cerco policial
aos seqüestradores parecia ter
(diegado ao clímax. Operações
•policiais se realizavam dia e noite
'nos mais diferentes bairros do'Rio, 

em busca de novas pistas que
ipudessem levar ao local onde os
'seqüestradores escondem o em-
Jpresário. As investigações leva-
iram até à identificação do crimi-
noso que estaria tomando conta
'de Medina: Mauro Luis Gonçal-
,ves de Oliveira — o Maurinho
' Branco.

| Roberto Medina, amigo go-
r*ernador Moreira Franco, é um
•dos mais conhecidos publicitá-¦Sffos do país. Entusiasmado e au-
üácioso, ele conseguiu colocar
arca agência, a Artplan, no ran-
•icing das 10 maiores. No entan-

a empresa entrou num perio-
Zo de dificuldades financeiras,
•depois da realização de um dos
jnais ousados sonhos de Medina
p- o Rock in Rio, em janeiro de
.'1985. A agência investiu USS 1
milhão no evento, mas não ob-
teve os resultados esperados. A
TSrahma, um dos principais pa-
iítocinadores, acabou entrando
de sócia da Artplan.

O mentor intelectual do seqüestro dc
Roberto Medina — o professor dc edu-
cação física Nazareno Tavares Barbo-
sa — foi preso na manhã dc quarta-fei-
ra. dia 13. uma semana após o seqüestro,
por policiais da Divisão dc Repressão a
Entorpecentes (DRE). Nazareno, instru-
tor físico do ex-presídente João Figucirc-
do e ex-assessor do coordenador de Ação
Social do estado, Nelson Morara Fran-
co, irmão do governador, confessou ter
planejado o seqüestro ao diretor da
DRE. delegado Élson Campeio, e contou
que parte do dinheiro arrecadado com os
resgates seria usado cm sua campanha
para deputado estadual.

Em suas declarações à policia, Naza-
reno disse que Roberto Medina eslava
em poder de Maurinho Branco, um dc
seus comparsas, mas que não sabia o
local de cativeiro. Ele explicou que fez
todo o planejamento do seqüestro, mas
que a execução licava por conta dc um
chcfão da Falange. O professor dc educa-
çào física revelou que tinha contatos com
os chefes de quadrilhas ligados à Falange
Vermelha, desde a campanha de Moreira
(•ranço ao Governo do Estado, quando
pedia votos cm favelas.

Ele contou, ainda. que. numa rcu-
mão recente, no morro do Pavãozinho.
cm Copacabana, da qual também par-
licipava Maurinho Branco, comentou
que estava precisando dc dinheiro para
a sua campanha a dcpuiado estadual.
Maurinho Branco teria dito, então, que
ele usasse de seus conhecimentos para"levantar algum bacana", que o resto
seria feito pela Falange. Nazareno tam-
bem disse que Maurinho Bnmco acabou
se aborrecendo com ele, pois. pretendiam

seqüestrar o dono da Sotreq (fábrica de
tratores), mas acabaram optando por
Medina. que se revelou "um duro".

A principal pista para a prisão dc
Nazareno foi a moto abandonada na
fuga, após o seqüestro. O delegado kl-
son Campeio soube que José Comélio
Rodrigues Ferreira, o Preá. um dos
seqüestradores que tentaram a fuga na
moto. que não pegou, estaria escondi-
do na cidade de Além Paraiba, cm Mi-
nas Gerais.

Na noite de lerça-feira. dia 12, seis
dias após o seqüestro, uma equipe da
DRE conseguiu prender Preá perto da
cidade de Sapucaia, na divisa entre Mi-
nas c Rio de Janeiro. Preá revelou à
policia a participação de Nazareno no
seqüestro dc Roberto Medina e deu o
nome de mais nove integrantes da qua-
drilha. Na manhã seguinte, dia 13, Naza-
reno foi preso quando dormia cm sua
casa. na Kua itamaranuina. ios. cm
Bcnfica.

Nesta mesma casa. ha dois anos. Na-
zareno havia escapado a um cerco da
policia, que o procurava porque seu
nome e telefone estavam na agenda do
traficante Bolado, da Rocinha. Na fu-
ga. Nazareno deixou uma pasta com
documentos c uma relação com nomes
e endereços de pessoas relacionadas com
o tráfico de entorpecentes no Rio dc
Janeiro.

Em suas declarações à policia após a
prisão. Nazareno revelou que tena um
encontro com o homem que guardava
Medina, Maurinho Branco, ás I6h de

Juarta-feira. 
dia 13. no bairro dc Pie-

ade. Policiais foram ao local, mas Mau-
rinho não apareceu.

Carlos Mesquita

Nazareno Barbosa

Amigo íntimo

de marginais

e autoridades

De rapaz pobre nascido em Bcnfica
(Zona Norte). Nazareno Tavares Barbosa.
31 anos. chegou a companheiro de cooper
do então presidente João f igueiredo c
transitou livremente pelo Palácio Guana-
bara no iniao do governo Moreira Fran-
co, que ajudou a eleger. Premiado depois
da vitória com emprego no governo, ele
manteve suas ligações com o submundo

Nazareno foi preso em casa, na terça-feira, dia 12

¦ uir-imin v iiuu wOnx^uiu juu i
policial com registros de pnsào por dingjr
carro roubado e várias acusações, como a
dc ter espancado manifestantes no Largo
do Machado (Zona Sul), cm 88.

A vida de Nazareno começou a mudar
cm 79. Apresentado pelo aluno dc educa-
ção física e empresário Ricardo Koun a
Figueiredo, o rapaz com problemas finan-
raros tornou-se togo amigo c instrutor
físico do presidente. "Ele passou a pagar
meus estudos e eu virei lilho dele", contou
quatro anos depois, quando era auxiliar de
preparação física do Fluminense c foi a
Brasília levar a adesão dc jogadores ao
candidato indireto á Presidência da Rcpú-
blica peto PDS, Paulo Maluf. Uma adesão
polêmica, que rendeu ao time muitas vaias
no Maracanã, dias depois, na decisão da
Taça Guanabara com o Flamengo.

Quando Figueiredo estava no Rio. du-
rante lodo o seu mandato (1979-85), Na-
zareno era companhia freqüente nos roo-
pers pelas praias do Recreio dos
Bandeirantes c do Pepino, na Zona Sul.
Com a mesma desenvoltura, o instrutor
físico circulava pelas casas cariocas do
presidente — a oficial, na Gávea Pequena,
e a mansão particular dc um amigo, no
Recreio — e pela Granja do Torto, em
Brasília. De Bcnfica. Nazareno mudou-se
para um apartamento dc cobertura, no
Leblon (Zona Sul), como hóspede de
Kouri. Graças a Figueiredo, entrou no
Fluminense e treinou crianças carentes na
Legião Brasileira de Assistência (LBA)

O fim do governo Figueiredo signifi-
cou para Nazareno a perda dos empregos
e do apartamento. De volta á Zona Norte,
ficou desempregado, viveu de aulas paru-

culares c sc engajou na campanha peeme-
dcbisia de Moreira Franco, em 86. Com
amizades em favelas como a do Arará, cm
Bcnfica, c do Jacarezinho, em Bonsucesso.
ajudou a abnr o caminho dos cabos eleito-
rais cm busca do voto favelado. "Retirei
minha campanha a deputado estadual pu-
ra trabalhar na campanha do Moreira",
disse ao JORNAL DO BRASIL cm maio
de 87, lembrando ter descumpndo consc-
lho dc Figueiredo: "Cuidado com os poli-
ticos!".

Nazareno também levou a campanha
peemedebista aos presidiários do Rio. di>-
nos dc votos dc parentes e comandados
nos morros cariocas. A lideres da organi-
zaçáo criminosa Falange Vermelha, no
complexo penitenciário da Frei Caneca
(Centro), prometeu "vida boa" caso Mo-
reira vencesse a eleição. Depois da vitória

tados. saudado pelos detentos com o Hinô
Nacional. Em maio de 88. ele foi acusado
de ter pedido á deputada federal Annj
Maria Rattcs (PMDB, na época) que tety
lasse junto à juiza da Vara dc Execuções
Penais, Mariicne Melo Alves, a pnsào
semi-aberta para Francisco Virialo de Ot-
veira, o Japonês, da favela do Arará, um
foragido com 40 anos de condenação que
acabara de ser recapturado.

Dois meses antes. Nazareno |à havia
sido acusado de ler participado do espan-
cumento dc manifestantes e jornalistas cm
alo público contra o governo Moreira. nt>
Largo do Machado (Zona Sul), promovi®)
pda Federação das Associações dc Mora-
dores cto Rio dc Janeiro (Famerj) c pSJ
Central Única dos Trabalhadores (CUT>'
O grupo, com cerca de 100 homens, muito^
deles armados, era comandado pelo tracur

peemedebista, os
presidiários não fica-
ram satisfeitos c pro-
testaram em carta di-
rígida ao governador
cm 87. nos primeiros
meses do mandato.
Segundo a cupula da
Falange, o trato feito
com Nazareno — o
homem da agenda
preta, como era cha-
mado pelos presos —
não havia sido cum-
pndo.

Nazareno, na
cpoca. freqüentava
com assiduidade o
Palácio Guanabara,
principalmente os
gabinetes do assessor de Ação Social. Nél-
son Moreira Franco, irmão do governa-
dor. e do secretário particular dc Moreira,
Rogério Monteiro. De Nélson. chegou a
ser assessor, dc Rogério, uma espécie de
secretário, atendendo telefones e cncami-
nhando pessoas. Uma intimidade que o
secretário particular dc Moreira negou
mais tarde, di/cndo que Nazareno era
àpenas seu "assessor informal". Mas ele
ganliou o emprego de auxiliar técnico do
Tribunal de Contas do Estado, logo de-
pois cedido à Fundação Leão XIII.

Mesmo com o protesto da Falange, o
prestigio de Nazareno nos presídios conti-
nuou Em 87, quando uma rebelião de
detentos impedia a policia de entrar no
presidio Ari Franco, em Água Santa (Zo-
na Norte). Nazareno entrou, braços krvan-
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^ ,
Nazareno fazia cooper com Figueiredo

lento Miguelão — chefe da segurança dá
Rubem Medina. cm 85, na campanha dej
PFL para a Prefeitura do Rio.

Em setembro dc 88, Nazareno foi auy
tuado pela primeira vez, na Delegacia dç
Roubos c Furtos de Automóveis (DRFA)j
após ser preso em um posto dc gasoliruU
em Benfica, ao volante do Monza Classio
com placa dc Niterói. LB-4633. roubado!
cinco meses antes cm Salvador. Bahia. AH
mado. mas sem porte de arma, ele tentou,
fugir durante o depoimento c fazer valer'
sua intimidade com o poder. Antes de ser
levado pelos policiais, junto com o amigo e'
carona Edson Cunha, apresentou a cariei-
rinha do Tribunal de Contas c outras duas.;
falsas — uma da Casa Civil do governo;
estadual, outra da Prefeitura de Duque dei
Caxias (Baixada Fluminense).

A operação, 11 dias atrás
Luli Dacostâ

? Os seqüestradores — 10 ou 15 —•
esperavam Roberto Medina, que saiu
da Artplan por volta de 20hl5. com
Leonel Schuman e Márcio Liberbaun.
Os três entraram no Fiat de Leonel.
Três homens e uma mulher cercaram o
carro e puxaram Leonel e Medina parafora. Os atacantes, com metralhadoras
e escopetas, atiravam para cima e di-
ziam ser policiais federais.

? Márcio tentou reagir e seu cordão de
ouro foi arrancado. Medina foi jogado
pelos seqüestradores na Parati de placa
WF 8555, que pertence a Márcio. O
motorista dc Márcio foi arrancado do
carro, que partiu em alta \elocidadc.
com um dos criminosos ao wlante. Na
fuga. um dos homens deu uma rajada de
metralhadora para o alto.

? Pelo menos três carros acompanha-
vam a Parati: um Gol. um Santana e um
táxi, no qual estava um casal. Os se-
qüestradores tem mais um veiculo: a
motocicleta Honda de placa WD SS0.
que estava estacionada na esquina da
Awnida Epitácio Pessoa com Rua Ne-
greiros Lobato, bem perto do prédio da
agência dc publicidade.

? Três dos criminosos tentaram fugir na
motocicleta, mas não conseguiram ligar o
motor. A motocicleta foi abandonada e os
três entraram no Gol atirando para ama.
Na rua. deixaram um pente de metralha-
dora. alguns cartuchos intactos e uma mo-
chila de náilon. Um dos três homens é José
Corného Rodrigues Ferreira, o Preá.

? Jorge Roberto Maurício de Cãnalhb,j.
segurança de Roberto Medina, percebeu o,
que estava acontecendo. Atirou, tentantfc|
impedir que o publicitário fosse levado^
pelos criminosos. Duas balas acertaram £\
carro, perto do pneu, do lado dianteir^
esquerdo. Não conseguiu, no entanto, im-\
pedir a fuga dos seqüestradores. J
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O seqüestro passo a passo

Gilberto ( E) sumiu, Francisci

Moto deu pista dos suspeitos

A motocicleta Honda XLX 350.
branca, ano 87, placa WD-880, foi a
principal pista da policia para identifi-
car os primeiros suspeitos do seqüestro
do empresário Roberto Medina. Aban-
donada na fuga pelos seqüestradores,
•ela foi recolhida por policiais, que rapi-
damente chegaram à proprietária, Ma-
ria Helena Araújo Barbosa, de 51 anos.
Souberam, então, que quem usa a Hon-
da é o sobrinho dela. Francisco Ricardo
Chaves de Araújo, de 26 anos. Desço-
briram também que, quatro horas de-
pois do seqüestro, os dois registraram
queixa de furto na 7* DP. em Santa
Teresa. Considerados suspeitos, ambos
foram presos pelos delegados Elson
Campeio, da Divisão de Repressão a
Entorpecentes, e Juremy Baptista, da
Divisão Anti-Seqüestros.

Campeio e Juremy consideraram es-
tranho o fato de a moto ler sido rouba-
da entre 19h do dia 5 e 0h30 do dia 7,
como consta do registro policial. Maria
Helena negou qualquer envolvimento
com os seqüestradores. Francisco Ri-
cardo contou que deixara a motocicleta
com Gilberto Alves da Silva, arrendatá-
rio de um estacionamento no Largo da
Lapa, em troca de uma divida de CrS
230 mil. Na quarta-feira, foi procurado
por Gilberto, que lhe disse que a Honda
havia sido roubada c aconselhou-o a
registrar queixa na policia. 

"A moto
está envolvida em uma bronca e você
pode se dar mal", teria dito Gilberto.

Por volta de 0h30, tia e sobrinho
foram à 7' DP e registraram a ocorrcn-
cia de furto com o inspetor Otávio Se-

j>adaes. Diante disso, a policia pediu ao
juiz Franklin Belfort de Oliveira Netto,
da 21* Vara Criminal, a prisão por cin-

? irar/In I QOOÍ

Moto tga

Dia O (quarta-feira)
Roberto Medina é seqüestrado

às 20hl5, ao sair da Artplan. por
um grupo armado. Pouco antes das
2lh, o carro em que o empresário
fora levado é abandonado, com um
dos pneus furado, na pista central
de descida da Avenida Brasil. Os
seqüestradores roubam outro car-
ro. Minutos depois, um homem te-
lefona para a casa de Medina.
Diz a Maria Alice, mulher do cm-
presário. que sabe de tudo o que
está se passando na Artplan e orde-
na que o carro abandonado seja
retirado imediatamente da Avenida
Brasil.
Dia 7 (quinta-feira)

Os seqüestradores telefonam
quatro vezes para a casa de Rober-
to Medina, entre lOh e 20h, e exi-
gem um resgate de USS 5 milhões
(cerca de CrS 450 milhões, ao câm-
bio paralelo) para libertá-lo. A po-
licia acompanha o caso discreta-
mente. Em um dos contatos, os
parentes do empresário são orienta-
dos a procurar um bilhete no Mac-
Donald's de Botafogo. Assinado
por Medina. o bilhete dizia: "Estou

em um barraco. Estou mal. mas
vou ficar bem logo." Ele pedia que

co dias de Maria Helena, seu sobrinho e
de Gilberto Alves. Os dois primeiros já
foram recolhidos ao xadrez, mas Gil-
berto desapareceu de sua casa. na Lapa.
Segundo a policia, ele responde a vários
processos por furto, vadiagem, porte de
arma e tentativa de homicídio, lendo
cumprido pena cm 1969 por furto.

Hélio Ferreira de Matos, de 37 anos,
empregado do estacionamento, contou
que a motocicleta foi vendida por Gil-
berto para José Cornélio Rodrigues
Ferreira, o Preú, preso pela policia. Gil-
berto está sendo procurado pela poli-
cia.

policia e imprensa fossem afastados
do caso e recomendava que aguar-
dassem novas instruções dos se-
qüestradores. Os seqüestradores
chegam a exigir até a libertação dos
traficantes José Carlos dos Reis
Encina, o Escadinha, e Denis Lean-
dro da Silva, o Denis da Rocinha. O
secretário nacional do PRN. Juca
Colagrossi, assume as negociações,
por ser grande amigo de Medina e.
no último telefonema do dia, apre-
senta uma contra-proposta aos se-
qüestradores: o pagamento de USS
350 mil (pouco mais de CrS 31
milhões). Os criminosos não con-
cordam e ficam de voltar a ligar no
dia seguinte.

Dia 8 (sexta-feira)
¦ Os criminosos telefonam três ve-
zes para a casa do empresário. Na
primeira ligação, de manhã, dizem
ter comprado remédios para Medi-
na, que sofre de úlcera e toma tran-
qüilizantes. Depois, avisam ter dei-
xado um outro bilhete de Medina

Computador at

Uma falha técnica prejudicou as
investigações sobre o seqüestro do
empresário Roberto Medina: o sis-
tema de computação do Proderj,
que levanta a situação de carros
para a policia, não pôde funcionar
das 5h às 19h de quinta-feira, dia
seguinte ao do seqüestro. Nervosos,
os policiais chamavam pelo rádio
Zulu 40 (código de acesso ao siste-
ma), para pedir informações sobre
carros que teriam sido usados pelos
seqüestradores, e não obtinham
resposta. Quase um dia inteiro foi
perdido na tentativa de conseguir
esses dados.

A placa de um táxi lotado que
passou em alta velocidade pela
Avenida Brasil, seguido de um San-
tana, 30 minutos após o seqüestro
(havia um táxi na cobertura aos
seqüestradores), foi anotada por
um policial mas só pôde ser checa-
da muitas horas depois. Vários po-
liciais disseram que são comuns as
falhas no sistema do Proderj. Para
agravar, o Projeto Polvo, sistema
de informações sobre carros de to-
do o Brasil, foi desativado há al-
guns meses. Agora, a simples con-
sulta sobre um carro fora do Rio —
na Baixada Fluminense, por exem-
pio — só pode ser feita diretamente
por telefone à Ciretran do munici-
pio e em horário de expediente.

A queixa do seqüestro foi apre-
sentada por Oscar Silvana, 56 anos.

asou apuração

funcionário da Artplan. Constam
como principais testemunhas Aveli-
no Amorim dos Santos, porteiro do
Edifício Ita, na Rua Negreiros Lo-
bato, 15, e o detetive Jorge Roberto
Maurício de Carvalho, 29 anos, da
15* DP, que conversava com Alce-
ni, motorista de Roberto Medina.

O detetive prestou um depoi-
mento sucinto na 15* DP e deverá
ser reinquirido. Contou que con-
versava com Alceni quando viu
Medina sair da garagem do prédio
e oito homens, todos armados, o
retirarem do carro em que estava e
jogá-lo em uma Parati. O policial
afirmou que foi logo rendido e, jun-
to com Alceni, obrigado a entrar no
prédio da Artplan. "Tudo foi muito
rápido. Não tenho condições de
descrever ninguém", afirmou o po-
licial.

Oscar Silvana não prestou de-
poimento, mas há declarações suas
no registro da ocorrência. Segundo
ele, os seqüestradores seriam oito
ou 10, e se colocaram estrategica-
mente, um na esquina da Rua Fon-
te da Saudade, um atrás do Fiat
onde estava Medina e outro ao la-
do do carro. Oscar afirmou ainda
que um dos seqüestradores estava
de motocicleta e levou um tombo,
mas logo se levantou e entrou numa
padaria da Rua Fonte da Saudade,
desaparecendo.

Assaltante preso em Bangu 1 recrutou seqüestradores
^S Fernanda Mayrink/Reproduções

A prisão de José Cornélio Rodrigues
"ferreira, o Preá, e de Nazareno Tavares
Barbosa levou a policia a descobrir que
os integrantes da quadrilha responsável
pelo seqüestro de Roberto Medina foram
indicados por Francisco Viriato de Oli-
veira, o Japonês, que está preso na peni-
tenciária de segurança máxima Bangu 1.
O que a policia ainda não sabe é como
Japonês conseguiu transmitir suas deter-
minações aos criminosos, uma vez que as

¦ visitas cm Bangu 1 são restritas. Somente
parentes próximos têm contato direto
fom eles e os advogados só podem con-

-versar com os presos no parlatório, atra-
vés de um vidro.

Considerado o todo-poderoso da fac-
çào Comando Vermelho e chamado de
Marechal pelos integrantes da organiza-
ção. Japonês è um dos poucos remanes-
centes do grupo de presos comuns en-
quadrados na Lei de Segurança Nacional
que esteve no Presidio Cândido Mendes,
na Ilha Grande. Lá, aprendeu táticas de
ação com presos políticos. Ele foi um dos
primeiros assaltantes de bancos do pais e
é considerado ainda o pioneiro na cx-
pànsâo do tráfico de drogas nas favelas
do Rio.

Segundo funcionários de Bangu 1,

Nazareno Tavares Barbosa tentou, por
várias vezes, nos últimos meses, visitar
Japonês, mas foi impedido pela diretoria
da penitenciária. Japonês está preso na
galeria D de Bangu 1, onde também
estão José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha. Dênis Leandro da Silva, o
Dênis da Rocinha, e Celso Luis Rodri-
gues, o Cclsinho, entre outros.

Da quadrilha que seqüestrou Medi-
na, segundo Preá, fazem parte também
Mauro Luis Gonçalves de Oliveira, o
Maurinho Branco; Jorge da Silva, o Man-
teiga; José Jorge Biglia, o Doda; Playboy;
/saias; Cascào; De Menor; Nobreza;
Azeitona e Robson Caveirinha. Porém,
pessoas que presenciaram o seqüestro
reconheceram também, através de foto-
grafias, Washington Ubiratan dos San-
tos, o Ostinho; José Mauro Garcia, o
Maurinho Preto; e José Roberto da Silva
Tavares, o Zequinha Playboy.

Justamente o bandido mais perigoso
da quadrilha, Maurinho Branco, conside-
rado psicopata por alguns policiais, ficou
com a responsabilidade de manter Ro-
berto Medina cm cárcere privado. Mau¦
rinho Branco c responsável por mais de
20 homicídios.

Roproduçâo
Mauro Branco ( E) ficou com Medina; a ou primeiro ateiapo

WÊT
*reá, Zequinha Playboy e José Mauro

que a voz é de outra pessoa, apa-
rentemente mais instruída, e que
passa, desde então, a fazer os con-
tatos. À noite, a policia prende José
Cornélio Rodrigues, o Preá, que
confessa ter participado do seqües-
tro.

no banheiro de uma pastelaria ao
lado do Hospital Salgado Filho, no
Méier. O bilhete é apanhado pelo
empresário Paulo Marinho. Diri-
gindo-se á mulher, a quem chama
carinhosamente de "gata", Medina
repete, no bilhete, que está mal e
diz que o local onde está parece um
canil. Conta ter lido sobre o seqües-
tro no jornal O Povo e esclarece que
os seqüestradores querem USS 5
milhões c não USS 10 milhões, co-
mo tinna siüo puoiicado. No verso
da folha de papel, o empresário faz
algumas reflexões e fala de con-
trastes, como o luxo e o lixo. Ás
13h30, Maria Alice atende o telefo-
ne. Um homem que se identifica
como Rógerinho afirma: "Não va-
mos negociar. Se vocês quiserem
saber se estamos brincando, man-
damos a cabeça dele para você ver
como seu mando está bem."
Dia O (sábado)
¦ A família de Roberto Medina
decide não mais dar informações
aos jornalistas sobre o andamento
das negociações e passa a dizer que
os seqüestradores deixaram de tele-
fonar. Nesse dia. porém, os crimi-
nosos telefonam três vezes e a poli-
cia descobre que uma das ligações
foi feita de Botafogo. Até então, a
família Medina teria conseguido
obter cerca de USS 2 milhões, mas
os seqüestradores não aceitam re-
duzir o resgate. "Vendam a Art-
plan, vendam a casa", diz o homem
ao telefone, enquanto Juca Cola-

Paulo Marinho

grossi argumenta: "Como 
podemos

vender, se o homem que assina os
papéis está com vocês?"

Dia 10 (domingo)

¦ Os criminosos ligam pelo menos
duas vezes para a casa de Medina e
se mostram irredutíveis quanto ao
pagamento dos USS 5 milhões. Ju-
ca Colagrossi continua tentando
convencê-los de que a família não
tem esse dinheiro. No último telefo-
nema do üia. inaicam um locai on-
de seria deixado novo bilhete do
empresário. O bilhete, no entanto,
não é encontrado.
Dia 11 (segunda-feira)

Pela manhã, os seqüestradores
entram cm contato com a casa de
Roberto Medina e mais uma vez
exigem USS 5 milhões, que a fami-
lia insiste em dizer que não tem.
Dia 12 (terça-feira)

A Petrobrás paga, antecipada-
mente. CrS 50 milhões (cerca de
USS 550 mil), que a Artplan deve-
ria receber somente em 6 de julho,
pela campanha publicitária da em-
presa para a Copa 90. Novamente
os seqüestradores entram em conta-
to com a família Medina, querendo
saber a quantia obtida até então.
Juca Colagrossi diz que a não foi
possível reunir os USS 5 milhões
exigidos e os seqüestradores afir-
mam que vão pensar se aceitam ou
não a redução do resgate. Durante
o telefonema, Colagrossi percebe

Dia 13 (quarta-feira)
¦ Com base na confissão de Preá,
a Policia Civil prende o professor
de Educação Fisica Nazareno Bar-
bosa Tavares, que admite ter sido o
mentor intelectual do seqüestro de
Roberto Medina. À tarde, Nazaré-
no falta a um encontro marcado
com Maurinho Branco, que estaria
tomando conta de Medina. A poli-
cia vai para o local, não revelado,
mas não acha o seqüestrador. Não
houve mais nenhum contato com a
família durante o resto do dia.
No final da noite, a policia recebe
informação sobre o paradeiro de
Medina e segue para Niterói mas o
empresário não é localizado.
Dia 14 (quinta-feira)
¦ Às lOh os seqüestradores voltam
a ligar para a casa do empresário e
pedem para falar com o deputado
Rubem Medina. Ele não estava e
Juca Colagrossi. que atendeu ao
telefone, pede que liguem nu\u-
mente dentro de uma hora. No fi-
nal da tarde, os criminosos telefo-
nam. exigem que o deputado Ru-
bem Medina assuma as negociações
no lugar de Colagrossi e mostram-
se irredutíveis quanto a baixar o
valor do resgate.
Dia 15 (sexta-feira)

Rubem Medina pede aos seqües-
tradores uma prova de que seu ir-
mão está vivo. Os criminosos pro-
metem mandá-la, sem dizer
quando. A Policia Federal, por de-
terminação de seu diretor-geral. de-
legado Romeu Tuma. começa a in-
vestigar os seqüestros no Rio. A
noite, a policia recebe falsas denún-
cias sobre o paradeiro de Maurinho
Branco.
Dia 16 (sábado)

Pouco depois das I4h, os seqües-
tradores telefonam e mandam a
mulher de Medina dar uma entre-
vista à imprensa pedindo que a po-
licia se afaste do caso.

Carro foi trocado na Avenida Brasil
Ricardo Leonl

Vendedor teve seu

Monza levado sob

a mira de armas

t t T3 olicia Federal! Policia Fe-
MT deral! Sai fora"! Gritando

e gesticulando com uma escopeta nas
mãos, um dos três homens do grupo
que acabara de seqüestrar o empre-
sário Roberto Medina obrigou o
vendedor Almir Alves da Silva a sair
de seu Monza preto UX-6526, na
pista central de descida da Avenida
Brasil, em frente ao prédio do JOR-
NAL DO BRASIL. Eram quase 2lh,
quando um dos pneus da Parati WF-
8555 (roubada na porta da Artplan,
minutos antes) furou, levando os se-
qüestradores a interceptarem o
Monza de Almir com uma fechada.

Depois ds tomar o carro do ven-
dedor. a quadrilha abandonou a Pa-
rati com o motor ligado e as portas
abertas no meio da pista, fugindo em
alta velocidade em direção à rodo-
viária Novo Rio. Almir Alves da
Silva procurou ajuda no JB e disse
que havia uma mulher junto com os
seqüestradores. "Todos usavam rou-
pas esporte, eram jovens e de boa
aparência, mas estavam muito ner-
vosos", contou o vendedor, que ia da
Penha para a Gávea, onde mora.
Alegando que 

"tudo aconteceu mui-

Policiais examinam a Parati dos seqüestradores abandonada com um pneu furado

to rápido", ele disse que não tinha
condições de descrever com detalhes
a fisionomia dos ocupantes da Para-
ti.

O fato foi testemunhado por al-
guns funcionários do JORNAL DO
BRASIL, que pediram para não ser
identificados. Um deles, que estava
cm um ponto de ônibus, afirmou que
os três homens usavam coletes seme-
lhantes aos da Policia Federal, en-

quanto outro disse que a mulher que
integrava a quadrilha era morena.

O dono da Parati, Márcio Liber-
baum tentou, em vão, retirar o carro
da Avenida Brasil sem que fosse pe-
riciado. Além do pneu furado, a Pa-
rati apresentava marcas de tiros em
uma das laterais, alguns arranhões e
uma lanterna traseira quebrada.
Nervoso, Liberbaum não quis co-
mentar o seqüestro e também não

explicou o motivo da pressa em libe-
rar o carro mas. No final da noite, a
Secretaria de Polícia Civil foi infor-
mada de que haviam ligado para a
Artplan, exigindo que a Parati fosse
retirada do local o mais rápido possí-
vel pois, caso contrário, as negocia-

ções para a libertação de Medina

poderiam ser prejudicadas.

Iff!
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^Assaltante 
preso 

em Bangu 1 recrutou seqüestradores
.L Fernanda Mayrink/Reproduçôos

A prisão de José Cornclio Rodrigues
•"Ferreira, o Preá. e de Nazareno Tavares

Barbosa levou a polícia a descobrir que
os integrantes da quadrilha responsável
pelo seqüestro de Roberto Medina foram
indicados por Francisco Viriato de Oli-
vtira. o Japonês, que está preso na peni-

-tênciária de segurança máxima Bangu 1.
O que a polícia ainda não sabe é como

^ Japonês conseguiu transmitir suas deter-
| minações aos criminosos, uma vez que as

f visitas em Bangu 1 são restritas. Somente
parentes próximos tem contato direto

¦ com eles e os advogados só podem con-"versar com os presos no parlatório, atra-
vés de um vidro.

Considerado o lodo-pode roso da fac-
çào Comando Vermelho e chamado de
Marechal pelos integrantes da organiza-
çào. Japonês é um dos poucos remanes-
centes do grupo de presos comuns en-
quadrados na Lei de Segurança Nacional
que esteve no Presidio Cândido Mendes,
na Ilha Grande. Lá. aprendeu táticas de
ação com presos políticos. Ele foi um dos
primeiros assaltantes de bancos do pais e
a considerado ainda o pioneiro na ex-
pansão do tráfico de drogas nas favelas
do Rio.

Segundo funcionários de Bangu I.

Nazareno Tavares Barbosa tentou, por
várias vezes, nos últimos meses, visitar
Japonês, mas foi impedido pela diretoria
da penitenciária. Japonês está preso na
galeria D de Bangu 1, onde também
estão José Carlos dos Reis Encina, o
Eseadinha. Dénis Leandro da Silva, o
Dênis da Rocinha, e Celso Luis Rodri-
gues, o Celsinho, entre outros.

Da quadrilha que seqüestrou Medi-
na, segundo Preá, fazem parte também
Mauro Luis Gonçalves de Oliveira, o
Màúrinlio Branco; Jorge da Silva, o Man-
leiga: José Jorge Biglia, o Doda; Playboy,
Isaias; Cascão; De Menor; Nobreza;
Azeitona e Robson Caveirinlta. Porém,
pessoas que presenciaram o seqüestro
reconheceram também, através de foto-
grafias, Washington Ubiratan dos San-
tos, o Osiinho; José Mauro Garcia, o
Maurinho Prelo; c José Roberto da Silva
Tavares, o Zequinha Playboy.

Justamente o bandido mais perigoso
da quadrilha, Maurinho Branco, conside-
rado psicopata por alguns policiais, ficou
com a responsabilidade de manter Ro-
berto Medina em cárcere privado. Mau-
rinlio Branco é responsável por mais de
20 homicídios.

mam

Mauro Branco ( E) ficou com Medina; a polícia chegou primeiro a Preá, Zequi

58

' ^11%4m£$888eH8Bw
avboy e José Mauro

Inquérito é transferido
" O secretário de Polícia Civil, delega-
do Heraldo Gomes, determinou, sexta-
feira, que o inquérito sobre o seqüestro
do empresário Roberto Medina deixasse
de ser presidido pelo delegado Juremy
Batista, diretor da Divisão Anti-Seqücs-
tro. A responsabilidade pelo caso foi
transferida para o delegado Elson Carn-
pelo. diretor da Divisão de Repressão a
Entorpecentes, que já vinha colaborando
com Juremy.

Foi Campeio que prendeu José Cor-
jlélio Rodrigues Ferreira, o Preá. e Na-
zareno Tavares Barbosa, o Professor, e
estabeleceu o envolvimento dos dois com
o seqüestro do empresário. O delegado
levou sexta-feira os dois presos e os peri-

..tos Gilson Muylaerl e Antônio José ao
local onde o bando se encontrou para
ajustar o plano — o Conjunto Habita-

'Cional Bairro Chie. no bairro do Fonse-
ca. em Niterói (Grande Rio). Os policiais
foram ainda a São Gonçalo (também no
Grande Rio), onde fica a casa do assai-
tante Mauro Luís Domingos Gonçalves
de Oliveira, o Maurinho Branco, aponta-
do como o chefe do grupo que mantém
Medina cm cativeiro. A jui/a Sueli Ma-
galhães. da 22' Vara Criminal, decretou
a prisão provisória de Preá e Professor.

Os peritos tentaram encontrar indica-
ções de que os dois locais tenham sido
Usados como cárcere de alguma vitima
dos seqüestros ocorridos nas últimas se-
manas, mas nada encontraram. Segundo
o delegado, a casa foi comprada por

—Maurinho no ano panado, pelo cquiw—
lente a CrS 35 mil. Fie a vendeu a Preá
pelo mesmo dinheiro e este a revendeu
para Maurinho. também por CrS_35 mil.
feio que a policia apurou, poucas foram
as vezes que um ou outro esteve ali. A
casa está vazia.

Segundo Campeio, foi Professor
quem disse a Maurinho Branco que se-
qüestrasse Roberto Medina e também
quem fez todo o levantamento sobre a
vida do publicitário. A Maurinho coube
executar o crime. Eles se conheceram
¦numa festa na Favela do Pavãozinho. em
Ipanema, dias antes do seqüestro. Naza-
reno foi lá à procura de Maurinho. por
indicação de Francisco Viriato de Olivci-
ra. o Japonês, preso em Bangu I.

Nazareno, que pretendia se candida-
tar a deputado, precisava de dinheiro.
Maurinho lhe disse que a melhor maneira
de consegui-lo seria através de um se-
qüestro. Pediu a Nazareno que indicasse
uma vitima — alguém por quem pudes-
sem pedir muito dinheiro — c fizesse o
planejamento. O que conseguissem seria
dividido em partes iguais pelos partici-
pantes.

A policia chegou a Preá através da
motocicleta abandonada pelos seqües-
tradores no dia do crime. Como estava
difícil localizá-lo. os policiais, que conse-

guiram identificar a namorada de Preá,
Michele, mantiveram sob observação a
casa dela, na Rua do Russel. na Glória.
Descobriram também que Michele tinha
viajado com Preá. Na terça-feira, por
volta das I3h. chegou á casa Arnaldo
Terlulino Coutinho. o Ruço. que mora
na Avenida Augusto Severo.

Interrogado. Ruço contou que linha
levado Preá c Michele a Além Paraiba.
em Minas Gerais. Disse também que
teria um encontro com ele naquele dia,
cm um bar de Sapucaia, na divisa do
Estado do Rio com Minas. Ruço, que
não participou do seqüestro, disse que
tinha se encontrado num estacionamento
com Preá. Este lhe pediu que o levasse a
Além Paraiba. com o que Ruço concor-
dou Os policiais foram com Ruço a Sap-
pucaia c prenderam Preá. através do
qual chegaram a Nazareno.

Preá só conhecia Nazareno como
Professor, mas deu uma boa descrição
dele. Um policial, que em setembro de
1988 prendeu Nazareno num carro rou-
bado. teve a idéia de mostrar a fotografia
de Nazareno, entre outras. Preá o identi-
ficou c a policia foi buscá-lo em casa. na
Rua Itamarandiba. em Benfica. Nazaré-
no eslava armado com uma pistola mar-
ca HK, calibre 9 mm, importada. Foi
autuado no porte ilegal de arma c por
contrabando. Assim, seria possível mau-
té-lo preso.

Nazareno disse ter combinado com
Maurinho que Roberto Medina seria le-
\ado até o conjunto residencial Bairro
Chie. no Fonseca, em Niterói. Lá. deixa

O seqüestro passo a passo

Dia 6 (quarta-feira)
Roberto Medina é seqüestrado

às 20h 15. ao sair da Artplan. por
um grupo armado. Pouco antes das
21 h. o carro em que o empresário
fora levado è abandonado, com um
dos pneus furado, na pista central
de descida da Avenida Brasil. Os
seqüestradores roubam outro car-
ro. Minutos depois, um homem te-
lefona para a casa de Medina.
Diz a Maria Alice, mulher do em-
presário, que sabe de tudo o que
está se passando na Artplan e orde-
na que o carro abandonado seja
retirado imediatamente da Avenida
Brasil.
Dia 7 (quinta-feira)

Os seqüestradores telefonam
quatro vezes para a casa de Rober-
to Medina. entre lOh e 20h, e exi-
gem um resgate de USS 5 milhões
(cerca de CrS 450 milhões, ao càm-
bio paralelo) para libertá-lo. A po-
licia acompanha o caso discreta-
mente. Em um dos contatos, os
parentes do empresário são orienta-
dos a procurar um bilhete no Mac-
Donald's de Botafogo. Assinado
por Medina, o bilhete dizia: "Estou

em um barraco. Estou mal, mas

||P|
mm-
Jucá Colagrossi

no banheiro de uma pastelaria ao
lado do Hospital Salgado Filho, no
Méier. O bilhete é apanhado pelo
empresário Paulo Marinho. Diri-
gindo-se ã mulher, a quem chama
carinhosamente de "gata". Medina
repete, no bilhete, que está mal e
diz que o local onde está parece um
canil. Conta ter lido sobre o seqües-
tro no jornal O Po\o e esclarece que
os seqüestradores querem USS 5

aSMÊssü' aBwÈswíwsn
Paulo Marinho

grossi argumenta: "Como 
podemos

vender, se o homem que assina os
papéis está com vocês?"

Dia 10 (domingo)

¦ Os criminosos ligam pelo menos
duas vezes para a casa de Medina e
se mostram irredutíveis quanto ao
pagamento dos USS 5 milhões. Ju-
ca Colagrossi continua tentando
convencê-los de que a familia não

riam o carro usado no seqüestro, que era
roubado, e seguiriam para outro local,
que Nazareno, afirma não saber qual é.
Usariam, para isso, um carro com do-
cumentos cm ordem. No entanto, um
pneu do carro em que Roberto Medina
foi seqüestrado estourou na Avenida
Brasil e isso deve ter mudado os planos
de Maurinho. Dias depois, Maurinho e
Nazareno se encontraram numa casa cm
Piedade.

Preá disse que. logo após o seqüestro,
ele, Jorge Luis Biglia da Silva, o Doda. e
De Menor tentaram fugir na motocicleta,
mas não conseguiram dar a partida. Por
isso. os trés se agarraram ao Gol de placa
WI 2807, usado pelos seqüestradores,
que era dirigido por Ivan Nobreza. De
Menor caiu c foi deixado para trás. Mais
adiante, Ivan Nobreza parou o carro c
Preá c Doda puderam entrar.

No carro, além de Ivan Nobreza, esta-
vam Sérgio Luis Henrique Barccau. o
Cascão. c outro homem, que Preá disse
não lembrar quem era. Mais tarde, os
outros saltaram e ele e Ivan foram deixar
o Gol no terceiro piso do shopping cen-
ter Rio Sul. O carro, da empresa de
segurança Agents, tinha sido furtado na
Ladeira dos Guararapes dia 28 de agosto
e já foi devolvido.

vou licar bem logo." ble pedia que
policia e imprensa fossem afastados
do caso e recomendava que aguar-
dassem novas instruções dos se-
qüestradores. Os seqüestradores
chegam a exigir até a libertação dos
traficantes José Carlos dos Reis
Encina, o Eseadinha. e Denis Lean-
dro da Silva, o Denis da Rocinha. O
secretário nacional do PRN. Juca
Colagrossi, assume as negociações,
por ser grande amigo.de Medina e,
no último telefonema do dia. apre-
senta uma contra-proposta aos se-
qüestradores: o pagamento de USS
350 mil (pouco mais de CrS 31
milhões). Os criminosos não con-
cordatn e ficam de voltar a ligar no
dia seguinte.

Dia 8 (sexta-feira)
¦ Os criminosos telefonam trés ve-
zes para a casa do empresário. Na
primeira ligação, de manhã, dizem
ler comprado remédios para Medi-
na. que sofre de úlcera e toma tran-
qüilizantes. Depois, avisam ter dei-
xado um outro bilhete de Medina

mnnoes e nao iu tiiiuiues. m- tem esse uiiiiiciio. rw aromo iíimu-

que a voz é de outra pessoa, apa-
rentemente mais instruída, e que
passa, desde então, a fazer os con-
tatos. À noite, a policia prende José
Cornélio Rodrigues, o Preá, que
confessa ter participado do seqües-
tro.
Dia 13 (quarta-feira)

Com base na confissão de Preá.
a Policia Civil prende o professor
de Educação Fisica Nazareno Bar-
bosa Tavares, que admite ter sido o
mentor intelectual do seqüestro de
Roberto Medina. A tarde. Nazaré-
no falta a um encontro marcado
com Maurinho Branco, que estaria
tomando conta de Medina. A poli-
cia vai para o local, não revelado,
mas não acha o seqüestrador. Não
houve mais nenhum contato cppi a
familia durante o resto do dia.
No final da noite, a policia recebe
informação sobre o paradeiro de
Medina e segue para Niterói mas o
empresário não é localizado.
Dia 14 (quinta-feira)

As lOh os seqüestradores voltam
a ligar para a casa do empresário e
pedem para falar com o deputado
Rubem Medina. Ele não estava e

—J uCii—Colaíircr»:,—« uo—:x'c* '.dei: ao
mo tinha sido publicado. No verso
da folha de papel, o empresário faz.
algumas reflexões e fala de con-
trastes, como o luxo e o lixo. As
I3h30. Maria Alice atende o telefo-
ne. Um homem que se identifica
como Rogermho afirma: "Não va-
mos negociar. Se vocês quiserem
saber se estamos brincando, man-
damos a cabeça dele para você ver
como seu marido está bem."
Dia 9 (sábado)
¦ A familia de Roberto Medina
decide não mais dar informações
aos jornalistas sobre o andamento
das negociações e passa a dizer que
os seqüestradores deixaram de tele-
fonar. Nesse dia. porém, os crimi-
nosos telefonam três vezes e a poli-
cia descobre que uma das ligações
foi feita de Botafogo. Até então, a
familia Medina teria conseguido
obter cerca de USS 2 milhões, mas
os seqüestradores não aceitam re-
duzir o resgate. "Vendam a Art-
plan, vendam a casa", diz o homem
ao telefone, enquanto Juca Cola-

nema do dia. indicam um local on-
de seria deixado novo bilhete do
empresário. O bilhete, no entanto,
não é encontrado.
Dia 11 (segunda-feira)

Pela manhã, os seqüestradores
entram em contato com a casa de
Roberto Medina e mais uma vez
exigem USS 5 milhões, que a fami-
lia insiste em dizer que não tem.
Dia 12 (terça-feira)

A Petrobrás paga. antecipada-
mente. CrS 50 milhões (cerca de
USS 550 mil), que a Artplan deve-
ria receber somente em 6 de julho,
pela campanha publicitária da em-
presa para a Copa 90. Novamente
os seqüestradores entram em conta-
to com a familia Medina. querendo
saber a quantia obtida até então.
Juca Colagrossi diz que a não foi
possível reunir os USS 5 milhões
exigidos e os seqüestradores afir-
mam que vão pensar se aceitam ou
não a redução do resgate. Durante
o telefonema, Colagrossi percebe

telefone, pede que liguem nova-
mente dentro de uma hora. No fi-
nal da tarde, os criminosos telefo-
nam, exigem que o deputado Ru-
bem Medina assuma as negociações
no lugar de Colagrossi e mostram-
se irredutíveis quanto a baixar o
valor do resgate.
Dia 15 (sexta-feira)

Rubem Medina pede aos seqües-
tradores uma prova de que seu ir-
mão está vivo. Os criminosos pro-
metem mandá-la, sem dizer
quando. A Policia Federal, por de-
terminação de seu diretor-gerah de-
legado Romeu Tuma, começa a in-
vestigar os seqüestros no Rio, A
noite, a policia recebe falsas denún-
cias sobre o paradeiro de Maurinho
Branco.
Dia 10 (sábado)

Pouco depois das I4h, os seqües-
tradores telefonam e mandam a
mulher de Medina dar uma entre-
vista à imprensa pedindo que a-po-
licia se afaste do caso.

Polícia procura tenente Reprodução
Lider de uma das quadrilhas que pra-

licam seqüestros no Rio. o tenente refor-
mado do Exército Nilo Domingues Ma-
,no. de 57 anos. está sendo procurado por
agentes da Divisão Anti-Seqüestros em
vários subúrbios da cidade. Seu nome foi
citado em depoimentos por Luiz Alberto
dos Santos, o Fala-Fina. Luiz Antônio
Cardoso, o Peiúnia (presos no dia 9 de
junho). Clóvis José da Silva e Herley de
Souza Braga (presos dia 13), também
acusados de pertencerem a uma quadri-
lha de seqüestradores.

O tenente Mano tem, provavelmente,
segundo a policia, a mais extensa folha
penal do Brasil: responde a 94 inquéritos
e processos. Tem contra ele quatro man-
dados de prisão e duas condenações,
uma pela Justiça Federal e outra pela do
Estado do Rio. A base de sua quadrilha
são os subúrbios de Madureira, Mare-
chal Hermes, Deodoro e Guadalupe.

Nilo Domingues Mano entrou para o
Exército como soldado. Fez cursos de
guerrilha e contra-guerrilha. Segundo
sua ficha no Instituto Félix Pacheco, o
tenente cometeu o primeiro crime em
1964. Em I967. foi preso pelo Exército.
Submetido a Conselho de Justificação,
foi expulso. Recorreu da medida e qua-
tro anos depois, por determinação da
Justiça, foi reintegrado ao Exército, rece-
bendo os salários atrasados, e promovi-
do ao posto de tenente. Considerado in-
capaz para prosseguir na vida militar, foi
reformado.

Mano já esteve preso cm quase todas
as delegacias no Rio e na Policia Federal,
por porte ilegal de arma, contrabando.

Carro foi trocado na Avenida Brasil
Ricardo Leonl

Nilo: a maior folha penal

receptação de roubo, assalto a mão ar-
mada, furto, estelionato, danos á Fazen-
da nacional (rasgou farda de militar),
uso e tráfico de entorpecentes, uso de
documentos falsos, falsificação de do-
cumentos públicos, fraudes e um assassi-
nato. Pelo homicidio. será julgado no 3o
Tribunal do Júri. que expediu mandado
de prisão em 13 de outubro de 1988.
Outro mandado de prisão foi expedido
pela 2* Vara Regional de Jacarepaguá.
em 9 de abril de 1987.

Vendedor teve seu

Monza levado sob

a mira de armas

i < TQ olicia Federal! Policia Fe-
AT deral! Sai fora"! Gritando

e gesticulando com uma escopeta nas
mãos, um dos três homens do grupo
que acabara de seqüestrar o empre-
sário Roberto Medina obrigou o
vendedor Almir Alves da Silva a sair
de seu Monza preto UX-6526, na
pista central de descida da Avenida
Brasil, em frente ao prédio do JOR-
NAL DO BRASIL. Eram quase 2lh,
quando um dos pneus da Parati WF-
8555 (roubada na porta da Artplan,
minutos antes) furou, levando os se-
qüestradores a interceptarem o
Monza de Almir com uma fechada.

Depois de tomar o carro do ven-
dedor, a quadrilha abandonou a Pa-
rati com o motor ligado e as portas
abertas no meio da pista, fugindo em
alta velocidade em direção á rodo-
viária Novo Rio. Almir Alves da
Silva procurou ajuda no JB e disse
que havia uma mulher junto com os
seqüestradores. "Todos usavam rou-
pas esporte, eram jovens e de boa
aparência, mas estavam muito ner-
vosos", contou o vendedor, que ia da
Penha para a Gávea, onde mora.
Alegando que 

"tudo aconteceu mui-

' 
Jr

Policiais examinam a Parati dos seqüestradores abandonada com um pneu furado

to rápido", ele disse que não tinha
condições de descrever com detalhes
a fisionomia dos ocupantes da Para-
ti.

O fato foi testemunhado por al-
guns funcionários do JORNAL DO
BRASIL, que pediram para não ser
identificados. Um deles, que estava
em um ponto de ônibus, afirmou que
os três homens usavam coletes seme-
lhantes aos da Polícia Federal, en-

quanto outro disse que a mulher que
integrava a quadrilha era morena.

O dono da Parati, Márcio Liber-
baum tentou, em vão, retirar o cano
da Avenida Brasil sem que fosse pe-
riciado. Além do pneu furado, a Pa-
rati apresentava marcas de tiros cm
uma das laterais, alguns ananhòes e
uma lanterna traseira quebrada.
Nervoso, Liberbaum não quis co-
mentar o seqüestro e também não

explicou o motivo da pressa em libe-;
rar o carro mas. No final da noite, a
Secretaria de Polícia Civil foi inforJ
mada de que haviam ligado para a
Artplan, exigindo que a Parati fosse
retirada do local o mais rápido possi-|
vel pois, caso contrário, as negocia-i
ções para a libertação de Medina
poderiam ser prejudicadas.
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Festa em Copacabana começou antes do 
jogo 

do Brasil

Fotos de Renato Volasco
A festa do jogo Brasil e Costa

Rica na Rua Ronald de Carva-
lho, em Copacabana, começou
antes das 11 h, com a armação das
barracas e instalação das televi-
sões e das caixas de som, e conti-
nuou até a noite, com festival de
lambada, churrasco na calçada e
muita cerveja.

"Agora, vamos esperar o re-
sultado do concurso Cidade de
Olho na Copa, porque vamos ga-
nhar. Percorremos quase todas as
ruas decoradas da cidade — só
não fomos a Bangu — e vimos
que nenhuma ganha da nossa em
animação e beleza", disse César

..Carvalho, o Catatau, integrante
da comissão organizadora da de-

" coração da Ronald de Carvalho.
I, A Copa do Mundo ainda está

na primeira fase e os moradores
da Ronald de Carvalho já estão
pensando na festa julhina — será
dia 15 ou 23, Catatau não tinha

¦«certeza —. que terá quadrilha,
barraquinhas e fogos de artificio.
O dinheiro arrecadado ontem
com a venda de cachorro-quente,
terveja e refrigerantes, numa bar-*,",raca 

armada no lado par da rua,
. será toda destinada á festa julhi-
Jljna. Nessa barraca foram instala-
„.das duas televisões, para que as

pessoas assistissem ao jogo.
Numa confeitaria, no outro la-

do da rua. também foi colocada
uma televisão, que atraiu poucar''gente. Ao lado da confeitaria, na"calçada, 

havia uma televisão ins-
talada sobre uma mesinha baixa e

.«^tnuita gente em volta, torcendo.
-?-Junto a uma parede cm que foi
, pintada uma camisa amarela da

. Seleção, Wagner Brandão, um
dos organizadores da decoração,
instalou outra televisão, que ficou

s em cima de seu automóvel, um
Puma branco. Mas o local cm que
se reuniu mais gente para ver o

.jogo foi o açougue Vitória do Sul,
de José Martins de Jesus. "Desde

o primeiro jogo do Brasil que tra-
go a televisão para cá", contou

_ ele.
„r.. Assim que começou a trans-

missão da partida. Seu Zé, como
o açougueiro é conhecido na Ro-
nald üe Larvaino, pôs a teiewsüo
na parte alta do balcão frigorífico

... (assim, quem estava na rua podia
-oiver o jogo) e sentou-se conforta-

"velmente numa cadeira de vime,
•í. para acompanhar as jogadas da

Seleção contra a Costa Rica.
~ " O público estava nervoso, que-

rendo logo comemorar o gol bra-
sileiro. Com menos de um minuto
de jogo. o jogador Gomez, da
Costa Rica. cabeceou a bola na
trave do seu próprio gol e as pes-
soas pularam de alegria. Demora-

- ram alguns segundos para perce-
ber que a bola não tinha entrado.

...A cada jogada de ataque, partiam
¦A gritos e suspiros dos grupos reuni-
¦" dos cm frente ás televisões. Os mo-

radores da Ronald de Carvalho,
como tantos milhões de brasileiros,
sofreram.

Alguns, porém, não se mostra-
vam muito preocupados com o jo-

..,-,go. Era o caso dos integrantes de
- Him grupo que montou uma chur-

raqueira na porta do bar Luxor e
parecia alheio á festa na rua. Eles

' bebiam cerveja, comiam churrasco
e nem olhavam para as televisões,

i para saber como estava o jogo.
Nós éramos da comissão orga-

nizadora da festa das duas últimas
;Copas do Mundo, agora queremos
apenas nos divertir", disse David
Soares, um dos churrasqueiros,
acrescentando: "Não estamos ven-
2o o jogo, mas estamos ouvindo.
•Depois, só vamos ver na televisão
,os melhores momentos da partida e
.queremos comemorar de barriga
theia."

Os moradores da Ronald de
Carvalho premiaram Edmundo
tLopes Cecílio por ter feito a mais
bela decoração de janela da rua. A
¦Arapuca ganhou o prêmio de loja
jnais bem decorada, segundo deci-
-são dos organizadores. E os meni-
"nos da rua, já se preparando para a
Jesta jullwa, soltavam bombas.
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Rua Ronald

PROMOÇAO
C I D A DÊ

Pela televisão instalada em cima do carro, torcedores de Carvalho acompanharam a vitória do Brasil

¦ *
I
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O resultado do
concurso Cidade dc
olho na Copa. que vai
premiar a mais Ma „
decoração dc rua do -
Grande Rio para a >
Copa do Mundo, será
anunciado amanhã ,-t
vencedora do desafio,
promovido pelo
Caderno Cidade. Rádio
Cidade, com patrocínio
da Riotur. receberá uma
placa de bronze, durante
uma festa na própria
rua. animada por muita
batucada.

O júri. formado pelo
arquiteto Paulo Case.
pelos carnavalescos
Renato Laje e Lilian
Rabello. campeões deste
ano pela Padre Miguel,
pelo pintor Mello
Menezes, pelo
compositor Herminio
Bello dc Carvalho. pelo
charcista Ique. do
JORNAL DO BRASIL
e pelo assessor de
marketing da Riotur.
José Carlos Tedesco,
\isitou as 10 ruas que
participam do concurso
na quinta-feira passada.
Ttxlas as ruas
mereceram elogios dos
jurados.

Ha Rua Volga cm
Bangu. os jurados
gostaram da cobertura
toda feita em titãs
vcrde-amarelas. Já n.i
Rua Sou/a Aguiar, nb
Meter, o que mais
chamou a atenção foia
rapidez com que seus:,
moradores fizeram a -
decoração: cinco dias.-
\'a Rua Jorge Rudgeu
em Vila Isabel, os
méritos ficaram poramlã dã cnãlh ulâik. C

JVo Paissandu, no trecho entre Praia do Flamengo e Senador Vergueiro, a torcida se concentrou em frente ao número 59

Torcida anima a Paissandu Churrasco mantém energias

A beleza natural da Rua Paissandu,
no Flamengo, que tem palmeiras im-
penais nas calçadas, foi complcmen-
tada pelos desenhos no asfalto, pelas
bandeiras penduradas no alto dos edi-
ficios e enriquecida com a agitação
das pessoas, que torceram apaixonada-
mente pela vitória do Brasil ontem, no
último jogo da primeira fase da Copa
do Mundo, dando á rua uma anima-
çâo bem diferente dos dias comuns.

Todo o nervosismo e a alegria dos
moradores da Paissandu, no trecho en-
tre a praia do Flamengo e a Rua Sena-
dor Vergueiro, se concentrou em fren-
te ao número 59, onde, apoiada em
dois grandes barris, uma grossa pran-
cha dc madeira sustentava duas televi-
sões a cores, duas caixas de som e um
aparelho de videocassete, que gravou a
performance brasileira nos campos de
Turim.

Em frente a esse aparato eletrônico,
juntou muita gente. Alguns, preveni-
dos, levaram suas cadeiras de praia e
assistiram ao jogo bebendo cerveja
confortavelmente sentados. Como Dir-
ce de Barros Pinheiro, que acompa-
nhou as jogadas fazendo figa e torcen-

do-sc em caretas nervosas. Atrás dela,
em pé cm cima de um banquinho, Ma-
nucl Leite Vieira, dono da Tinturaria
e Lavanderia Kibeleza, torcia abraça-
do ao filho menor. Ele, seus quatro
funcionários e o filho do meio, Cláu-
dio, ajudaram muito na decoração da
rua, subindo cm árvores e auxiliando
na colocação das bandeiras mais altas,
amarradas nas janelas dos edifícios."Não estou gostando desse resulta-
do de 1 a 0 porque, desse jeito, vou
acabar perdendo o bolão dc apostas
aqui da rua. Eu cravei 3 a 0 para o
Brasil nesse jogo", queixou-se Manuel
Leite Vieira, que, de vez em quando, ia
ao fundo da loja apanhar uma garrafa
de cerveja gelada para oferecer aos
amigos..

A marca da decoração do trecho da
Rua Paissandu entre a Praia do Fia-
mengo e a Rua Senador Vergueiro são
as bolas de futebol penduradas nos
troncos das palmeiras. Enroladas ain-
da cm plástico para não sujar, as bolas
serão jogadas para o alto para as
crianças pegarem quando terminar a
Copa. Promessa dos comerciantes da
rua.

0 trecho da Rua Paissandu entre as
ruas Senador Vergueiro e Marquês dc
Abrantes parece uma vila, onde todos
sc conhecem. Ontem, para festejar
mais um jogo da seleção brasileira na
Copa do Mundo, os moradores se reu-
niram para fazer um churrasco. Quan-
do o jogo acabou, quem estava cm casa
foi para a janela apreciar a alegria dos
que comemoravam a vitória na rua.

Embandeirada, cheia de fítinhas
vcrde-amarclo c com bonitos desenhos
pintados no asfalto, esse trecho da
Paissandu è um dos fortes concorrcn-
tes ao concurso Cidade dc Olho na
Copa.

A animação na rua começou ás 9h.
quando Francisco dos Santos, o Chi-
cão. estava armando a churrasqueira
improvisada com tijolos vazados, cm
frente ao número 94. Na sexta-feira, a
comissão organizadora da festa na rua
tinha feito uma coleta entre os mora-
dores, pedindo CrS 300 a cada um.
Com o dinheiro, foram comprados seis
quilos de lingüiça, quatro quilos dc asa
de frango e oito quilos de carne, além
dc cerveja c refrigerante.

O churrasco começou as 11 h c foi
servido a todo morador que quisesse
participar. Sem molho á campanha c
sem a tradicional farinha dc mandioca,
o churrasco manteve as energias dos
torcedores durante todo o jogo. Quan-
do o Brasil não estava no ataque, as

pessoas sc serviam do churrasco, afas-
tando-sc por momentos do único apa-
relho dc TV instalado nesse trecho da
Paissandu. em frente ao número 94.

A programação para depois do jogo
— fechar a rua c dançar lambada até a
noite — foi anunciada por Luciana
Pereira Dotto, moradora no edifício
93. Ele idealizou a Mona Lisa, uma das
bandeiras dc rua mais bonitas, segun-
do a comissão julgadora do concurso
Cidade dc Olho na Copa.

Assim que acabou o jogo. começou
a programação anunciada por Lúcia-
na: André Luís de Orem, com as filhas
Cintia. de 2 anos. c Joana, de 3, nos
ombros, rebolava como podia ao som
da lambada, que começou a tocar as-
sim que acabou o jogo de futebol.

união da comunidade:
Na Rua Alzira Brandão,
esquina de Conde de
Bonfim, na Tijuca. a j
ousadia do trabalho foi
o ponto alto: os
moradores cobriram -
uma grande área de
asfalto com símbolos
dos times e até uma
bandeira gigantesca Jo
Brasil.

Também na Tijuca. a
Rua Haddock Lobo cm
frente a Campos Sales
foi citada pelo júri pelo
ineditismo dc um grande
boneco pendurado no
alto. bem no meio da
pista. Na Rua Nossa
Senhora de Fátima, no
Bairro de Fátima, a
harmonia de cores
agradou os jurados e na
vizinha Riachuclo. o
que mais chamou a
atenção foi o fôlego de
seus moradores, que
decoraram um trecho de
7.500 m:. Os dois
trechos da Rua
Paaissandu que
concorrem isoladamente
também mereceram
elogios, pelo bom gosto
da ornamentação e, na
Rua Ronald dc
Carvalho, em
Copacabana, o destaque
foi o trabalho criativo, e
a reutilização dc
materiais descartáveis.

0 MAIOR SUCESSO DA TEMPORADA.

A platéia carioca aplaude, comovida, o desempenho da seleção*
A torcida pede bis para o tetra.1

Conseguimos um ingresso nas quartas-de-final:
As ruas se enchem de festa.

Este espetáculo nós não vamos perder;

mmuR
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Bclem 32,3 22,6
Boa Vista 28.6 21,8
Macapa 32.0 22,2
Manaus 30.0 23.3
Porto Vciho 31.6 21,1
Rio Branco 28.8 14,2
Miraccma
Aracaju 27,7 21.8
Fortak/a 30.3 23,6
Joao Pcuoa 29,3 23,0
Maceto 20.5
Natal 28.8 20,7
Rcafc 28.9 20.0
Salvador 25.2 21.6
Sao Luis
Tcresina 33.8 17,7
Brasilia 25.0 13.7
Campo Grande 25.1 15.0
Cuiaba 29.5 19.8
Goiania 13.4
BcloHoruontc 24.8 15.0
Sao Paulo 20.4 13.0
Vttona 29.8 18.9
Cuntiha 16.2 9.1
Ronanopolis 18.8 14.3
Porto Alcgrt 15,3 9.8
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Céu claro em todo o Brasil

0 6o Distrito de Mcteorolo- fSKB3$
gia prevê que o tempo será nu-
blado na madrugada, com chu-
viscos isolados, passando a ^
bom durante o dia, com o céu (
claro. A temperatura entrou
em declínio e a máxima foi de
25,3° em Bangu. A minima baixou até 15,2°. Com
este domingo de céu claro c temperaturas amenas,
o carioca vai se despedir do Outono. O Inverno
começará no dia 21.

O Serviço Meteorológico da Marinha confirma
a previsão de céu meio encoberto passando a claro
e informa que os ventos sopram de Sudoeste c
Sudeste, com velocidade entre 15 c 20 nós, e
formam ondas de I,5m e 2m. As ondas maiores
tem intervalos de 5 e 6 segundos de formação e
movimentos alterados com a troca das marés. Na
Barra da Tijuca sua altura é maior pela profundi-
dade, ideal para o surfe. A temperatura da água
baixou para 19°.

A visibilidade vai ficar boa durante todo o dia.

NO MUNDO
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As nuvens se afastaram do conti-
nente indicando que o dominio do
tempo está com as altas pressões, tan-
to a do Atlântico quanto a do Pacifi-
co,. e ainda conta no Sul com uma
alta pressão passageira, a polar. A
única diferença entre elas é que a
última provoca o dcclinio da tempe-
ratura com sua massa de ar frio. Uma
pequena parte da frente fria que pas-
sou- pelo Rio na quinta-feira ainda
pode ser vista, diante do litoral da
Bahia. Ela já está cm dissipação c
logo haverá a fusão da massa polar
com a tropical, elevando mais uma
vez.a temperatura.

A previsão está boa para todas as
regiões do Brasil, com a predominân-
cia do céu claro até na região Norte.
Nesta região, no extremo Oeste, há
uma pequena área invadida pelas nu-
vens que se lormam sobre a lordi-
lheira dos Andes. È comum haver
esta formação cm virtude da troca
muito forte e rápida da temperatura
em relação á altitude. A cada 100
metros se perde um grau de tempera-
tura. localizando as nuvens nas partes
mais baixas c o céu claro, sem capaci-
dade de reter umidade nos cumes, em
geral, pela mesma razão, nevados. Ao
Norte do continente a formação das
nuvens é ainda mais intensa.

Coincidindo com a parte mais
projetada do planeta cm relação ao
Sol. e portanto a região mais próxi-
ma, se forma uma faixa sempre quen-
te na linha do Equador. Esta zona é
chamada de Convergência Intcrtropi-
cal porque para ai se dirigem os ven-
tos dos dois hemisférios, sempre cm
busca de áreas mais quentes para sua
expansão. É muito raro que não haja
nuvens sobre a Colômbia, a Venczuc-
la. as Guianas e o Norte do Brasil por
esta concentração. É ainda a região
mais chuvosa da Terra por esta ali-
mentação diária de nuvens c chuvas
que explica o aparecimento da flores-

ta mais rica cm espécies cm todo o
mundo, e que por esta razão é conhc-
cida na lingua inglesa como Ruiu Fo-
ri'sl. Floresta de Chuva. Para nós foi
dado o nome do rio. que a atravessa,
o Amazonas, que permite o apareci-
mento da floresta também no Peru.

No extremo Sul do continente
aparecem nuvens das baixas pressões
subpolarcs que contornam a alta
pressão do Oceano Pacifico c são por
ela bloqueadas.

Uma nova frente fria já está cm
formação no Sul do Oceano Atlánti-
co.

Marcelo Reg
.Acompanhe umbi-m a prcusâo do tempo de Grãcc May Dominga*, na Rádio JORNAL IX) BRASIL AM (940 KHZ) fa 7. 8 e 9 horas d, nunhã e à, IHhSO dc «gund. . sábado.

Estado realiza concurso que

candidatos queriam 
cancelar
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A Fcsp (Fundação Escola do Serviço Públi-
co) realiza hoje, na Universidade Santa Ursula.
cm Botafogo, a terceira etapa do concurso
para preenchimento de 376 vagas para fiscal de
rendas do estado. Além dos 466 candidatos
aprovados nas fases anteriores — a maioria
por força dc decisão judicial —. 80 pessoas não
selecionadas conseguiram liminar para fazer as
provas de hoje.Lm nota publicada ontem em alguns jor-
najs. entretanto, os candidatos pedem ao go-
vernador Moreira Franco a suspensão da pro-
va dc hoje. alegando irregularidades na
realização da etapa anterior. O salário ofereci-
do'para fiscal dc rendas é dc CrS 5 mil mas.
com o adicional dc produtividade calculado
pelo valor da Uferj. chega a CrS 360 mil.

•Segundo a nota. os candidatos estranham
que a Fesp tenha marcado a terceira fase do
concurso "quando ainda há na Justiça proccs-
so,pendente a repcito da quebra dc sigilo na
segunda etapa". Eles argumentam também que
a data de hoje não obedece ao prazo de três
semanas estipulado pelo secretário estadual de
Fazenda. Herbet Pimentel. para prosseguimen-
to do concurso, depois da convocação oficial,
feita no dia 5 de junho. E lamentam que, por
esse motivo, só tenham tido 12 dias para sc
preparar."Mais estranheza causam ainda as declara-
ções do senhor secretário de Fazenda à im-
prensa, afirmando as intenções manifestas de
reprovação cm massa, atentando contra os
interesses do estado, tão carente de fiscais. Se.
de- 20 mil candidatos, sobrassem apenas cerca
de 50 — como é a intenção do secretário —
como seriam preenchidas de forma honesta as
vagas restantes?ejuestiona a nota dos candi-
datos.

O concurso para fiscal dc rendas — cujo
edital foi publicado em abril do ano passado —
estava previsto inicialmente para terminar cm
setembro, mas prossegue até hoje por causa dc
diversas ações na Justiça, impetradas por vá-
rios candidatos. Da primeira etapa, realizada
em 6 dc agosto com provas de direito tributá-
rio, legislação tributária e direito constitucio-
nal. participaram 16.645 dos 20.626 inscritos.
Deste lotai, anenas 345 foram aprovados. Re-
correram á Justiça 1.490 candidatos que sc
sentiram prejudicados. Metade conseguiu pas-
sar para a etapa seguinte, só realizada sete
meses depois, com 1.069 candidatos.

Na segunda fase, cm 18 de março deste ano,
com provas dc direito comercial, civil e admi-
nistrativo e contabilidade geral e de custos,
apenas 102 foram aprovados. Novo recurso foi
apresentado por mais de 400 candidatos. Eles
argumentaram que, cm pelo menos seis ques-
tões, não foi respeitada a exigência de ineditis-
mo. que consta do edital do concurso, provan-
do que cias tinham sido publicadas cm livros
especializados cm direito.

Além disso, denunciaram à Justiça lista dc
nomes de candidatos aprovados que foram
alunos do examinador Moacir Sancowsch c

que teriam estudado em apostila com três

questões iguais às apresentadas na prova dc
contabilidade de custos. A Fcsp anulou as
questões polêmicas e, dos candidatos que cn-
traram com recurso, 364 ganharam na Justiça
o direito de permanecer disputando as vagas.
Oitenta conseguiram liminar favorável no dia
13 deste mês, mas ainda aguardam o julgamen-
to final da ação na l* Vara Federal. As provas
de hoje terão questões de português, matemáti-
ca c estatística c economia e administração.

OEMBI ¦ - At.

Obituário

Rio de Janeiro

Joio Soares da Sibeira. 87 anos, dc
pneumonia c insuficiência cardíaca, no
Hospital Miguel Couto. Mineiro, me-
dico. solteiro, morava cm Copacabana
c tinha uma filha. I*oi sepultado ontem
no Cemitério dc São João Batista, em
Botafogo (Zona Sul).
Orlando Viggiano. 71 anos. dc acidente
vascular cerebral c parada cardio-respi-
ratòria. Paulista, aposentado, viúvo de
Victória Viancllo Viggiano, morava em
Botafogo e tinha uma filha. Foi scpul-
tado ontem nn Cemiiéna dg J'1-»"

tada, morava cm Vila Isabel c tinha
cinco filhos. Foi sepultada ontem no
Cemitério dc São Francisco Xavier, no
Caju.
Euclydcs Corrêa da Silva. 57 anos. ae
edema pulmonar e miocarditc, cm casa,
cm Madureira. Carioca, comerciante,
solteiro, foi sepultado ontem no Cerni-
tério do Caju.
Miguel Chagas da Silva. 56 anos. de
insuficiência respiratória aguda e doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica, no
Hospital Universitário do Fundão (Zo-

|—| Sete presos fugiram, ontem de manhã, da 19° Dele-
'—' gacia Policial, na Tijuca. Dez homens que estavam
na cela C, cerraram as grades que dá acesso ao pátio
onde tomam banho de sol e pularam o muro com a
ajuda dc uma corda feita de pedaços de panos. Logo
após o alarme, dado pelo carteiro Alexandre Nascimen-
to, os policiais de plantão na delegacia cercaram a área e
pediram ajuda. Policiais de outras delegaciais e um
helicópetero da Policia Civil reforçaram o cerco nas
imediações da delagacia. Só três presos foram recaptura-
dos: Jorge Oliveira Pereira, EHezer Barbosa Reis e Denis
Monteiro dos Santos (foto), este porque a corda dc pano
arrebentou. Na queda, Denis fraturou a perna e a
costela. Os sete que conseguiram fugir esconderam-se
nos morros do Borel. Formiga e Casa Branca, próximos
á delegacia. Os póliciaias subiram os morros, mas não
conseguiram prender ninguém. Os foragidos são todos
assaltantes.

Batista.
Joio Nunes Machado. 78 anos. de insu-
ficiência respiratória aguda c metastese
pulmonar, no Hospital da lagoa. Ca-
rioca, aposentado, casado com Elza
Braga Machado, morava em Copaca-
bana c tinha cinco filhos. Foi sepultado
ontem no Cemitério dc São João Baús-
ta.
Natal Francisco Sparlaco Palladin, 82
anos. dc infarto cardíaco e artcriocsclc-
rose. na Ordem 3' do Carmo. Carioca,
aposentado, viúvo, morava cm Copa-
cabana e foi sepultado ontem no Ccmí-
lerio dc São João Batista.
Alzira Moita dc Aguiar. 93 anos, de
insuficiência respiratória e broncoaspi-
ração. Carioca, dona de casa, viúva,
morava cm Copacabana e foi sepultada
ontem no Cemitério de São João Batis-
ta.
Irene Maria de Moraes, 57 anos, dc
câncer dc pulmão, na Clinica Campo
Belo. Alagoana, dona de casa, desqui-

na 2>ur>urp.ina i /uagiuuo. a|MMUiLiijM.
casado com Maria Carvalho da Silva,
morava na Praia de Inhaúma c foi
sepultado ontem no Cemitério do Ca-
ju-
Cléa Criacos Aquim Adibbe. 53 anos, dc
aneurisma cerebral, no Hospital Sama-
mano. cm Botafogo. Carioca, dona dc
casa, casada com Miguel Salem Adib-
bc, morava em Copacabana c tinha
duas filhas. Foi sepultada ontem no
Cemitério do Caju.
Manuel Antunes, 82 anos, de insuficicn-
cia respiratória, no Hospital Olivèrio
Kramcr. Português, aposentado, viúvo,
tinha quatro filhos e foi sepultado on-
tem no Cemitério do Jardim da Saúda-
de. em Jardim Sulacap, cm Jacarepa-
guá.
José Nunes, 82 anos. de úleera gástrica
e hemorragia, na Casa dc Saúde São
José. Português, aposentado, viúvo,
morava na Pavuna c tinha três filhos.
Foi sepultado ontem no Cemitério do
Jardim da Saudade, em Jacarcpaguá.
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Comendador

HORÁCIO PINTO COELHO
(MISSA DE 30- DIA)

• Mana Amália Pmio Coelho e sobrinhos agradecem
•T* aos amigos o conforio recebido por ocasião do

f falecimento de seu inesquecível HORACIO e com a
| Irmandade da SS da Candelária convidam parentes

e amigos para a Missa de 30° Dia que será ceie-
brada amanhã dia 18/06/90 ( segunda feira) às 9 30
horas na Igreja da Candelaria

CONSELHO FEDERAL DE QUlMlCA

MISSA DE AÇÂ0 DE GRAÇAS

PELO DIA NACIONAL DO QUÍMICO
O CFQ convida a todos os profissionais da Quimica
para a missa de ação dc graças a realizar-se no "Dia
Nacional do Químico" 18/06/90, às 12:00 horas na
Igreja Irmandade dc Nossa Senhora do Rosário dc
São Benedito dos Homens Pretos. Rua Uruguaiana.
77. Rio dc Janeiro. RJ.

JORGE HENRIQUE MURTINHO

TERRERI

t

JOROINHO
(1 ANO)

Sua Família convida parentes e amigos para a Missa
Que fafòo celebrar pela intenção de seu inesquecível
JORGINHO. AMANHA dia 18 2' feira às 1000
horas, na Igreja de N S das Graças, á Rua Sào
Clemente n° 446 — Educandàno da Misericórdia

MARIA ELIZA DO AMARAL

BARRETO
(MISSA Dl 7* D4A)

LUIZ ROBERTO RUDGE ISABEL ANDRADA DO
AMARAL RUDGE. DANIELLA. EDUARDO E EABIA-
NA BEATRIZ BARROS DO AMARAL. KIKA. TONY.
PEDRO E PAULA, convidam para a Missa do 7o Dia do
sua querida cunhada irmã o tia a ser celebrada amanhã.

(2* feira), ás 9 00 horas, na IGREJA DO MOSTEIRO DE SÀO
BENTO — R Dom Gerardo — Centro

t

GODESGARDO EVANDRO DE BAKKER
MISSA 7° DIA

tSua 

família agradece as manifestações
de pesar e carinho recebidas por oca-
sião do falecimento de seu pai. sogro e
avô e convidam parentes e amigos para

a MISSA que será celebrada 2o feira, dia 1 8.
ás 8 30h na Igreja N S da Conceição, á
Rua Conde de Bonfim. n° 987.

JOÃO LUIZ CAETANO RAVEDUTTI
(1 ANO DE IMENSA SAUDADE)

Saudade do sorriso, da alegria, da sua
| imensa vontade de viver. Sua mãe. Ma-
I riana Ravedutti. irmãos Paulo Roberto.

Marcus Vinícius e avós. convidam para
a Missa in memoriam a ser celebrada 3a feira.
1 9/06. às 1 5.00 hs. na Igreja de Santo Afon-
so — Rua Major Ávila — Tijuca.

ALVARO SINESIO DE UMA
(MISSA DE 7o DIA)

Sua esposa MARIA BELLATRIX. seus
filhos, nora e netos, convidam parentes e

I amigos para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada dia 19/06. 3a feira, às 10 00

horas, na Igreja de São Sebastião (Capuchi-
nhos) Rua Hadock Lobo. 266 — Tijuca.

t

WILSON VIEIRA

(MISSA DE 7° DIA)

Ê com imenso pesar que tua família comunica seu
falecimento e convida para a Missa de 7° Dia, que
será celebrada no dia 19/06, 3* feira, às 11:00 hs. na
Igreja de N. S. da Conceição e Boa Morte, na Rua do
Rosário — Esq. c/ Av. Rio Branco.

MARIA ELIZA DO AMARAL

BARRETO
(MISSA DE 7* DIA)

HUMBERTO. REGINA HELENA e FILHOS. CARLOS EDUARDO e
FILHA. LÚCIA. HUMBERTO e FILHOS. BEATRIZ. ANTONIO
CARLOS e FILHAS. FRANCISCO. MARIA ISABEL. FRANCISCO
e FILHOS, convidam parentes e amigos para a Missa de sua
querida e inesquecível esposa, mãe, sogra e avó. a ser realizada no

'dia 18 de junho, às 9:00 horas, no MOSTEIRO DE SÃO BENTO.
jAgradecemos antecipadamente a todos que comparecerem a este ato
cristão.

t

REYNALDO MELLO

MORAES

3* ANO FALECIMENTO

Darcy Mello Moraes e Família convidam
parentes e amigos para a Missa em memó-'
ria do nosso querido REYNALDO. que
será celebrada amanhã, dia 18 de junho,
às 11 horas na Igreja de N. S. do Monte de
Carmo, à Rua 1o de Março, s/n°, Centro,
Rio de Janeiro.

ENGENHEIRO DELSO FREITAS

(MISSA DE 30° DIA)

JL Os Vicentinos da Santíssima Trin-
t dade, convidam para a Missa de
' 30° dia em memória de DELSO

FREITAS, que será celebrada 5a feira
dia 21/06, às 9,00 horas, na Igreja
Santíssima Trindade na Rua Senador
Vergueiro — Flamengo.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil. 500. De domingo
A 6* até 20 00h. aos sábados
e feriados 17:00h. Tels: 585-
4350 — 585-4326 — 585-
4356. Apôs estes horários
atendemosnos Tels: 585-
4320 e 585-4476 ou no ho-
ràno comercial nas lojas de

CLASSIFICADOSPara outraa infonnaçõM.
JOEífMb0Í&ASIL
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Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.
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17 DE AGOSTO A 01 OE SETEMBRO
Excursão especial Incluindo os
Ingressos e visitando Viena
Budapeste, Melk, St. Florian,
Llnz, Bad Ischl, Salzburg,
lackenhol, Gamlng, Vale do
Wachau. Maria Taterl, .w rnMr.„MASpltz e MunlCh. S/LOJA 201 RIO OE JANEIROHotéis 04 estrelas e pensão completa (021) 521 -7146

Cruzeiro de Maria Talerl a Spltz » 521-7596

Music. Dance and Enterlainment
VIAGENS E TURISMO
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Cariocas 
pagam para 

ter segurança

Solução é comprar cão,
cbntratar guardas ou
aprender lutas e tiro

Eduardo Alves

A 
atual onda de seqüestras está mudando os
hábitos de muitos cariocas, que gastamcada vez mais para obter segurança. Ao contrário

de pãises mais desenvolvidos, onde a eficiência
da policia da maiores garantias aos cidadãos,
aqui os mais precavidos é que tomam suas provi-dencias. E quem lucra são as empresas que fome-
cem serviços especializados, desde guardas arma-
dos que se revezam na proteção de residências ou
acompanham o cliente por todas partes até cães
treinados.

Especialistas dizem que um bom começo ê
fazer cursos de lutas para se defender contra
ataques físicos. Para aprender os golpes mais
eficazes será preciso desembolsar algo cm torno
de CrS 30 mil por ano. Com esta soma ê
possível ficar sócio da Academia Corpore — quetem filiais por ioda a cidade — e ter aulas de boxe
tailandês, jiu-jitsu, caratê, judô e ai-ki-do por 12
meses. O pagamento pode ser feito cm quatro

prestações de CrS 9.S12. Outra opção c aprender
a usar armas. Na Hollow Point, na Barra da
Tijuca. o curso de tiro para iniciantes custa CrS
12.100 e o curso avançado custa CrS 30 mil. Para
praticar no estande de tiros é preciso pagar CrS
2.100 de inscrição c uma mensalidade de CrS
1.280.

Cães — Outra opção ê comprar um cão de
guarda. Segundo o capitão Agenor, adestrador
do Canil Proban, os melhores para defesa são o
pastor-alemão. o doberman e o fila. "Esses cães
não têm medo de nada e dão a vida pelo dono.
mas devem ser adestrados desde os nove meses de
idade", afirma. Um filhote esta custando entre
CrS 5 mil c CrS 9 mil. dependendo do pedi-
grec. Para ensiná-lo a obedecer ordens e atacar
quando for preciso, o dono terá que gastar inais
CrS 10 mil com o treinamento. E bom lembrar
que os cães chegam a consumir um quilo de
comida por dia, o que significa uma despesa extra
de aproximadamente CrS 600 por semana.

Quem dispõe de uma quantia maior para
gastar pode contar com a proteção de um guardaarmado. Ter um homem formado pela Academia
de Policia tomando conta da casa 24 horas
por dia custa em média CrS 400 nul por mês. Esta
soma pode aumentar de acordo com as condições
de trabalho. Locais mais perigosos elevam o pre-

ço das diárias. Pessoas muito visadas ou famosas
também têm que pagar mais caro. Ouira maneira
de aumentar a segurança pessoal é a colocar
portas automáticas nas garagens. Por CrS 150
nul a Ric's Portões instala um portão desse tipo
na sua garagem, que pode ser acionado de dentro
do cano. Outra maneira de manter os bandidos
longe c ter uma porta á prova de balas na
entrada da casa ou do apartamento. "Por CrS 25
mil instalamos uma porta com 80 quilos de puraschapas de ferro, que ninguém consegue arrom-
bar", garante o vendedor da J R. Guimarães
Portas.

Outra medida que ajuda a manter a segurança
é ter a casa cercada por muros bem altos. A
Mauro R.A. — loja especializada cm reformas,
localizada em Botafogo — faz uma edificação re-
sistente com 4 metros de allura, cobrando CrS
165 por metro. Para aqueles que ainda se senti-
rem ameaçados depois de tomadas todas essas
providência, resta ainda a chance de comprar
um seguro. Há apólices de vidü. outras que ga-raniem a reposição de bens roubados em casa. de
carros e seguros médico-hospitalares. Apenas no
caso dos seqüestras e que ainda não há uma
garantia desse tipo e, de acordo com o novo
presidente do IRB (Instituto de Resseguros do
Brasil), Luiz Quattrom. isso não deverá existir
por aqui tão cedo.

EMAGRECER MEIO QUILO POR DIA

EXIGE UM EFICIENTE CONTROLE.

Emagrecer é um assunto sério. Uma equipe especializada
o ajudará a perder quilos e centímetros nas áreas que
você mais necessita: cintura, abdômen e coxas.
Graças ao NUTRISOFT, um sistema computadorizado e
divulgado este ano sob a égide da C.E.E. (Comunidade
Econômica Européia), você necessita apenas de uma

hora semanal, após exame médico
completo, para eliminar os
quilos e centímetros excessivos.
O Instituto Glycel é o
representante exclusivo no Brasil
dos tratamentos estéticos com
a extraordinária linha de produtos
suíços Glycel. Estes produtos
notabilizaram-se no mundo inteiro,
graças ao seu ingrediente
patenteado: G.S.L.,desenvolvido na
Suíça pelo Professor Dr. Christiaan

n « r, Barnard e uma equipe de biólogosProf.Dr. Christiaan Barnard celulares.
Telefone já e marque uma consulta sem compromisso.
Faremos uma análise detalhada do seu caso.

GLYCEL 0
INSTITUTO SUÍÇO DE ESTÉTICA 4

Torre Rio Sul - Conj. 1203 r!
Rua Lauro Müller, 116

S 542-6140/ 542-6040
Para homens e mulheres. Aberto das 8.00 às 20:00 h.

ZURIQUE — GENEBRA — BERNA — BASILÉA — ST. GALLEN
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Chegou No Ponto fino

A PrimeraTEuvkão Colorida

Por Dentro E Por Fora.

WINE 21. A GRANDE NOVIDADE PHILCO-HI1ACHI NA COR VINHO. APROVEITE.

asa
2.° IDIOMA

TV MONITOR PMILCO HITACHI
PAVM 2140U/ ST 21" (53cm)
A cores. Um novo conceito em design Tela plana,
com imagem maior, melhor e sem distorções,
e com menos reflexos de Kií Imagem de alto foco
Total Slerea com codificador para rccepçáo direta
do ar em estéreo Sunound Sound. o esléreo em nova
dimensão 82 canais VHF UHF Sofisticado controle
remota Sap Second Audio Program recepção
de programas de TV transmitidos em segundo idioma
(original), além do principal (em português)
Conexões para oulros aparelhos alé 2 vídeos ou
2 camcordcrs ou combinações com videogame,
microcomputador e conjunto de som.
Garanto de 1 ano

S
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TELA PLANA

PH/LCO

HITACHI

TOCA EMOÇÃO DO
MUNDO EM SUAS MÃOS
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Sua loja de eletrodomésticos, móvebe
material de construção especializada em você.
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O fim de semana

noCàVTOroé

5 estrelas em tudo.

Menos no 
preço. Mat

Aproveite as fénas em Sâo Paulo
para colocar a agenda cultural em dia
E para descansar também.
No Hotel CadOro, logo que você
chega, é recebido com um drmk de
boas-vindas
No sábado, café da manhã no cof (ee
shop e almoço no restaurante do
Ca'd'Oro (um dos melhores de São
Paulo) Depois, é aquela "rotina"
piscina, circuito interno de TV.
transmissões ao vivo dos EUA. serviço
de babás, etc.
O Hotel oferece ainda descontos
especiais para o Ptaycenter e translado
ida e votta do aeroporto (Cumbica e

Congonhas), em taxi especial
Mais ainda
a diária vai até âs 17 00 horas do
domingo e, no caso de trazer até
2 filhos, você fica numa suíte com dois
quartos, sala e banheiro sem nenhum
custo adicional
E agora, o melhor
por tudo isso você vai pagar apenas
Cr$ 15 500.00
(Se quiser ficar até o meio-dia de
segunda-feira, o adicional é de apenas
CrS 8 250.00)
Ligue hoie mesmo para o BHB. do Rio.
(021)800-6158 Em Sáo Paulo, pelo
BHB (011)800-8618

Diretamente no Ca d Oro (011)
255-8011 Ou consulte seu agente
de viagens

Grattò Dotei Ca' b'®to
?????

BHB Best HotdsafBraàl

TELA PLANA

TELA PLANAImagem maior e melhor, sem distorções
e com menos reflexos de luz.
IMAGEM DE AUO FOCO
SURROUNDSOUND
O estéreo em nova mais realista e envolvente.
TOTAL STEREOCom decodificado* para recepção direta do
ar em estéreo.
82 canais de TV (VHFÍUHF)
SOFISTICADO CONTROLE REMOTO
SAP-SECOND AUDIO PROORAM;Recepção de programas de TV. transmitidos
em segundo Idioma (original) além do

uguêsj.principal (em Portufl
CONEXÕES PARA OUTROS APARELHOS:Até dois vídeos ou dois concorde™ ou
combinações com vídeo gama microcomputador
e conjunto de som.
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TeleRio

Vende Mais Barato!

Você Sabe!

JORNAL DO BRASIL20 ? i° caderno ? domingo, 17/6/90 Internacional

África do Sul

lembra revolta-

Bucareste — AP

saqueado por grupos de mineiros, por
ter apoiado as manifestações anti-go-
vernamentais. Depois da partida dos
mineiros, na noite de sexta-feira, líièscu
anunciou sua intenção de criar uma
Guarda Nacional para cuidar da ordem
pública. Para hoje. está convocado comi-
do para celebrar os seis meses da revolu-
çáo que derrubou a ditadura de Nicolae
Ceausescu

»'

Lituânia aceita o diálogo e

propõe 
suspender independência

< MOSCOU — O governo da Lituã-
qia, numa demonstração de que quer
mesmo acertar o passo com os soviéti-
cos. propôs suspender por enquanto o
"uso de sua independência" para facili-
tar os entendimentos com o Kremlin.
Um comunicado do Parlamento, divul-
gado ontem, afirma o seguinte: "0 go-
verno sugere ao Conselho Supremo da
República da Lituânia (Parlamento)
que discuta a possibilidade de declarar
uma moratória na declaração de inde-
pendência pelo período de duração das
negociações com a União Soviética".

O comunicado acrescenta que a
moratória poderia começar imediata-
mente, desde que Moscou levante as
sanções econômicas impostas à Lituã-
nia. A proposta lituana é o primeiro
resultado prático das conversações dg
dia 13 em Moscou entre a primeira-mi-
riistra Kazimicra Prunskienc e o pri-
meiro-ministro soviético Nikolai Ryzh-
kov. No final desse encontro,
Prunskienc anunciou que Moscou sc
prontificara a suspender parcialmente
as sanções c prometera voltar a fome-
cer gás à Lituânia.

Na mesma ocasião, ela disse que
séu pais também estava disposto a cc-

der temporariamente na questão da in-
dependência, declarada em 11 de mar-
ço e motivo de duras reações do
presidente Mikhail Gorbachev. Nos úl-
timos três meses, em resposta ao que
considera rebeldia da república lituana.
a União Soviética cortou o forneci-
mento de petróleo e reduziu drastica-
mente as entregas de gás e matérias-
primas. A Lituânia, como a Letônia e a
Estônia, luta para recuperar a indepen-
dência perdida cm 1940. quando os (rés
países foram incorporados â URSS por
um acordo secreto entre Hitlcr e Siá-
lin.

Para à Lituânia, os cortes de fome-
cimento eqüivalem a um bloqueio eco-
nõmico. Fábricas foram fechadas, cer-
ca de 40 mil pessoas perderam seu
empregos c até mesmo uma refinaria de
grande importância para a URSS foi
desativada.

Mas longe dc ser uma rendição às
pressões de Moscou, a moratória, ex-
plica o governo, seria apenas um gesto
de boa vontade. "A declaração não
fica revogada; o que acontece e que.
nessa fase de entendimentos, o uso dos
direitos decorrentes da declaração dc

Kohl 
promete 

respeitar

fronteiras da Polônia

BONN — O chefe do governo da
Alemanha Ocidental. Ilelmut Kohl. fez
ontem sua mais categórica profissão de
fé sobre a inviolabilidade das fronteiras
polonesas do pós-guerra, ao declarar em
reunião de seu partido que o reconheci-
mento dessas fronteiras é uma pré-condi-
çào da reunificação das Alemanhas. Na
quinta-feira, os parlamentos da Alemã-
nha Ocidental e da Alemanha Oriental
deverão adotar uma resolução conjunta
no mesmo sentido, reconhecendo como
fronteira da Polônia a chamada linha
Oder-Neisse.

Falando aos correligionários da
União Democrata Cristã (CDU) na cida-
de de Neumünster. Kohl criticou os ul-
traconscrvadores de seu pais. que reivin-
dicam a devolução à Alemanha dc
territórios passados para a Polônia após
;í Segunda Guerra Mundial, para com-
pensá-la de perdas territoriais que sofreu
para a União Soviética. "Aqueles que me
aconselham contra este passo (o reco-
nhcciincnto da fronteira) estão pondo em
risco a reunificação", disse o chanceler.

A resolução que o Bundestag (parla-
mento alemão-ocidental) e a Volkskam-
mer (o da Alemanha Oriental) deverão

aprovar na quinta-feira é mais uma ten-
taliva de conciliar os interesses da Polô-
nia. insatisfeita com uma outra resolução
aprovada pelas duas Alemanhas cm mar-
ço. Estp primeira resolução já era adota-
da pari pôr fim ao mal-estar criado pelo
próprio Kohl. quando tentou aplacar a
inquietação dos ullra-nacionalistas de
seu pais deixando em aberto a questão
da fronteira polonesa.

A resolução dc março não só se evi-
mia de, afirmar que a Alemanha não
reivindicará os territórios perdidos como
se referia reiteradamente a posições le-
cais alemãs baseadas nas fronteiras do
Terceiro Reich hitlerista de 1937.

A resolução a ser votada na quinta-
feira tampouco sc refere explicitamente á
linha Oder-Neisse. mas remete ao trata-
do alemâb-oriental-polonês dc 1950. no
qual esta fronteira é identificada, e ao
tratado alemào-ocidcnial-poloncs dc
1970, para normalização das relações di-
plomáticas entre os dois paises.

Isto aparentemente sc destina a aten-
der á exigência polonesa de que as Ale-
manhas confirmem terem aprovado.com
os tratados de 1950 e 1970, suas atuais
fronteira».

independência será adiado. O status do
pais corno nação independente perma-
ncce". diz o comunicado, acresccntan-
do: "O rompimento das negociações
cancelará, automaticamente, a morató-
•ria".

Ainda ontem, as autoridades sovié-
ticas mandaram reabrir um gasoduto
que fornece gás natural para uma fá-
brica de fertilizantes em Jonova. Lituá-
nia. Ê o cumprimento da promessa de
Ryzhkov à primeira-ministra Prunskie-
ne dc restabelecer em 15% o forneci-
mento diário de gás, "para agilizar as
negociações"; Com essa medida, sc-
gundo um porta-voz. do governo litua-
no. 1.600 operários despedidos voltam
ao trabalho já no fim de semana.

I I O parlamento da República da
— Rússia, votando uma emenda ao

artigo 6 da Constituição russa, supri-
miu o papel dirigente do Partido Co-
munista em seu território. O parta-
mento soviético já tinha feito emenda
semelhante à Constituição da União
Soviético, o que na prática permite a
formação dc outros partidos políticos.

Pacto concilia — Ministros da
Defesa dos sete paises do Pacto de
Vársóvia, em declaração conjunta, dis-
scram que. apesar dc manter como
principio sua doutrina militar defensi-
va. a aliança considera uma "possibili-
dade real" cooperar com os paises da
Otan. Basta que a aliança ocidental
demonstre a sinceridade dc seus esfor-
ços para criar um organismo de segu-
rança européia, "acelerando e aprofun-
dando" as mudanças cm sua estrutura.
Vítimas de Stálin — Os res-
tos mortais dc 6.500 soldados polonc-
ses e cidadãos soviéticos assassinados
pela policia de Stálin foram encontra-
dos numa vala comum perto de Khar-
kov, na Ucrânia. No inicio da semana,
ossos humanos, medalhas, moedas e
pedaços de uniformes poloneses ti-
nham sido encontrados por crianças
que brincavam na área.
Acidente — Um desabamento dc
um setor dc um colégio de Port Har-
cout, sudeste na Nigéria, provocou a
morte de cerca dc 100 pessoas c feri-
mentos cm outras 100. O acidente
ocorreu no local èm que 400 dos 600
alunos presentes no colégio estavam
reunidos para um debate. Policiais
prosseguem as buscas, procurando
possi\eis sobreviventes entre os escom-
bros.

|—I A destruição na sede do Partido
'—I dos Camponeses c apenas um dos
resultados dc vários dias de confrontos
entrv militantes oposicionistas e mineiros
convocados pelo governo do recem-e-
leito presidente lon Iliescu para pôr
tini às manifestações no centro da ca-
pitai romena. Seis pessoas morreram e
500 ficaram feridas, das quais 110 ainda
estão internadas em hospitais. O Par-
tido dos Camponeses loi invadido e

de Soweto
JOHANNESBURGO — Dezenas

de milhares de negros sul-africanos re-
cordaram em mais dc 50 comícios em
todo o pais a sublevaçâo do gueto de
Soweto cm 1976, que resultou na morte
dc pelo menos 600 manifestantes con-
trários á política racista do upartheld
sul-africano. As manifestações foram
as primeiras desde que o presidente
Frederik de Klcrk levantou semana
passada o estado de emergência que
estava cm vigor há quatro anos.

A maior demonstração de força po-
litica, num pais onde os negros estão
impedidos de votar, foi dada pelo Con-
gresso Nacional Africano (CNA) d.c
Nelson Mandcla e Waltcr Sisulu, que
reuniu num estádio de Johanncsburgo
40.000 simpatizantes — 15 vezes mais
que o rival e mais radical Congresso
Pan-afncano. em manifestação na mes-
ma cidade. Do comício do CNA parti-
ripou a cantora Minam Makeba. 'qüc
acaba de retomar á África do Sul,
depois de 31 de exílio.

Em Amsterdã, Holanda, Mandçja
falou a 8 000 pessoas, garantindo que
dentro dc cinco anos o regime do apar-
thcid estará desmontado. "Apesar dss
crueldades cometidas no passado, dl-
zemos a este governo: o que passou,
passou"
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Aprovate as férias em S5o Paulo
para colocar a agenda cultural em dia
E para descansar também.
No Hotel Ca'd'Oro, logo que você
chega, é recebido com um drink de
boas-vindas.
No sábado, café da manhã no coffee
shop e almoço no restaurante do
Ca'd'Oro (um dos melhores de Sáo
Paulo) Depois, é aquela "rotina"
piscina, circuito interno de TV.
transmissões ao vivo dos EUA. serviço
de babás, etc.
O Hotel oferece ainda descontos
especiais para o Playcenter e translado
ida e volta do aeroporto (Cumbtca e

Congonhas), em taxi especial
Mais ainda
a diária vai até ás 17 00 horas do
domingo e. no caso de trazer até
2 filhos, você fica numa suite com dois
quartos, sala e banheiro sem nenhum
custo adicional.
E agora, o melhor
por tudo isso você vai pagar apenas
CrS 15 500.00
(Se quiser ficar até o meio-dia de
segunda-feira, o adicional é de apenas
Cr$ 8 250.00).
Ligue hoje mesmo para o BHB, do Rio
(021) 800-6158 Em Sáo Paulo, pelo
BHB (011)800-8618

Diretamente no Ca d Oro (011)
256-8011. Ou consulte seu agente
de viagens. n

Otanb Dotei Ca' b'®ro
?????

BHB- Best Hotels aí Branl
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África do Sul

lembra revolta

de Soweto
JOHANNESBURGO — Dezenas

de milhares dc negros sui-africanos re-
eordaram em mais de 50 comícios cm
todo o pais a sublevação do gueto de
Soweto em 1976, que resultou na morfé
de pelo menos 600 manifestantes con'
Irártos á política racista do aparthcitl
sul-africano. As manifestações foramas primeiras desde que o presidenta
Frederik dc Klcrk levantou seman#
passada o estado de emergência queestava cm vigor há quatro anos. a

A maior demonstração de força poJlitica, num pais onde os negros estãô
impedidos dc votar, foi dada pelo Con'
gresso Nacional Africano (CNA) dc
Nelson Mandela c Walter Sisulu, quçreuniu num estádio de Johanncsburgu
40.000 simpatizantes — 15 vezes mais
que o rival e mais radical Congresso
Pan-africano. cm manifestação na mes-
ma cidade. Do comício do CNA parti-
cipou a cantora Míriam Makeba. qúe
acaba dc retornar á África do SuJ,
depois de 31 dc exílio.

Em Amsterdã, Holanda, MandcLi
falou a 8.000 pessoas, garantindo que
dentro de cinco anos o regime do apor'
theid estará desmontado. "Apesar das
crueldades cometidas no passado, di-
zemos a este governo: o que passoíj
passou."

TV. MONITOR NOP. PAVM.2I4Q-U/ST

Lituânia aceita o diálogo e

propõe 
suspender independência

*• MOSCOU — O governo da Lituâ-
nia. numa demonstração de que quer
mesmo acertar o passo com os soviéti-
cos, propôs suspender por enquanto o"liso de sua independência" para facili-
tdjr os entendimentos com o Kremlin.
Um comunicado do Parlamento, divul-
gado ontem, afirma o seguinte: "O go-
verno sugere ao Conselho Supremo da
República da Lituânia (Parlamento)
que discuta a possibilidade de declarar
uma moratória na declaração de inde-
pendência pelo período dc duração das
negociações com a União Soviética".

O comunicado acrescenta que a
moratória poderia começar imediata-
mente, desde que Moscou levante as
sanções econômicas impostas à Lituâ-
nia. A proposta lituana é o primeiro
resultado prático das conversações do
dia 13 em Moscou entre a primeira-mi-
nistra Kazimiera Prunskiene e o pri-
nfeiro-ministro soviético Nikolai Ryzh-
tov. No final desse encontro,
Prunskiene anunciou que Moscou se
prontificara a suspender parcialmente
as sanções e prometera voltar a fome-
cer gás á Lituânia.

Na mesma ocasião, ela disse que
seu país também estava disposto a cc-

der temporariamente na questão da in-
dependência, declarada cm 11 de mar-
ço e motivo de duras reações do
presidente Mikhail Gorbachev. Nos úl-
tinios três meses, cm resposta ao que
considera rebeldia da república lituana,
a União Soviética cortou o forneci-
mento de petróleo c reduziu drastica*
mente as entregas de gás c matérias-
primas. A Lituânia, como a Letônia c a
Estônia, luta para recuperar a indepcn-
dência perdida cm 1940, quando os três
paises foram incorporados â URSS por
um acordo secreto entre Hitlcr e Stá-
lin.

Para a Lituânia, os cortes de forne-
cimento eqüivalem a um bloqueio eco-
nómico. Fábricas foram fechadas, cer-
ca dc 40 mil pessoas perderam seu
empregos e até mesmo uma refinaria de
grande importância para a URSS foi
desativada.

Mas longe de ser uma rendição ás
pressões dc Moscou, a moratória, cx-
plica o governo, seria apenas um gesto
de boa vontade. "A declaração não
fica revogada; o que acontece e que.
nessa fase dc entendimentos, 0 uso dos
direitos decorrentes da declaração dc

Kohl 
promete 

respeitar

fronteiras da Polônia

BONN — O chefe do governo da
Alemanha Ocidental. Hclmut Kohl. fez
optem sua mais categórica profissão de
fé sobre a inviolabilidade das fronteiras
polonesas do pós-guerra, ao declarar cm
reunião dc seu partido que o reconheci-
mento dessas fronteiras é uma pré-condi-
çào da reunificação das Alemanhas. Na
quinta-feira, os parlamentos da Alemã-
nha Ocidental e da Alemanha Oriental
deverão adotar uma resolução conjunta
rio mesmo sentido, reconhecendo como
fronteira da Polônia a chamada linha
ÓJcr-Ncissc.

Falando aos correligionários da
União Democrata Cristã (CDU) na cida-
de de Ncumünstcr. Kohl criticou os ul-
traconscrvadores de seu pais, que reivin-
dicam a devolução à Alemanha de
territórios passados para a Polônia após
a Segunda Guerra Mundial, para com-
pensá-la de perdas territoriais que sofreu
para a União Soviética. "Aqueles que me
aconselham contra este passo (o reco-
linecimcnto da fronteira) estão pondo em
rjscQ a reunificação", disse o chanceler.

A resolução que o Bundestag (parla-
mento alemão-ocidental) c a Volkskam-
mer (o da Alemanha Oriental) deverão

aprovar na quinta-feira é mais uma ten-
tativa de conciliar os interesses da Poló-
nia. insatisfeita com uma outra resolução
aprovada pelas duas Alemanhas cm mar-
ço. Esta primeira resolução já era adota-
da para pór fim ao mal-estar criado pelo
próprio Kohl, quando tentou aplacar a
inquietação dos ultra-nacionalistas dc
seu pais deixando em aberto a questão
da fronteira polonesa.

A resolução de março não só se exi-
mia de afirmar que a Alemanha não
reivindicará os territórios perdidos como
se referia reiteradamente a posições le-
gais alemãs baseadas nas fronteiras do
Terceiro Rcich hitlcrista de 1937.

A resolução a ser votada na quinta-
feira tampouco se refere explicitamente á
linha Oder-Ncissc, mas remete ao trata-
do alemão-oricntal-polonés de 1950, no
qual esta fronteira é identificada, e ao
tratado alemão-ocidcntal-polonés dc
1970. para normalização das relações di-
plomáticas entre os dois paises.

Isto aparentemente se destina a aten-
der á exigência polonesa dc que as Ale-
manhas confirmem terem aprovado, com
os tratados dc 1950 e 1970, suas aluais
fronteiras.

independência será adiado. O status do
pais como nação independente perma-
nece", diz o comunicado, acrcsccntan-
do: "O rompimento das negociações
cancelará, automaticamente, a morató-
ria".

Ainda ontem, as autoridades sovié-
ticas mandaram reabrir um gasoduto
que fornece gás natural para uma fá-
brica dc fertilizantes cm Jonova. Lituâ-
nia. É o cumprimento da promessa de
Ryzhkov á primeira-ministra Prunskie-
nc de restabelecer cm 15% o forneci-
mento diário de gâs, "para agili/ar as
negociações". Com essa medida, sc-
gundo um porta-voz do governo litua-
no, 1.600 operários despedidos voltam
ao trabalho já no fim dc semana.

I—| O parlamento da República da
— Rússia, votando uma emenda ao

artigo 6 da Constituição russa, supri-
miu o papel dirigente do Partido Co-
munista cm seu território. O parla-
mento soviético jã tinha feito emenda
semelhante à Constituição da União
Soviético, o que na prática permite a
formação de outros partidos políticos.

Pacto concilia — Ministros da
IX-fcsa dos sete paises do Pacto dc
Varsóvia. cm declaração conjunta, dis-
scram que. apesar de manter como
principio sua doutrina militar defensi-
va, a aliança considera uma "possibili-
dade real" cooperar com os paises da
Otan. Basta que a aliança ocidental
demonstre a sinceridade dc seus esfor-
ços para criar um organismo de segu-
rança européia, "acelerando e aprofun-
dando" as mudanças em sua estrutura.
Libéria — Fracassaram as nego-
ciaçòcs dc cessar-fogo entre o governo
libcriano e as tropas rebeldes coman-
dadas por Charles Taylor, há seis me-
ses numa guerra civil que iá matou
centenas de pessoas. A reunião durou
mais dc dez horas e foi realizada em
Freetown, capital de Serra Leoa. Re-
presentantes dos dois lados, no entan-
to, anaunciaram um novo encontro pa-
ra o próximo dia 25 de junho.
Vítimas de Stálin — Os res-
tos mortais de 6.500 soldados polone-
ses e cidadãos soviéticos assassinados
pela policia de Stálin foram encontra-
dos numa vala comum perto de Khar-
kov, na Ucrânia. No inicio da semana,
ossos humanos, medalhas, moedas e
pedaços de uniformes poloneses ti-
nham sido encontrados por crianças
que brincavam na área.

saqueado por grupos de mineiros, porter apoiado as manifestações anti-go-
vernamentais. Depois da partida 

"dos

mineiros, na noite de sexta-feira, llicscu
anunciou sua intenção de criar uma
Guarda Nacional para cuidar da ordem
pública. Para hoje. está convocado comi-
cio para celebrar os seis meses da revolu-
çào que derrubou a ditadura dc Nicolac
Ceausescu

|—| A destruição na sede do Partido'—I dos Camponeses e apenas um dos
resultados de vários dias de confrontos
entre militantes oposicionistas e mineiros
convocados pelo governo do recem-e-
leito presidente lon llicscu para pôr
fim às manifestações no centro da ca-
pitai romena. Seis pessoas morreram c
Í00 ficaram feridas, das quais 110 ainda
estão internadas cm hospitais. O Par-
tido dos Camponeses foi invadido c
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Ecologia militar

Depois de limpar as águas do Alaska da contaminação de
petróleo derramado pelo navio Anioco Cadiz, a empresa
americana Martoch, subvencionada pelo Congresso, encárre-
ga-se agora de despoluir as relações entre a União Soviética e
seus antigos satélites do Leste europeu. Por contrato recém-
assinado, cabe-lhe a tarefa de limpar as áreas das 60 bases
militares que os soviéticos deverão abandonar na Hun-
gria até junho de 1991, e cujo estado lamentável vem envene-
nando as relações bilaterais. O custo será de até 2 milhões de
dólares por base, e o governo húngaro espera que o america-
no libere para isso uma verba ecológica. A Martoch já realiza
trabalho semelhante na Tchecoslováquia, revolvendo e reci-
ciando o solo até vários metros de profundidade, para livrá-lo
de carburantcs, produtos químicos, minas c cartuchos.

Dinastias democratas

Um badalado casamento uniu duas dinastias democratas
americanas e movimentou a elite política de Washington no
último fim de semana. Casaram-se na catedral de São Ma-
teus, a mesma onde foram realizados os funerais do presdi-
dente John Kennedy, em 1963, Andréw Cuomo, filho do
governador Mario Cuomo, de Nova Iorque, c Kerry Ken-
nedy, filha de Bob e Ethcl Kennedy. O jovem casal tem pelo
menos uma coisa em comum: a vontade de ajudar o próximo.
Andrew dirige uma empresa que constrói casas para os
desabrigados de Nova Iorque c Kerry é diretora executiva de
uma organização de direitos humanos, a Robert F. Kennedy
Memorial Center for Human Rights.

Impasse imperial

Prevêem-se dificuldades protocolares para a anunciada
viagem de Alberto Fujimori, o presidente eleito do Pc-
ru, ao Japão. Manda o protocolo que o Imperador Akihi-
to do Japão receba os chefes de Estado que visitam o pais
cumprimentando-os com a profunda reverência das tradi-
ções nipônicas. Estas mesmas tradições, no entanto,
proíbem o Imperador de curvar-se diante de um japonês
ou descendente. Diante de Fujimori não se sabe ainda
qual será a atitude do Imperador. Sc segue o protocolo, se
obedece a tradição ou se não recebe o visitante para
evitar o impasse.

Akihito

Jorge Semprun Harlem Désir

Unidos no combate ao ódio
O ódio mundial vai conse-

guir juntar personalidades c
lideres de 25 países em Oslo,
na Noruega. E que a Funda-
çâo para a Humanidade Elie
Wiesel, o Comitê do Prêmio
Nobel e a Conferência de Os-
Io — todos com sede na capi-
tal norueguesa — decidiram
acabar com os eufemismos c
discutir as causas diretas de
todos os conflitos étnicos, ra-
ciais e religiosos: o ódio. Em
fins de agosto, François Mit-
terrand, Jorge Semprun, Va-
dav Havei, Günther Grass,
Harlem Désir, Jimmy Car-
ter, Yves Montand, John

Kenneth Galbraith e outras
estrelas vão participar do en-
contro que essas organizações
promoverão para debater o
tema A anatomia do ódio —
resolovendo os conflitos atra-
vis do diálogo e da democra-
cia. "Nenhum assunto é tão
importante hoje cm dia, ne-
nhum merece mais nossa
atenção do que o ódio", afir-
mou o Prêmio Nobel Elie
Wiesel. Os organizadores do
encontro esperam aprovar
uma declaração que estabcle-
ça diretrizes para resolver pa-
cificamcnte os conflitos pro-
vocados pelo ódio.

Sua casa é minha
Um detalhe ainda está pegando na apressada reunificação

alemã: o destino dos bens expropriados, na Alemanha Oriental,
a cidadãos que hoje são da Alemanha Ocidental. Um número
cada vez maior de alemães orientais recebe atualmente cartas
que poderiam resumir-se assim: "Prezado senhor: sua casa é
minha." Os remetentes são, na maioria dos casos, pessoas
que perderam suas residências por terem pulado o Muro cm
aireçáo ao Ocidente. Os negociadores do recente tratado sobre
a unificação econômica não chegaram a um acordo sobre a
compatibilização das duas legislações divergentes sobre pro-
priedade — não só residenciais, mas industriais e agrárias.
Calcula-se que 5 milhões de alemães orientais estejam ameaça-
dos de enfrentar reivindicações de reintegração de propriedade.
A incerteza quanto ao futuro desses bens está prejudicando
projetos de investimento estrangeiro — inclusive no extrema-
mente necessitado setor habitacional. Muitos prédios residen-
ciais na Alemanha Oriental permanecem em estado calamitoso
e desabitados há anos, mas se o governo não tem como
renová-los, os alemães orientais temem ao mesmo tempo que a
injeção de dinheiro que poderia ser obtida dos antigos proprie-
tários ocasione ações de despejo e aumentos de aluguel.

O mapa da mina

Lista dos livros mais vendidos recentemente na Alemanha
Oriental:

Mapa da cidade de Berlin
iVie grunde ich eine GMBH (Como fundar minha cmprc-

sa)
Grundgczetz der BRD (a Constituição da Alemanha Oci-

dcntalj
Stálin, retrato de uma tirania, de Anton Owsscjenko
...E o vento levou, de Margareth Mitchell

Regina /Zappci, com corrospondontos

gfpL

Nadja Soraya

China e Formosa dão

primeiros passos rumo

à futura reunificação

PEQUIM — A palavra unificação está cm alta no voca-
bulário político mundial. Depois das Alcmanhas e dos lê-
mens, ela reinaugurou, ainda que timidamente, o diálogo
entre a ilha de Formosa e a China continental, afastadas há.
mais de 40 anos. Na semana passada, o secretário-geral do
Partido Comunista chinês, Jiang Zemin. respondeu á propôs-
ta de reunificação apresentada dia 21 de maio pelo presidente
de t-ormosa, Lee leng-nui. que anunciara a intenção ue
Formosa de deixar de lado sua política de não manter
contatos diretos com o continente.

Segundo Lee, o governo da ilha estaria disposto discutir a
reunificação, caso a China aceite determinadas condições —
entre elas a adoção do sistema multipartidário e de uma
economia de mercado. Em discurso publicado na imprensa
chinesa, terça-feira passada, Jiang Zemin disse "apreciar os
comentários" de Lee. apesar de considerar alguns de suas
idéias "um tanto impróprias e pouco sinceras". E afirmou
que laços diretos em várias áreas devem ser mantidos antes de
qualquer negociação formal sobre a implantação de "uma
Giina".

Apesar da reação negativa de Pequim, observadores es-
trangeiros, citados pelo jornal americano The Baltimore Sun,
acreditam que os lideres comunistas sentiram-se aliviados
com a proposta de Lee, temerosos de que Formosa decidisse
declarar-se independente. A ilha e o continente romperam
relações em 1949, quando os comunistas chegaram ao poder
na China e os nacionalistas fugiram para Formosa. A ilha
continua sendo considerada uma província chinesa por am-
bos, que reivindicam cada um para si a condição de legitimo
governo chinês. A

Preocupação — A ascensão de Lee. primeiro lider do
Partido Nacionalista nascido na ilha, e o crescimento dos
movimentos separatistas geraram preocupação cm Pequim
quanto ao futuro da ilha. Afinal, a política de "diplomacia
flexível", adotada por Formosa ano passado, conseguiu esta-
belecer relações com cinco pequenos países da região, que
reconheciam apenas a China continenlal e acabaram seduzi-
dos pela recente influência financeira da ilha.

Por trás do movimento de aproximação eslá justamente a
enorme quantidade de dinheiro que flui indiretamente de
Formosa para a China, principalmente através de Hong
Kong. Desde 1987, a ilha permite que seus cidadãos visitem o
continente como turistas e a partir de março foram autonza-
das também as viagens de empresários. Como resultado, o
número de visitantes de Formosa chegou a dois milhões em
1989 e pode duplicar este ano.

Publicações de Hong Kong têm citado funcionários de
Formosa que acreditam no estabelecimento do tráfego aéreo
e marítimo entre a ilha e o continente ainda este ano. Pressio-
nadas pelo êxodo de recursos desde o massacre da Praça da
Paz Celestial (Tiananmen), cm junho do ano passado, as
autoridades chinesas têm encorajado as bases para estes
contatos diretos, oferecendo, por exemplo, direitos de uso de
terra e suspensão de impostos para investidores de Formosa.

O fluxo de capital para o continente, no entanto, enfrenta
a oposição dos nacionalistas. Eles temem que a transferência
de recursos acabe ameaçando a segurança da ilha, tornando-a
dependente da China continental, por enquanto ainda vista
com muita desconfiança. A timidez e as farpas do primeiro
diálogo mostram que o sentimento é reciproco.

AFP — 22/2/88 AFP — 26/9/1
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Fujimori: salto no vazio

Crise leva desempregados a ganhar a vida nas ruas, oferecendo jogos...
Gilson Barreto

T&tmc-r*w
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Era do petróleo mascarou ineficiência econômica e atrasou reformas

Firjimori recebe herança de caos e ameaças no Peru
*J Reuters — 17/7/89

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS AIRES — A derrotada Frente
Democrática não encontrou melhor maneira
para celebrar a eleição do engenheiro Alberto
Fujimori como presidente do Peru do que gritar"Golpe! Golpe!". Era de golpe também que
falava o general Francisco Moralcs Bermudez,
último presidente não eleito do pais, quando
manifestava sua repulsa por um presidente filho
de "pai e mãe estrangeiros". Mesmo entre inde-
pendentes, sem obrigação ideológica ou política
de fazer oposição ao futuro presidente, sua
eleição é considerada um "salto no vazio".

A eleição de um novo presidente, que habi-
tualmente tem o poder de gerar expectativas e
renovar esperanças, no Peru acabou por refor-
çar inquietações e aprofundar a crise mais com-
pleta da história do pais. \ situação de caos
econômico, desagregação social e violência poli-
uca que Alan Garcia deixa como herança soma-
se o descrédito de uma parte dos que elegeram o
novo presidente c o desprezo de um terço do
eleitorado que votou contra. À apreensão pela
quase ausência de propostas do presidente eleito
se devem somar os temores de uma provável
aliança que signifique a continuidade da desas-
trosa administração do atual governo."Com Fujimori presidente existem apenas
duas possibilidades", dizia antes das eleições um
diplomata baseado cm Lima. "Ou o milagre ou
o caos". É betn provável que também para
Mario Vargas Llosa. o candidato derrotado por
Fujimori nas eleições de domingo passado, .por
uma1 margem de \otos superior a 20 pontos
percentuais, ou qualquer outro pretendente ao
posto de herói ou mártir do novo Peru. não
coubessem outras variantes.

O caos é a alternativa mais apostada, uma
vez que hão necessita ser criado. O caos já
existe. A fragmentação política resultante da
última eleição complica as possibilidades de um
pacto, e um parlamento dividido praticamente
em quatro partes mais ou menos iguais é o
caminho mais curto para a ingovcmabilidadc.
A isso se somam os graves problemas do pais.
que vão da economia arrasada ao terrorismo, de
seculares divisões raciais ao novo e atraente
negócio do narcotráfico; que exigem muito mais
do que .1 ação de um estadista.

Golpe — O desfecho poderia ser o golpe,
uma palavra que passou a fazer parte da comiti-
\a do então candidato desde que sua eleição
passou a ser uma possibilidade real a ameaçar
os tradicionais círculos de poder. Em entrevista

ao jornal Im Sación. de Buenos Aires, o general
Moralcs Bermudes. que governou o Peru depois
do golpe militar que derrubou o general Vclasco
Al varado cm 1975. manifestou todo seu incon-
formismo com a escolha de Fujimori. "As For-
ças Armadas tem o seu nacionalismo. Então,
quando vem um candidato que nasce no Peru,
mas de mãe e pai estrangeiros e que não tem
mortos enterrados no pais, então..." O general
deixa a dúvida flutuando no ar.

Não é só por ser amarelo c ter os olhos
rasgados que Fujimori é desprezado c temido. É
muito mais pelos 6 milhões de votos que ele
representa entre 10 milhões de eleitores. A
maioria que nunca teve voz nos centros de
poder e para quem o Estado existiu apenas para
cobrar impostos. "O Estado não foi expressão
da coletividade. Confundiu-se com o governo
de turno e este. liberal ou conservador, demo-
crático ou tirânico, atuou geralmente na ordem
econômica de acordo com o rigido padrão mer-
cantilista. Ou seja. legislando e regulamentando
a favor dos pequenos grupos de pressão c con-
tra os interesses das grandes maiorias". As pala-
vras são de Vargas Llosa. c foram escritas muito
antes que ele se lançasse como candidato, no
prefácio do livro O Outro Scndero, de Mernando
de Soto.

O milagre seria que Fujimori recebesse uma
generosa resposta ao chamado ao entendimento
que lançou na semana passada. Com uma cqui-

pe de colaboradores suprapartidários. o enge-
nheiro poderia então construir um programa de
governo que contentasse tanto os liberais que
lhe fizeram oposição na campanha quanto os
populistas do Partido Aprista de Alan Garcia c
as decaídas c divididas esquerdas. Observadores
acreditam que sua tarefa poderá ser facilitada a
partir do momento em que alguma personalida-
de de grande influência nacional manifeste ade-
são a seu projeto.

A partir do fortalecimento de sua posição e
da cxplicitação de seu programa, não se dcscar-
ta uma outra generosa resposta do Japão ao
pedido de ajuda lançado por Fujimori. Margi-
nalizado do sistema financeiro internacional em
razão da moratória declarada por Alan Garcia,
a saída do Peru passa necessariamente por sua
reinserção no exterior, c o Japão pode ser um
poderoso aliado. As origens nipônicas do novo
presidente podem ajudar, mas o governo japo-
nês já deu sinais de que vai esperar que ele
coloque a casa em ordem antes de abrir seus
cofres.

Informalidade — Ou poderia ser então
que o milagre se concretizasse na informalidade,
a mesma que responde por 60% da produção e
49% do mercado de trabalho no Peru e que
levou Fujimori á presidência. O Peru tem qua-
tro santos proclamados pela Igreja, mas os pe-
ruanos veneram a beata Sarita Colonia. não
reconhecida pela hierarquia eclesiástica. O re-
pórter da televisão peruana, quando tem de
informar a cotação do dólar, fala diretamente
da rua onde atuam milhares de cambistas den-
tro de um verdadeiro sistema financeiro paralc-
Io. A própria apuração das eleições presiden-
ciais foi informai. No momento exato em que se
fecharam as urnas, as agências de pesquisa di-
vulgaram suas projeções, c é com base nelas que
Fujimori se considera o futuro presidente. Os
resultados oficiais ainda não foram revelados e
ninguém espera por eles.

A informalidade, um fenômeno analisado
detalhadamente em O Outro Sendero, mudou
profundamente a vida do pais, inclusive o com-
portamento de seus habitantes. Segundo Soto,
que poderá ser ministro de Fujimori depois de
ter trabalhado na proposta econômica de Var-
gas Llosa, o avanço da informalidade está dire-
tamente relacionado com a descontinuidade dos
governos que se verifica desde que foi restabele-
cida a democracia cm 1980. Um presidente in-
formal era a última coisa que faltava ao pais.
Fujimori. um candidato sem partido, sem pro-
grama, sem verba para campanha, sem prática
política, veio preencher esta lacuna. .ou vendendo roupas. tapetes e outras jteças do artesanato peruano

iisão dos

Michael Dobbs
The Washington Posl

TYUMEN, URSS — Sergci Pomogaibin lan-
çnu um olhar sobre os charcos inundados da
Sibéria ocidental, uma região árida e inóspita que
produz mais petróleo do que o Kuwait e a Arábia
S.mdit.i combinados, e deu de ombros, num gesto
dc desespero.'() petróleo tem sido a nossa salvação, mas
também a nossa maldição", gritou, enquanto
supervisionava a perfuração de um novo poço de
;"-J metros dc profundidade no solo arenoso."Desperdiçamos o dinheiro obtido com o petró-
leo no Terceiro Mundo, em projetos militares, na
importação de alimentos do Ocidente. Sc não
fosse pelo pçtroleo. teríamos sido forçados a
introduzir as reformas da perestroika muito mais
cedo".

O fascínio do Ocidente pela personalidade de
Mikhail Gorbàchev obscureceu o fato de que
muitas de suas corajosas políticas são uma res-
posta a reveses econômicos. O lider soviético tem
sido saudado no exterior como um homem cujo
novo pensamento em política externa liberou o
Leste europeu da dominação comunista, acabou
com a guerra fria c lançou a segunda superpotén-
cia mundial no caminho da reforma economica.
Mas que outras escolhas ele tinha?

Uma visita á rica região petrolífera da Sibéria
ocidental sugere que elas eram poucas. A era do
petróleo farto que podia ser vendido no mercado
internacional por preços elevados — subsidiando
uma economia doméstica ineficiente e aventuras
soviéticas no Terceiro Mundo — parece ler aca-
bado de vez. Seu desaparecimento foi acompa-
nhado por uma penosa reavaliação da força da
economia do pais e da capacidade da União
Sov lética de suportar seu ônus imperial.

Enquanto Gorbàchev se preparava para sua
secunda reunião de cúpula com o presidente
Gcorge Bush, no final de maio, alguns de seus
assessores espalhavam a noticia de que a econo-
mia soviética fora salva do colapso durante os
meados da década de 70 por uma maciça infusão
de petrodólares; O preço mundial do petróleo
aumentou 15 vezes durante aquela década, justa-
mente quando o petróleo dos campos da Sibéria
ocidental começav a a jorrar.

"Nosso sistema de comando c administração
parou de funcionar efetivamente no começo dos
anos 70. mas nosso fracasso foi mascarado por
uma década inteira de grandes receitas oriundas
do petróleo", diz Otto Latsis, editor do jornal
teórico do Partido Comunista. Kòmmunist.

Problemas — A riqueza petrolífera da
Sibéria ocidental permitiu ao Kremlin projetar o
poder soviético na Ásia, África e América Latina.
Petrodólares soviéticos ajudaram a pagar pelos
10 anos de guerra no Afeganistão, o estaciona-
mento de tropas cubanas cm Angola e na Etiópia
e a invasão vietnamita do Camboja. Um forneci-
mento abundante de energia injetou vida nova
em regimes comunistas corruptos e ineficientes
no Leste europeu.

Segundo Latsis. o Kremlin ganhou mais de
USS 200 bilhões com a exportação dc petróleo e
gás natural para paises ocidentais nos últimos 15
anos. Por mais grandiosa que essa soma pareça,
ela representa apenas uma pequena proporção do
volume total do petróleo sibenano. Cerca de 75%
da produção de petróleo soviética é reservada
para o consumo doméstico, enquanto outros
10° o a 15% são destinados aos aliados comunis-
tas do Kremlin.

Os preços mundiais do petróleo cairam acen-
tuadamenle depois da ascensão de Gorbàchev ao
poder, cm março de 1985. Ao mesmo tempo, os
custos da extração começaram a aumentar. Per-
furadores como Pomogaibin não mais desço-
briam grandes jazidas toda vez que abriam um
poço. Os formuladores de política soviéticos vi-
ram-se de repente face a face com um ambiente
econômico mais hostil. Descobriram que a crise
de energia — rejeitada pelos ideólogos soviéticos
nos anos 70 como um fenômeno estritamente
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petrodólares 

arruinou
Azerbaijão — UPI
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Ligachev ataca Gorbàchev
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capitalista — podia afetar também os paises so-
cialistas.

"O dinheiro dos petrodólares funcionou como
uma droga", analisa Stanislav Shatalin. destaca-
do economista c integrante do Conselho Ministe-
rial de Gorbàchev. "Como qualquer droga, criou
a ilusão de força, enquanto destruía o corpo
ainda mais, tornando a doença mais fatal "

Como chefe de um importante instituto dc
economia soviético e assessor dc Gorbàchev,
Shatalin tinha acesso a informações governamen-
tais confidenciais. Mas mesmo ele reconhece que
é praticamente impossível dizer onde foram parar
os bilhões de petrodólares ganhos pela União
Soviética durante o hoom do petróleo."Construímos um manicomio em nossa eco-
nomia e agíamos conforme as leis desse hospi-
cio", contou ele à revista semanal progressista
O^onyok. "Nenhum espião do mundo — da Sco-
tland Yard. da CIA ou até mesmo de nossa
respeitada KGB — poderia descobrir o que acon-
teceu a todas as moedas fortes que ganhamos
com a venda do petróleo. Gastamos irresponsa-
velmcnte esses ganhos imensos, que se esvaíram
no ar".

As vendas do petróleo e gás natural siberianos
ao Ocidente representaram aproximadamente
60% dos ganhos soviéticos de moedas fortes nos
últimos 15 anos. O boont do petróleo soviético,
alimentado pela rápida elevação dos preços do
produto depois da guerra árabc-israclensc de
1973, coincidiu com o inicio de uma política
soviética mais ativista para o Terceiro Mundo.

Estatísticas recém-divulgadas pelo governo
soviético mostram que os aliados socialistas dá
União Soviética e países em desenvolvimento no
Terceiro Mundo devem à URSS USS 136 bilhões.
Numa tentativa de fortalecer suas posições em
torno do mundo, a União Soviética env iou gigan-
tescas usinas siderúrgicas á índia, caças moder-
nos á Síria, tanques e helicópteros ao Iraque,
técnicos à Etiópia c Angola. A maioria dessa
ajuda nunca sera paga.

Impasse. — Os empréstimos vultosos ao
Terceiro Mundo foram justificados cm nome do
internacionalismo socialista, numa hora em que
os imperialistas pareciam recuar em toda a parte.
Nos anos 70. os ideólogos soviéticos estavam
convencidos de que a mare da história fluía em
sua direção. Os Estados Unidos ainda sofriam os

abalos do Vietnã, enquanto a Europa Ocidental
tentava se refazer do impacto da crise energética.

O tom triunfal adotado pelos propagandistas
soviéticos escondia enormes fracassos. Uma
quantidade apreciável da riqueza petrolífera da
União Soviética foi dissipada nas importações de
cereais do Ocidente, que quadruplicaram dc volu-
me entre 1970 e 1983.

Foi somente cm 1985, quando Gorbàchev
subiu ao poder, que o impacto da crise do petró-
leo começou a ser sentido dentro da União Sovié-
tica. Foi nesse ano que os preços mundiais do
petróleo cairam de USS30 para USS15 por barni.
Foi também o primeiro ano cm mais de duas
décadas que a produção de petróleo siberiano
declinou.

A curto prazo, só existe uma saída para o
impasse. Se a União Soviética não produzir pe-
tróleo suficiente para vender ao Ocidente, terá de
acabar com o sistema de comércio preferencial
com seus ex-satélites europeus. Paises como Poló-
nia, Hungria e Alemanha Oriental já foram avi-
sados de que a partir de 1992, o mais tardar, terão
de pagar cm dólares, a preços mundiais, pelo
petróleo siberiano.

Como o sistema soviético teria se desenvolvi-
do sem o petróleo siberiano é objeto de considc-
rável controvérsia aqui. Muitos analistas, incluin-
do alguns dos assessores dc Gorbàchev,
argumentam que a perestroika teria dc ser intro-
duzida muito antes. Mas outros acreditam que a
União Soviética poderia ter mergulhado ainda
mais na xenofobia."Tem-se que creditar a Gorbàchev algumas
mudanças", disse Vitaly Sevrin, prefeito de Ncf-
teyugansk, no coração da região petrolífera sibe-
riana. "Nos anos 70, nossos líderes justificavam
as más condições de vida como o preço a ser pago
por uma defesa forte. Essa explicação poderia
durar por outros 10 anos. Se outro lider tivesse
subido ao poder em 1985. poderíamos ter retor-
nado ao socialismo dc quartel."

Um retorno temporário ao domínio totalitá-
rio era teoricamente possível em 1985, e ainda
não pode ser descartado se as reformas econômi-
cas de Gorbàchev deixarem de produzir resulta-
dos. A curto prazo, a ditadura poderia varrer
alguns dos velhos problemas soviéticos para bai-
xo do tapete, mas o consenso geral aqui é de que
seria catastrófico a longo prazo.

Scott Shane
The Baltimore Sun

MOSCOU 
— Ycgor Ligachev, princi-

pai expoente do conservadorismo no
Birô Político do PC soviético, atacou direta-
mente o presidente Mikhail Gorbàchev, esta
semana, por fazer "concessões atrás de con-
cessões" e ameaçar, com sua política, o rom-
pimento da união das repúblicas. As criticas
dc Ligachev, reproduzidas no l:\estia, são a
primeira reação dos conservadores á manei-
ra tranqüila como Gorbàchev aceitou a deci-
são do Parlamento da Federação Russa — a
maior das 15 repúblicas soviéticas — dc
declarar, na terça-feira, a supremacia dc suas
leis sobre as da União.

Em vez dc condenar a declaração, Gor-
bachev propôs um novo sistema federativo
para a URSS, que se transformaria numa"união de Estados soberanos" descentraliza-
da. Nela, o Kremlin preservaria apenas po-
deres limitados, delegados pelas 15 rcpúbli-
cas.

Ligachev recusou o cargo dc presidente
do novo Sindicato dos Camponeses da
União Soviética, no congresso dc fundação
da entidade, realizado esta semana cm Mos-
cou. Segundo o I: ws tia, ele justificou a rccu-
sa afirmando aos participantes do congresso
que quer 

"levar até o fim sua luta política
neste momento perigoso, a bem do partido c
do Estado. Ligachev considera que a atual
orientação da liderança do pais está levando
ã desintegração da federação soviética."

"Estão sendo feitas concessões atrás dc
concessões, e se os compromissos não tive-
rem fim. tudo poderá ser perdido", disse ele,
acrescentando que manifestou sua opinião
por escrito várias vezes, ao Birô Político c ao
Comitê Central do PC, e que não abrirá mão
de seus princípios.

Descentralização radical — Ao
permitir que as repúblicas coloquem suas
próprias leis acima da legislação da União.
Gorbàchev está estimulando uma radical
descentralização do poder, num regime há
muito supercentralizado. No dizer do jornal
Komsonwlskaya Pravda, ele está aceitando a
posição de "presidente sem território". Isto
já seria o bastante para escandalizar Liga-
chev, que deve ter-se sentido ainda mais
afrontado por ter sido a declaração de sobe-
rania proposta pelo presidente da Federação
Russa, Bons Yeltsm, seu mais radical opo-
nente.

As declarações de Ligachev são talvez o
mais pesado ataque de um integrante do
Birô Político ao chefe do partido e do Esta-
do desde a década de 20. Elas marcam o
início de uma nova fase no desenvolvimento
de um estilo de política aberto e ocidentali-
zado na União Soviética, trazendo a público
disputas ideológicas que ate agora ficavam
no âmbito dos bastidores ou vinham á tona
apenas em palavras veladas.

Reformas assustam Ligachev

Nas últimas semanas, Ligachev criticou
duramente — embora menos diretamente —
duas outras orientações políticas dc Gorba-
chev, e não falta quem o considere cm cam-
panha para um cargo de destaque no Partido
Comunista da Rússia, que deverá ser funda-
do cm breve.

Falando na cidade de Belgorod na sema-
na passada, Ligachev se disse alarmado com
o "desmantelamento do socialismo" c o en-
caminhamento para o "parlamentarismo
burguês" em alguns paises da Europa Orien-
tal.

Tais observações visavam claramente á
tolerância de Gorbàchev em relação ao sur-
gimento de regimes anticomunistas demo-
craticamente eleitos cm paises que ainda há
pouco eram satélites da União Soviética.
Foram transmitidas pela TV no dia em que
Gorbàchev recebia o presidente da Tchecos-
lováquia, o escritor e ex-preso político Va-
clav Havei.

Numa entrevista radiofônica há duas se-
manas, Ligachev discordou da adoção de
uma economia de mercado regulamentada,
defendida por Gorbàchev. Declarou-se favo-
rável a "preços absolutamente garantidos
para bens de consumo básicos" e "garantias

contra o desemprego em massa". Mais signi-
ficativo foi ele ter-se indignado por o gover-
no estar encaminhando ao Soviete Supremo
(parlamento) um plano de transição para a
economia de mercado regulamentada, sem
antes obter a aprovação do Comitê Central
do Partido Comunista.

"Sem o partido governante, não é possi-
vel levar adiante qualquer reforma profun-
da. E qualquer tentativa de passar por cima
do partido é simplesmente uma ilusão, pois
em nosso sistema o partido exerce o papel de
liderança", disse ele.

l€ U
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LISTÃO

da

ECONOMIA

Fotológica

TELEVISORES

TEMOS PARA PRONTA-ENTREGA
Philips» Toshiba • Sanyo• Telefunken¦

Sharp • Mitsubishi • Philco

mm<<.

GOLDSTAR 5" TV-M0NIT0R A CORES
Com [ádo AM/FM. sistema PAUM e NTSC
TELEFUNKEN GRADIENTE 14"
A cores ¦ digital
TOSHIBA 21" ESTÉREO TV-MONITOR
Tela plana • controle remoto
PHILIPS 21" ESTÉREO TVMONITOR
CT-7470 Teia plana • controle remoto
PHILIPS 20"
A cotes ¦ digital
TELEFUNKEN GRAOIENTE 20"
Com controle remoto
MITSUBISHI 16"
Com controle remoto garantia ate copa 94

34.500,

35.100,

65.900,

65.030,

42.900,

45.500,

49.900,

Atado ao passado pela falta de recursos, o pais se prepara para o salto de 92, mas só em 50 anos alcançará seus pares na

Português vira 
'europêsf 

para 
entrar na CEE

SOM E VÍDEO

Norma Couri

Europês c a mistura de europeu com por-
tuguès. o produto que começou a ser fabrica-
do há exalos cinco anos com a integração de
Portugal á Comunidade Econômica Européia
c só estará terminado no ano de 1992. quando
as fronteiras dos 12 países da CF.l: cairão por
terra sem poerta nem barulho, tal qual acon-
teceu com o Muro de Berlim

Nessa Europa reinventada, o europês que
antes da CEE costumava apresentar seu pais
aos turistas como um segredo tão bem guar-
dado que seu slogan era Portugal, a vcU kcpi
secret, trocou a propaganda para Portugal i\
happcjiing nau. Portugal explode. Portugal
acontece. Esta semana, ao celebrar o uni ver-
sário da integração européia, os portugueses
fizeram uma pausa na euforia para perguntar,
afinal, o que está acontecendo por esses lados
do sul.

A resposta foi a eurof&ria do regresso do
capitalismo, que trouxe a privatização a 1 (Hi° 0
para o pais estatizado há l> anos pela revolu-
çào socialista Além disso, alguns números
que contribuem para a eurofantasia, como o
crescimento de 5,4"o no ano passado, a entra-
da de USS 1.5 bilhão em investimentos estran-
geiros c ouiro tanto cm fundos da CEE.

Alisando a barba e o bigode, o secretário
de Estado da Integração Européia. Vítor
Martins, congratula-se: "1992 esta na nossa

integrou á CEE junto com Portugal e estará
na berlinda em 1992 com dois acontecimentos
— a Exposição l niversal de Scvilha c os
Jogos Olímpicos de Barcelona — começa a se
perguntar se esta "nação Europa" será possi-
veí quando nem mesmo dentro do seu terntó-
rio. menor que o de Minas Gerais, consegue
harmonizar a região basca e a Catalunha

Mais caro — Portugal e os europeses
estão na corda bamba do tempo que os liga a
1992. l'm estudo comparativo entre IS países
da Europa provou há pouco que Portugal e o
mais caro de todos, se considerarmos seu
poder de compra como um dos menores da
Europa, quase a metade dos espanhóis, com
salários equivalentes aos suíços. Na puxada
para 1992, a inflação do mês passado chegou
a 12,8%. elevando a taxa anual para |J°o c
ultrapassando cm quase 10% a média curo-
peta. Metade das famílias portuguesas vive
com USS 300 mensais, preço de uma ceia de
Natal para quatro pessoas.

Depois do milagre da CEE. os desequili-
brios acontecem cm cadeia, principalmente os
do estômago: por determinação da CEE. que-
brou-se uma tradição de quatro séculos, a
pesca do bacalhau nas águas geladas do
Atlântico Norte, cuja redução foi de mais de
70 V

Para serem curopeses, os portugueses en-
golem essa c mais outras: agora, qualquer
pesquisa de opinião entre jovens nascidos
após a revolução de 1974 eleva o dinheiro a"objetivo de vida" e o executivo yuppw proli-

competitividade."
Vítor Martins não diz que. quando 1992

bater à porta. Portugal estará mais de meio
século atrasado — o seu 1992 será o ano de
2050. Mesmo a vizinha Espanha — que se

leia. ctiutiatlli) lia ingíaierraja toi sunsiituioo
pelos globey - green-loving oulgoing hríglit e ve-
cutives, tão ligados ao verde que se preocu-
pam até com a origem da madeira de suas
mesas.

Junto com os assaltos a bancos c residén-

cias. hoje comuns, os progressos da CEE vão
introduzir em Portugal pelo menos 20 hiper-
mercados até 1992. com prateleiras infestadas
de queijos holandeses para competir com os
portuguesissimos Serra, iogurte grego para
afrontar as vacas nacionais, leite espanhol. As
autoridades portuguesas pediram 10 anos pa-
ra equilibrar sua economia depois de aprova-
do o dossiê europeu do leite comunitário, o
mesmo tempo para harmonizar os preços dos
cereais. Só não sabem o que fazer com o vinho
do porto made in Spaln que terão de comer-
cializar.

Ate 1992. ainda vão chegar USS 2 bilhões
cm fundos da CEE, mas já se alardeiam os
relatórios do Parlamento Europeu sobre a má
gestão do dinheiro. Há denúncias de fraudes c
aplicação ilícita, o que não ajuda cm nada este
lado da Península, dividida com uma Espanha
que ha três anos anda na linha cm matéria de
crescimento c desenvolvimento."Nós convertemos a Espanha num pais
moderno e demos a volta histórica", vanglo-
ria-se o primeiro-ministro espanhol Felipe
Gonzáléz, que conseguiu valorizar sua peseta,
atualmente no topo do Sistema Monetário
Europeu.

Em Portugal, fica cada vez mais difícil a
integração do escudo ao SME. c a razão é
meramente política: para revalorizar a moeda,
o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva não
escaparia da austeridade, seguida de cortes
drásticos nas despesas públicas c no crédito

;ário Ivto seria mais uma punh.ilada na
sua decrescente popularidade, a ser medida
nas eleições do ano que vem.

Mas de popularidade também vive a CEE,
tão preocupada com a entrada de drogas,
\ ii us da Aids e criminosos pelo mesmo portão

sem fronteiras do continente, cm 1992, que
passou a sexta-feira reunida com seus minis-
tros. A ordem é cortar a emigração clandcsu-
na. Para ganhar pontos, a Itália já aboliu o
regime de vistos para cidadãos da Hungria,
Techeco-Eslováquia e Bulgária, mas a aien-
çào do ilono da Europa S.A.. Jacques Delors.
anda voltada para dois grupos, os latinos c os
brasileiros.

Os primeiros somam 102 mil cm situação
ilegal na ex-corte espanhola c os brasileiros,
calculados entre 15 e 20 mil cm Portugal,
aumentam a enxaqueca européia"Somos inteiramente contra os acordos
paralelos, como aquele de direitos c deveres
que liga Portugal ao Brasil e é capaz de trans-
formar cada brasileiro num europeu", alega o
dirigente Bruno Megrct. da Frente Nacional
do ultradireitista francês Jean-Marie Lc Pen.
A opinião é compartilhada pela CEE.

Brasileiros — Breve, a Comunidade
estabelecerá um regime comum de concessão
de vistos. A qualquer brasileiro que quiser
penetrar nesse novo continente sem fronteiras
será exigido um Visto, até para Portugal. Da
mesma forma que os portugueses da França,
da Espanha ou da Alemanha Federal, os bra-
sileiros de Portugal antevêem futuro negro.
Ricardo Casemiro. da empresa Tournéc, dis-
tnbuiu recentemente manifestos na boate
küll, alegando: "Nós não permitimos a en-
trada de brasileiros: estamos dispostos a dina-
mi/ar a repatriação total da brasilcirada que
anda por;

VÍDEO GRADIENTE V il COMPLETO
Com controle remoto
VÍDEO SHARP ESTÉREO 4 CABEÇAS
VC-799 com controle remoto
VIDEOGAME PHANTOM COMPLETO
Çj I catlucho
VIDEOGAME SISTEMA ATARI
Dactar c/1 cariucho » jogos
PISTOLA PARA PHANTOM
O l cartucho
CARTUCHO PARA ATARI
Com 4 jogos ¦ grande variedade ôe títulos
CARTUCHOS MASTER SYSTEM
Grande variedade de títulos <
FITA VÍDEO BASF T-120 EQ
VHS
FITA VÍDEO BASF T-160 EQ
VHS
RÁDIO PHILIPS COPA
Excelente qualidade
RÁDIO SEMP-TOSHIBA TR-555
AM/FM ¦ pilha e tu;
RÁDIO SANYO RP-8920
AM/FM e iodos os canais de TV
WALKMAN PHILIPS M0VING SOUND
Cl tones
RÁDIO RELÓGIO PHILIPS DS-183
AM/FM
RÁDIO RELÓGIO CCE DLE-330
AM/FM
RÁDIO GRAVADOR CCE CR-580
AM/FM • pilha e luz
RÁDIO GRAVADOR Cl TOCA DISCOS LASER
CS 900 CO ¦ AM/FM ¦ pilha e lui
MICRO SYSTEM CCE DUPLO DECK
MS 12. AM<FMiSficanas separavsis

44.900,

69.900,

12.600,

6.990,

4.250,

795,

» 1.980,

499,

605,

1.420,

3.298,

6.230,

7.400,

4.190,

3.250,

6.250,

24.950,

13,500,
"Em 1992. teremos a presidência da Co-

munidade". diz o presidente Mário Soares."Mas será que estaremos no ritmo adequado
para suportar o choque'.'" E. sem esconder
preocupação, responde: "Temo que não."

6Falcões9 
controlam o novo governo 

israelense
AP—13/2/90 AP

TOCA DISCOS CCE TX-8
C/ capsuia mag.ietica
RECEIVER CCE SR-250 • 100 W. pmpo
AM/FM
TOCA DISCOS LASER PHILCOHITACHI
Fene inpto de laser, programação 24 lanas
TOCA DISCOS LASER PHILIPS CD-471
Programàvel

9.990,

10.900,

23.900,

33.900,

Timothy Al. Pltelps
howsday

JERUSALÉM — David Levy. cuja maior
responsabilidade como novo ministro das Re-
lações Exteriores de Israel será manter boas
relações com os Estados 1'mdos cada vez
mais críticos em relação ao seu país. é a
primeira pessoa a exercer este cargo que não
fala inglês.

Na verdade, o novo governo direitista en-
cabeçado por Yitzhak Shamir fala uma lingua
política diferente da do governo americano e
da maior parte do resto do mundo, reivindi-
cando a expansão da colonização judaica nos
territórios ocupados e rejeitando implícita-
mente as propostas de paz dos Estados Uni-
dos.

Devido á natureza ideológica e número
inédito de partidos e facções (otio) que parti-
ciparn do novo governo, as prioridades de
Shamir na atribuição de postos no gabinete
cm muitos casos foram ditadas mais por con-
siderações políticas do que pela lógica. Por
exemplo, o novo ministro das Comunicações,
incumbido das estações de rádio e TV do pais.
Rabbi Rafael Pinhasi. não gosta da televisão.
Ele pertence a um grupo religioso ultra-orto-
doxo que considera a TV uma influência cor-
ruptora. Mas, apesar dos protestos de Pinha-
si. seu Partido Shas foi avisado de que o único
ministério disponível para ele era o das Co-
municações.

Shamir. considerado "um falcao pragma-
tico", tem. no novo Gabinte. tantos amigos
quantos inimigos. A maior parte da inimizade
é acirrada pelo apoio que da a Moshc Arens
para sucedê-lo. se ele sc aposentar em 1992,
provocando a fúria dos pretensos sucessores:
Levy, Ariel Sharon. novo ministro da Habita-
ção, e Yitzhak Modai. que está assumindo o
Ministério das Finanças.

Arens, que deixa o Ministério das Rela-
ções Exteriores, foi educado nos Estados Uni-
dos e fala um inglês fluente, está sendo remo-
vido para o Ministério da Defesa. Há sete
anos. Arens ocupou esse ministério por um
ano. mas, segundo fontes políticas, ele foi
transferido contra a vontade para dar espaço
ao mais ambicioso Levy c impedir que Sha-
ron. outro ex-ministro da Defesa e general
veterano, assuma o lugar

Levante — Com a revolta palestina em
seu terceiro ano, o Ministério da Defesa é. no
mínimo, um posto tão importante quanto o
das Relações Exteriores. Mas pode ser um
posto controverso. Sharon. que substituirá
Levy como ministro da Habitação, tem ga-
rantido que poderia sufocar o levante cm
semanas, reprimindo os manifestantes palesti-
nos. Outros membros do gabinete concordam
com sua rigorosa linha de ação.

Acredita-se que o manciroso e cauteloso
Arens seja a favor da posição do estado-maior
do Exército, que tem afirmado repetidamente
que o levante só pode ser terminado através
de negociações políticas e. em alguns casos,
tem-se oposto a novas e duras atitudes milila-
res

IX- fato, os lideres palestinos consideram
as políticas de Arens em 1983-1984 mais favo-
ráveis do que as do seu sucessor, Yitzhak
Rabin. do centnsta Partido Trabalhista Ob-
servam que Arens. ao contrário de Rabin, não
deportou manifestantes palestinos nem demo-
liu suas Cisas como castigo.

A diferença de abordagem entre Sharon c
Arens. junto com o fato de que ambos querem
ser primeiro-ministro, provavelmente causará
problemas no gabinete."Sharon infcrnizará a vida de Arens. Ele
sabe fazer isso", diz Arye Naor, secretário do
gabinete do ex-primeiro-minislro Menahcm
Begin. do Likud. Sharon foi o planejador c
comandante da invasão israelense do Líbano
em 1982.

Sharon foi forçado a renunciar á chefia da
Defesa depois de ter sido responsabilizado
pelo massacre de civis palestinos por milícias
apoiads por Israel no Líbano. Sharon renun-
ciou ao posto ho gabinete cm fevereiro, dizen-
do sobre Shamir: "Ficava revoltado de me
sentar á mesa em frente a esse homem."

Impasse — Alguns analistas prevêem
que Sharon pode tentar usurpar o controle do
gabinete, cm sua tentativa de substituir Sha-
mir. "Sharon, apoiado pela direita, levará o
governo a um bcco sem saída c isso o guinda-
rá á chefia do Likud". prevê o diário liadas¦
hot.

Naor diz que Sharon usaria o Ministério
da Habitação e responsabilidades adicionais
sobre a imigração para colocar judeus soviéti-
cos na Cisjordânia e tentar torpedear quais-
quer possíveis movimentos de paz. mas prevê
que, cm última análise. Sharon levará a me-
lhor.

Levy tinha se unido a Sharon e Modai na
oposição às propostas de Shamir para eleições
nu Cisjordânia e Gaza e às diretrizes america-
nas sobre conversações israelense-palestinas
no Cairo. Mas. segundo previsões de várias
fontes, Levy pode surpreender como ministro
das Relações Exteriores, voltando a posições
tomadas em anos passados, quando sc consi-
derava que ele estava á esquerda de Shamir.

Nascido no Marrocos e primeiro ministro
do Exterior que é sefaradita (originário do
Oriente Médio). Levy tem sido ridicularizado
pelos judeus europeus do establishment por
seus ternos espalhafatosos c sua falta de edu-
cação. Trabalhou aqui e ali como operário,
passando certa vez 12 dias na cadeia por
vandalismo no escritório local de empregos,
até que se envolveu com a política

Mas uma autoridade do Ministério das
Relações Exteriores disse em entevista que
Arens, apesar de sua polidez, foi rigoroso c
intransigente como ministro do Exterior, en-
quanto Levy tem demonstrado flexibilidade
no seu posto ministerial. "O fato de não ser
bem educado ou de não falar inglês não cons-
titui grande preocupação aqui", declara o
funcionário. "O mais importante para nós
será sua posição política, sc tem mente aberta
e coragem."

AP — 3/12/89 FOTO E DIVERSOS

Ariel Sharon: solução de força Moshe Arens: acordos políticos

10 DISKETES VERBAT1N5 1/4"
Com estoto
FORNO MICROONDAS MW-350
Júnior ¦ prato giialotio
FORNO MICROONDAS PANASONIC NE-7669
Com prato giratório
TELEFONE SIEMENS/EQUITEL
Com teclas e memora
TELEF0NE MINI Cl TECLAS
E memória
AR CONDICIONADO PANASONIC 10.000 BTUs
O un<o realmente s-lenciOSO
FILME KODAK 36 POSES
Colorido
CÂMARA YASHICA 3Smm MF-3 SUPER
Com llasn eletrônico embutido
CÂMARA MIRAGE 35mm MOTOR DRIVE
Com tlash eletrônico emoulido

BANCARI0S

A GREVE CONTINUA! 0 CENTRO PAROU,

AUMENTOU A GREVE NO RJ! MARCADA A

NEGOCIAÇÃO COM A FENABAN PARA 2a, AS 9 H.

Companheiros bancários da rede pnvada. a avaliação do Cornando
Nacional dos Bancários ó categórica A GREVE CRESCEU EM TODO O
pAis * ^

Na sexta-feira, houve a primeira rodada de negociações da qual nao
saiu acordo algum, e ficou marcada uma nova negociação para segunda-
feira, às 9 h da manhã, em SP ,'•! .

Por tudo isso, o COMANDO NACIONAL DOS BANCÁRIOS, por
UNANIMIDADE, orientou a CONTINUIDADE DA GREVE

No RJ. na sexta-feira, a greve aumentou muito com a paralisação do
centro da cidade O Untbanco. o Real e agora o Banoite estão na
vanguarda da greve, que se estende à maioria dos bancos

Os arrastões ocuparam o centro do RJ
Bancários, vamos continuar fortalecendo a nossa greve Vamos conti-

nuar lutando pelo aumento de salários, porque nao da mais para agüentar
esta miséria. Vamos colocar o RJ na vanguarda da greve nacional dos
bancários

Incorpóre-se aos arrastões e às atividades da greve' n
TODOS A ASSEMBLÉIA, SEGUNDA-FEIRA (18/6), AS 17 H, NO SINDICATO

AV. PRES. VARGAS, 502, 21° ANDAR.
BANRISUL

Com 100% das agências paradas no RJ e no país, o Regional do
Banrisul ameaça os gerentes com demissões e cartas de advertências,
obrigando-os a trabalhar mais de 72 horas seguidas.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO RJ - FILIADO A CUT

810,

27.500,

37.900,

5.770,

5.770,

35.200,

320,

5.750,

5.600,

RELOGIOS E CALCULADORAS
RELÓGIO MONDAM! DMITAL 103
Com alarme, cronômetro, cilenda/io. luz. sinal,
horário, padrão òpMtill 12 hs e 2* hs
RELÓGIOS CHAMPION PLUG 7 PULSEIRAS
Masculino» t temmmcs
RELÓGIOS CHAMPION WATCH 7 PULSEIRAS
Masculinos • lemiranos
RELÓGIOS CHAMPION SOCIAIS
Fmíswnaj
RELÓGIOS ORIENT AUTOMÁTICOS AÇO
Vínos modelos
RELÓGIOS CITIZEN AUTOMÁTICOS
Aço
DESPERTADOR WESTCL0X
Mod WM
CALCULADORA DtSMAC LC12
D» bobo
CALCULADORA DtSMAC Sf-75
Super cientifica - programàvel
CALCULADORA SMARP CS 2612 ESCRITÓRIO
Visor e fita • 12 digito* • memórias

1.200,

1.370,

1.480,

1.550,

£355,

2.890,

699,

652,

2.560,

13.270,

ESTAS OFERTAS SOMENTE SERÃO
VÁLIDAS DE 18/0X90 A 23/06/901

Fotologica

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
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França em festa comemora os 100

Silvio Ferraz
Correspondeme

PARIS — A pequena Colombcy-les-
• Deux-Êglises, 350 habitantes, retiro do gc-

neral Charles de Gaulle, viverá neste do-
mingo de primavera européia sua maior
peregrinação desde a morte do velho gene-
ral. Um trem especial partirá de Paris com
políticos, personalidades c jornalistas. À
frente, Jacques Chirac, prefeito de Paris e
herdeiro do gaulismo. O objetivo é o mes-
mo: recordar aos franceses — c ao mundo,
por que não? — que há exatos 100 anos
nascia o homem que mudaria os destinos
dos franceses, dos europeus, americanos c
até mesmo japoneses. Resgatando a digni-
dade nacional sufocada pela bota nazista e
pelo adesismo de Pétain, foi o general
insubordinado que, de Londres, descobria
sua arma mais eficiente para lutar a gucr-
ra: o microfone.

Num 18 de junho, meio século passado.
Charles de Gaulle conclamava seus conci-
dadãos a não se entregar, a continuar lu-
tando pela grandeza da França. O homem
que sempre viu a imprensa com desdém
encontraria seu próprio talento nos pro-
nunciamentos ao povo francês naqueles
anos infernais. "General microfone", des-

- denhavam seus desafetos, abrigados no
conforto da república de Vichy, uma caric-
tura de Estado francês a servir aos nazis-
tas. Durante os quatro anos do conflito
mundial, o general francês não era senão
uma voz sem fisionomia. Raros foram os
que viram a foto do chefe da França Livre,
antes da libertação.

Com a nação ocupada, os jornais
amordaçados ou a serviço dos alemães e
dos colaboracionistas, não restava outra
coisa a não ser o microfone para que De
Gaulle lançasse diariamente seu apelo, sua
mensagem de fé c de esperança. Desde
então, a midia mostrou ao general o seu
poder. Por isso mesmo, sua presença á
frente da França c dos acontecimentos
mundiais sempre foi marcada por uma
"midiatizaçâo".

Salvador — Sc pelo rádio seus pro-
gramas eram um sucesso, tocando com a
\oz grave o coração dos franceses, sua
primeira aparição na televisão como chefe
de Estado, em junho dc 1958, foi um de-
sastre. Os olhos emoldurados por óculos
com armação negra, a leitura monótona de
um texto sem cruzar os olhos com os
telespectadores contribuíram para que Dc
Gaulle viesse desprezar a televisão para
sempre: "Quando me passam a esponja
com pó-dc-arroz, tenho sempre a inipres-
são que estão tentando me dar uma me-
lhor aparência no leito de morte".

Microfone, humor, talento, extraordiná-
ria visão política, inteligência e ousadia,
para ficar por aqui. fizeram deste homem
um autentico "salvador da pátria". Com
infatigável tenacidade, Dc Gaulle mudou a
França, mudou a Europa, mudou o mun-
do. Mergulhou seu pais num frenesi dc
grandeza c liberou a criação, apostando
ousadas partidas nos campos político, tcc-
nológico. lançando as fundações do que é a
França dc hoje. Foi sob sua batuta que os
franceses ganharam crédito para criar, de-
scnvolver e voar o primeiro e único super-
sônico dc passageiros do mundo. O mesmo
com o Trem de Grande Velocidade. A

modernização da paisagem francesa sc fazia
cm todos os lugares — e simultaneamente.

Òesdc que os destinos da França passa-
ram a ser decididos pelo brilho do general,
não cessaram os lances de ousadia politica,
de enunciados gcopoliticos que nem sempre
eram claros à época. "Uma Europa dos
Urais ao Atlântico", uma proposta hoje
abraçada com entusiasmo por Gorbachev e
rebatizada como a "grande casa européia",
saiu dos lábios do general, preocupado em
manter os destinos da Europa nas mãos de
franceses, soviéticos e alemães, deixando

3ue 
os americanos cuidassem dos povos

o Terceiro Mundo e os ingleses de^/
suas próprias pastagens."Não existe uma doutrina

3

gaullista", assegura Régis Dc-
bray. "Apesar disso, a não ser

Iue 
o chamem dc faquir ou mé- ^

ium, temos que admitir que sua
faculdade de previsão dos aconteci-
mentos repousava sobre um bom méto-
do dc análise. Ele consistia simplesmente
cm tomar o futuro dos paises não pela
repetição do passado, mas pela seqüência
natural dc seu passado", explica Dcbray.
Isso talvez explique a teimosia do general
cm chamar dc Rússia a União Soviética —
uma premonição da explosão das etnias?

Visão — "Os Estados Unidos tem
uma política, mas não têm visão. Dc Gaul-
Ic tem visão, mas não tem política", costu-
mava dizer Henry Kissingcr. Os fatos cs-
tão aí para provar que o ex-secretário dc
Estado exagerou na dose, mais do que
acertou no alvo. Ao apostar na China, por
exemplo, Dc Gaulle daria razão a Kissin-
ger. O general, que desprezava os japonses,
acabou esquecendo os dois polos que
constituem hoje a vanguarda: Japão c os
dragões asiáticos (Cingapura, Formosa,
Coréia do Sul). Atento ao desenrolar dos
acontecimentos na China de Mao c no
Vietnã, Dc Gaulle foi responsável pelo fato
dc hoje a França manter um diálogo fraco
com estas novas potências asiáticas.

Em contrapartida, ao mergulhar dc ca-
beça no processo de descolonização da
Argélia, o general mostrou ao cx-sccrctário
dc Estado americano como sc evita um
imbroglio dc imensas proporções. Sua pos-
tura diante da Alemanha mostrou o prag-
matismo triunfando sobre o rcvanchismo.
Assinando com Konrad Adcnaucr o Tra-

-tado Franco-Alcmâo, cm janeiro dc 1963,
Dc Gaulle diria ao chanceler alemão: "Um

tratado não é uma rosa, nem mesmo uma
roseira, mas um rosciral. Uma rosa não
dura mais que o espaço dc uma manhã.
Mas um rosciral dura muito tempo quan-
do sc quer".

O general Dc Gaulle, cm plena guerra
fria, acertaria também cm outro flanco, ao
engajar militares c cientistas num projeto
ambicioso que, mais tarde, garantiria sua
presença dc igual para igual no dubc ató-
mico: a construção de uma força nuclear
dissuasória.

Na realidade, Dc Gaulle temia que os
destinos da França e do mundo ficassem
confinados às decisões tomadas entre
americanos e ingleses — os "anglo-sa-

xões", como habitualmente sc referia aos
vizinhos britânicos.

anos de De Gaulle

Charme e tiradas ferinas

Ao retirar a França da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (Otan), Dc
Gaulle mantinha-se coerente com seu objc-
tivo dc buscar para os franceses o lugar

3ue 
ele acreditava justo. A divisão do po-

cr de decisão entre americanos, ingleses e
franceses era. para ele. um imperativo. "A
defesa nacional deverá permanecer france-
sa. A França precisa de aliados e amigos.
Ela não precisa de protetores!" O Dc
Gaulle nuclear entrava em cena inauguran-
do a usina de Picrrelatte, que produz urâ-
nio enriquecido para armamento atômico.

Ao lado dosa personalidade eminente-
mente política, convivia uma outra com
humor ferino, desestabilizante para o alvo
dc suas piadas. Ao lado do general Salan,
defensor dos que lutavam pela permanen-
cia de uma Argélia francesa, Dc Gaulle
recebeu uma estrepitosa vaia. Salan, inti-
mamente satisfeito, viu-se fulminado por
uma observação dc 1> Gaulk: "F prl"
visto você não e muito querido por aqui".

Junto às mulheres, o charme do general
era imbativel. Tinha sempre pendurado aos
lábios um elogio, uma observação mordaz.
A uma jovem que replicou ser seu vestido
sempre o mesmo, ao ouvir um elogio, Dc
Gaulle devolveu, rapidamente: "Melhor,
assim todo mundo fica satendo que é seu
mesmo e não emprestado". Jacqueline
Kennedy, que acompanharia seu marido a
uma visita a Paris, em 1961, deixou Dc

Gaulle mergulhado cm pensamentos con-
flitantes. Jackie fazia mais sucesso que
John e muluplicava sua sedução. Após sua
partida. De Gaulle, premonitório, confiaria
a André Malraux: "Madamc Kennedy?
Ela terminará num iate dc um rei do petrô-
leo".

Confrontado por uma derrota num
plebiscito onde propunha maior descentra-
íração de poderes, Dc Gaulle decidiu reti-
rar-se de oena. No dia 2S dc ahnl de 196"}.
a France Prcsse divulgou, ás OhIO. o lacô-
nico comunicado do general: "Deixo de
exercer as funções de presidente da Repú-
blica. Esta decisão entra em vigor hoje ao
meio-dia".

De Gaulle mergulharia nas "profunde-
zas", como gostava de falar, dc Colombev-
Ics-Deux-Égiiscs. "Dc um ponto elevado
do jardim vejo a noite cobrir a paisagem.
Em seguida, olhando as estrelas, mergulho
na insignificància das coisas", escreveria o
general. No dia 9 dc novemnro uc iv/u.tr
chofer do general entrou apressadamente
na casa do pároco. O general, que superara
Henrique IV em número dc tentativas de
assassinato (o rei enfrentou 17 atentados),
passava mal enquanto aguardava o jornal
da televisão na biblioteca. O padre chegou
junto com o medico. Absolveu-o. O medi-
co nada pôde fazer

O velho general juntava-se às estrelas.
(S F.)

O mito De Gaulle começou a surgir durante a ocupação

Desde que
uniu os

franceses em
torno do

rádio, para a
resistência

aos nazistas,
Dn C.nullr

passou a
encarnar a

grandeza
recuperada
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Em janeiro deste ano, o Consórcio Ponto Frio lançou um plano inédito

em 6 vezes sem juros. Não deu outra. Hoje, mais de 5.000 pessoas

estão ligadas na Copa com televisores e videocassetes

comprados através do Consórcio Ponto Frio.

E muita gente já está aproveitando desde janeiro.

O Consórcio Ponto Frio foi criado para facilitar todos os seus sonhos.

Com ele, você pode comprar em 6,12 ou 25 vezes sem juros todos

os produtos que estão à venda no Ponto Frio. Venha a uma de nossas

lojas e conheça todas as vantagens do melhor negócio do momento.

Consórcio Ponto Frio. Hoje, a melhor maneira de comprar.

PONfO FRIO

Colesterol

é agravante

em cardíaco
BOSTON — Pessoas com

doenças cardíacas que têm
também altas taxas de coles-
terol enfrentam um conside-
rável aumento do risco de
morrer por ataque cardíaco
ou outro problema cardio-
vascular, segundo um estu-
do publicado na revista The
New England Journal of Me-
dicine.

Segundo o co-autor do
estudo. Basil Rifkind, até
recentemente, muitos médi-
cos minimizavam a impor-
tância da redução das taxas
de colesterol em pacientes
cardíacos, aparentemente
presumindo que os danos já
tinham ocorrido e que, por-
tanto, era tarde demais para
tratar desse detalhe.

O estudo foi feito duran-
te 10 anos em 2.541 homens
brancos com idades entre 40
e 69 anos e revelou que o
risco de morte — entre os
que tinham sinais de doença
coronáriana — por doenças
relacionadas com o coração
cresce de 3,8% até 20%,
proporcionalmente à varia-
çào das taxas de colesterol
de cada indivíduo. "Isso

mostra que o colesterol tem
considerável importância
em indivíduos que já te-
nham sofrido ataques car-
díacos", disse Basil Rifkind.
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Ficção científica antecipa o futuro

yjãfiQ tempO n,~ r"-lrr,<; conheciam essas cauacõcs desde Os buracos negros, todavia, não sen

podem sair da tela

para a vida real

Se 
o homem, algum dia. Viajar para as estre-

Ias distantes, terá que agradecer á literatura
de ficção cientifica. Ajudando na criação de um
romance, três físicos americanos começaram a
pesquisar aspectos pouco conhecidos da teoria da
relatividade de Einstcin. Acabaram descobrindo
que é perfeitamente possível existirem buracos na
estrutura do Universo que. teoricamente. permiti-
riam não só a viagem ate às estrelas como as
viagens no tempo, sonhadas por alguns escrito-
rcs.

Tudo começou cm 1985. quando o astrônomo
Carl Sagan. famoso pelos seus livros de divulga-
çào cientifica, resolveu escrever um romance de
ficção chamado Contato Sagan queria um meio,
fisicamente possível, de levar seus personagens
até o centro de nossa galáxia, a milhares de
anos-luz da Terra, sem que eles morressem de
velhice durante a viagem. Pediu ajuda ao físico
Kip Thornc. do Instituto de Tecnologia da Cali-
fórnia. Thornc lembrou-se de uma solução das
equações de íiinstein. que descrevem cm termos
matemáticos a geometria do espaço c do tempo,
no universo onde vivemos. Essas equações suge-
rem a possibilidade dc existirem buracos no espa-
ço. ligando regiões remotas do Universo, c ate
ahnndo passagens entre o futuro c o passado.

Os físicos conheciam essas equações desde
1916, e chamavam dc buracos dc verme (wormho•
les) a esses túneis através do espaço c do tempo.
Como sc tratava dc um aspecto teórico, e muito
complexo das equações dc Einstcin, sem nenhum
equivalente observável no universo real. ninguém
sc preocupou muito, exceto os escritores dc ficção
cientifica.

Em I9M. o escritor Arthur Clarke foi contra-
tado pelo diretor dc cinema Stanley Kubnck.
para escrever o roteiro dc uma aventura futurista
intitulada 200I Imu odt.weia nu espaço Clarke
procurou Carl Sagan. buscando conselhos sobre
como representar os seres extraterrenos que deve-
nam aparecer no filme Clarke contou que pre-
tendia usar um buraco dc verme, daqueles previs-
tos por Einstcin. para enviar seus astronautas até
as estrelas. No filme, então cm fase dc pré-produ-
çào. astronautas do futuro encontravam o buraco
numa lua dc Júpiter, c o usavam como um atalho
para chegar a uma estrela distante sem percorrer
os milhares dc anos-lu/ que separam a estrela da
Terra

Quando Sagan resolveu escrever sua própria
historia dc ficção, 20 anos depois, procurou aper-
feiçoar a idéia de Clarke c pediu ajuda ao físico
Kip Thornc. Thornc estava orientando a tese dc
doutorado dc dois estudantes. Michacl Morris c
Ulvi Yurtsever. c conseguiu interessá-los na pes-
quisa dos buracos de verme. Um trabalho desen-
volvido por um físico contemporâneo dc Eins-
tein. Karl Schwarzschild. previa que os buracos
dc verme poderiam existir perto dc estrelas im-
plodidas. os chamados buracos negros.

Os buracos negros, todavia, não serviam para
viagens intercstclares porque sua gravidade inten-
sa esmagaria qualquer objeto material dele sc
aproximando. Um astronauta, entrando num bu-
raco negro giratório, poderia realmente ir parar
cm outra época, ou outra região do espaço, mas
chegaria lá transformado cm pasta liqüefeita pc-
Ias marés gravitacionais que encontraria no cami-
nho.

Morris c Yurtsever descobriram, entretanto,
que c perfeitamente possivcl criar um buraco
através do tempo e do espaço, usando campos de
energia para mantê-lo aberto A geometria do
buraco poderia ser calculada dc tal maneira que
uma pessoa, ou uma nave espacial, poderia pas-
sar por dentro dele sem ser destruída. Tudo que
seria preciso é um campo dc energia negativa do
tipo que foi descoberto cm 1948 pelo Tísico holan-
des Hcndrik Casimir. Com esses dados em mãos.
Carl Sagan escreveu seu livro. Contato, c mandou
seus personagens para as estrelas sem violar as
leis da física

Os físicos, porém, ficaram impressionados
com algumas das possibilidades abertas por sua
pesquisa. Os buracos dc verme tornam possivcl a
viagem no tempo, do futuro para o passado. O
que acontecerá com o principio dc causa c efeito,
sc uma pessoa do futuro voltar ao passado e
interferir com coisas que já aconteceram? Nin-
guém sabe ainda, mas esta possibilidade está
sendo estudada atualmente pelo físico soviético
Igor Novikov. do Instituto dc Pesquisa Espacial
dc Moscou.
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Hipotermia reduz seqüelas

provocadas pelos 
derrames

•í Sâo Paulo — Ariovaldo Sar
sAo PAULO — A hipotermia —

queda da temperatura corporal — é
o novo caminho a ser tomado pelos
cientistas, que procuram diminuir
seqüelas provocadas por derrames
cerebrais. Uma experiência reccm-
realizada pela equipe dc neurologia
experimental da Escola Paulista de
Medicina, sob o comando do espe-
cialista Espcr Cavalheiro, acaba dc
provar esta tese. Durante um ano,
os médicos trabalharam exaustiva-
mente cotrupcdorcs da cspccie ger-
bil — o rato do Tibet. utilizado
pelos neurologistas porque possui
irrigação cerebral muito semelhante
á do ser humano — c descobriram
que sc logo após o derrame o ani-
mal tiver sua temperatura diminuí-
da. 80% a 100% das células nervo-
sas não atingidas imediatamente
pelo acidente podem ser salvas. "Os

tratamentos existentes são dc ma-
nutenção, que não atacam o proble-
ma da morte ncuronal", conta Ca-
valheiro. "Acredito que esse
tratamento deve ser eficiente tam-
bém com os humanos".

O acidente vascular cerebral isquêmico
— derrame provocado por entupimento
da artéria — costuma ocorrer cm. pessoas
com mais dc 50 anos c, apesar dc corri-
queiro, raramente é letal, mas faz com que
muitas pessoas fiquem praticamente invá-
lidas. Com a abrupta interrupção dc apor-
te sangüíneo a uma das regiões cerebrais,
ele acaba provocando seqüelas como pro-
blcmas motores c distúrbios dc fala. "O

tecido nervoso suporta muito mal a falta
dc oxigênio", explica o médico. Quando o
derrame ocorre, acontecem dois tipos de
morte ncuronal: a imediata c a tardia, que
sc dá algumas horas depois dc ocorrido o
acidente. É justamente nesse segundo tipo
que Cavalheiro c sua equipe atuam.

A morte do neurônio não é causada
exatamente pela falta do oxigênio que sc-
ria levado pelo sangue, mas pela reação
que o organismo tem cm relação a essa
falta. Quando não existe o aporte dc oxi-
gênio, o cérebro libera reservas de subs-
táncias armazenadas que, em grande
quantidade, se tornam tóxicas. No mo-
mento em que o sangue deixa dc chegar ao
cérebro, há a liberação dos aminoácidos
excitatóríos que promovem a entrada de
cálcio no neurônio. Este cálcio, que cm
pouca quantidade não faria mal nenhum,
torna-sc altamente lesivo e leva a célula à
morte. Para tentar evitar essa reação, os
cientistas vêm tentando estabelecer vários
tratamentos, como o desenvolvimento de
substâncias antagonistas dos aminoácidos
e do cálcio c a hipotermia que, por dimi-
nuir o metabolismo do pacicntc. impede
que as reações sejam realizadas.

"È muito comum se discutir que a morte
celular retardada sc deve muito mais ao
restabelecimento da circulação", diz o mé-
dico. "Por isso, baixamos a temperatura
para diminuir o metabolismo e, por conse-
qücncia, as necessidades do indivíduo', cx-
plica Cavalheiro, que publicará esse traba-

lho no próximo número do Brazftiún
Journal of Medicai and Biólogieal Research.
O principio da hipotermia c o mesmo utili-
zado com, por exemplo, as pessoas que
caem cm lagos gelados. Nesses casos, as
equipes dc salvamento promovem um rca-
quecimcnto gradativo do acidentado para
evitar que, com o rápido aquecimento, apa-
rcçam lesões cerebrais.

Dc acordo com esses princípios, há cerca
de um ano Cavalheiro c sua equipe inicia-
ram suas experiências com os ratos. Eles
provocam um derrame cerebral pelo enfor-
camcnto da artéria carótida — que liga o
peito ao cérebro — do animal e a diminui-
çào imediata da temperatura de seu corpo.
Para isso os cientistas passam álcool no
corpo do rato c o conservam num ambiente
frio. Para saber qual a temperatura ideal
para o resfriamento do rato, a equipe fez
várias tentativas c chegou á conclusão que
uma diminuição de cerca de seis graus ccn-
tigrados é a ideal. O rato gerbil tem uma
temperatura normal de 35 a 36 graus.
Quando rebaixada para 29 graus, de 80% a
100% dc seus neurônios são salvos. "Quan-
do deixávamos numa temperatura mais al-
ta, ainda ocorria morte de neurônios", con-
ta o médico. Uma análise comportamental
dos ratos mostrou que aqueles que tiveram
sua temperatura rebaixada, não apresenta-
ram alterações enquanto que aqueles que
não passaram pelo tratamento tiveram pro-
blcmas para se readaptar.

Cavalheiro não acha que a experiência já
pode ser aplicada cm seres humanos. "Pre-

cisamos dcscübm qual a temperatura a ser
utilizada num ser humano", conta. Atual-
mente, o médico e sua equipe estão reah-
zando novas experiências para descobrir
qual o melhor momento para iniciar a hipo-
termia e a utilização desse tratamento junto
com a aplicação das substâncias antagonis-
tas do cálcio, para melhorar os resultados.

Antigamente era a ciência que for-
nccia idéias para a ficção cientifica, c
não o contrário. As imensas distâncias
que separam a Terra das estrelas leva-
ram muitos cientistas a especular sobre
meios práticos dc viajar até lá. E os
escritores usavam essas especulações
cm suas histórias. Na década de 1920,
o físico inglês John Bcrnall sugeriu que
os homens do futuro poderiam cons-
truir espaçonaves esféricas, com quilô-
metros de diâmetro, contendo réplicas
do ecossistema terrestre.

Dentro dessas esferas de Bcrnall,
gerações dc seres humanos poderiam
viver vidas inteiras, enquanto seu mini-
mundo atravessaria os séculos, viajan-
do dc uma estrela para outra. Quando
os descendentes desses astronautas
chegassem ao seu objetivo, a partida dc
seus bisavós, da Terra, seria como um
episódio dc história antiga. A idéia fez
sucesso c inspirou muitas histórias dc
ficção cientifica. Mas não parecia mui- mmmm. - —-  .. -• /,onn1
to prática. Mesmo nas histórias de fan- Arthur Clarke usou buraco do yerme que Einstem previu na odisséia * , -
tasia sempre acontecia alguma coisa
errada, o ecossistema entrava cm pane c os tripu
lantcs da esfera morriam ou revertiam à sclvagc
ria.

Ouira idéia sugerida pelas equações dc Eins-
tein é a dilatação do Tempo. É fato comprovado
que o tempo passa mais devagar para um objeto
viajando muito rápido. Para uma nave que acele-
rasse até perto da velocidade da luz (ccrca dc 300
mil quilômetros por segundo), o tempo quase
parana. Um astronauta a bordo poderia através-
sar a galáxia, envelhecendo apenas alguns meses
ou anos. Mas para a Terra, que ficou parada, o
tempo continuaria a passar. Quando o astronau-
ta voltasse, descobriria que séculos, ou milênios,
tinham transcorrido cm seu mundo. A civilização
que o lançara ao espaço já teria desaparecido.

Esse conceito da dilatação do tempo foi usado cm
filmes populares como O planeta dos macacos.

Na prática, a idéia dc usar a dilatação do
tempo tem um grande problema. Ela só oeorTC
cm velocidades muito grandes. E uma nave espa-
ciai que viajasse tão rápido acabaria destruída
pelo atnto com a poeira cósmica. Perto da vcloci-
dade da luz. o impacto de uma partícula dc poeira
piixio/iiia Unia liícrpa quanto uma bomhi ;iio-

dificuldades para ser posta cm prática. Os cálcu
los dc Michacl Morris c Ulvi Yurtsever mostram
que a pressão necessária para manter aberto um
buraco dc verme, de um quilômetro de largura, c
igual â que existe dentro de estrelas dc néutrons.
astros onde toda a matéria foi esmagada até \trar
partículas atômicas. Para a tecnologia atual é
impossível reproduzir essas pressões. Mas no fu-
inro a iccnologia pode sc desenvolver. í. ate

mica c a nave seria vaporizada. É por isso que
autores como Clarke c Sagan preferiram pesqui-
sar a idéia dos buracos no espaço. Eles são
atalhos na geometria do universo, permitindo
viajar entre as estrelas sem percorrer as distancias
que as separam da Terra.

É claro que essa idéia também tem algumas

possivcl que civilizações mais antigas, habitando
outras galáxias, já usem os buracos dc \crme para
viajar pelo espaço c o tempo Por enquanto isso é
só uma especulação, mas num mundo onde a
ficção c a realidade começam a se confundir há
muito poucas coisas que ainda podetn ser classifi-
cadascomo impossíveis. (J.L.C.)

Sua loja de eletrodomésticos, móveis e
material de construção especiafizada em você.

Escritor pesquisa atalho no Universo
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Brinquedoteca realiza sonhos

e ajuda a formação de adultos

Maria Lúcia Sigmaringa

SÂO PAULO — Com o salário que ganha seu pai, um
mecânico dc automóveis, sào raros os brinquedos que o menino
Odilon da Silva Sardinha, de 10 anos, pode possuir. Por isso. já
tinha descartado como impossível o sonho de ter uma Moto
Controle, um sofisticado c caro brinquedo que é a sensação entre
seus colegas na quarta série. Mas, há alguns meses, Odilon
ççiiscguiu a façanha de ter o brinquedo por duas semanas em sua
casa e, passado algum tempo, levá-lo dc volta por igual período.
Ê sem pagar nada. Odilon é apenas uma das milhares de crianças
que se deliciam com a criação das brinquedotecas — espécie dc
biblioteca pública, onde os brinquedos ocupam o lugar dos
lívros, podendo também ser retirados e levados para casa —, que
já' começam a proliferar pelo pais. A única exigência, nesse
espaço criado exclusivamente para as crianças, é se soltar e
brincar livremente.

... Além da oportunidade de ter opções muito maiores de brin-
quedos do que as que seus pais poderiam lhes proporcionar — e
isso vale até para as crianças mais ricas —. as brinquedotecas
demonstram que uma nova consciência, já sedimentada na maio-
ria dos países da Europa c nos Estados Unidos, começa a se
formar no Brasil: a dc que brincar livremente é muito importante
para o desenvolvimento desses futuros adultos. Acabou o tempo
cm que brincar era perda de tempo c, por isso, as crianças da
década de 90 têm um bom motivo para se transformar em
idultos mais equilibrados c mais felizes.

Acompanhados por profissionais especializados, apelidados
dc brinquedistas ou brinquedotecários. estas crianças tem um
espaço só para elas, onde tudo é permitido desde que se respeite o
direito da coletividade. O senso de responsabilidade, a capacida-
de de dividir c dc se relacionar com as outras crianças e adultos, a
independência no ato dc escolher c o conceito dc limite são
apenas algumas das noções que a criança apreende dc forma
muito mais fácil c que levará para toda a sua vida. "É uma forma
lúdica dc fazer a criança aprender", analisa a brinquedista e
pedagoga Christianc Marccllo. "Brincar tem um significado

muito mais profundo e abrangente do que as pessoas imaginam,
pois a educação massificantc imposta por nossa sociedade c
extremamente castradora da criatividade", completa Nylse Hcle-
na Silva Cunha, uma pedagoga que há 20 anos trabalha com o
tema brinquedo e já escreveu, inclusive, dois livros sobre o
assunto.

A pedagoga, que c fundadora c presidente da Associação
Brasileira de Brinquedotecas, foi quem trouxe a experiência para
o pais, em 1981. Sua escola — a Indianópolis — tem mais de
2.000 brinquedos catalogados. Nylse montou também a brinque-
dotcca terapêutica da Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apac), provavelmente a mais completa e bem estrutura-
da do gênero do Brasil, que atende apenas a famílias de
excepcionais. Ela explica que quando a criança brinca sem ser
direcionada, mas apenas acompanhada por adultos, está exerci-
tando sua capacidade dc se dedicar a alguma coisa por prazer. É
seu momento dc descoberta, quando projeta para o seu mundi-
nho as experiências que observa no mundo dos adultos. "E se
acostumando a estar ocupada dc forma prazeirosa e construtiva,
cria o hábito dc se dedicar. O resultado é que se transformará
mais tarde cm um adulto que sabe o que quer c gosta do que
faz", diz.

Não é possível saber exatamente o número dc brinquedotecas
existentes no pais porque muito poucas — apenas 22 — sào
registradas na associação. Na capital, as mais conhecidas sào as
da Indianópolis, da Apac, da Faculdade de Educação da Univer-
sidade dc Sào Paulo, da biblioteca Infanto-Juvcnil Monteiro
Lobato e da Biblioteca Castro Alves.

O esquema dc funcionamento c mais ou menos o mesmo. As
crianças podem escolher os brinquedos c levá-los nara casa porum período determinado ou ficar no local, brincando com outras
crianças c com o acompanhamento dc especialistas, como peda-
gogos e psicólogos. Algumas pedem como jóia um brinquedo c
podem cobrar uma taxa irrisória para retirada, mas grande parte
delas é gratuita. Com uma oferta grande dc brinquedos, a criança
cm pouco tempo descobre o que mais a interessa e começa a
desenvolver seu conhecimento a partir da prática nesses tipos de
brincadeiras.

Um laboratório na periferia de Itu

ITU. São Paulo — A fábrica de brinquedos Mimo é a
primeira do pais a possuir uma brinquedoteca, criada há um ano
na cidade de Itu. a 102 quilômetros de Sào Paulo, onde funciona
a sede da empresa. Com um acervo dc 1.500 itens, inclusive dc
fabricantes concorrentes ou mesmo importados, alem dc fazer a
alegria dc 283 crianças - a maior parte delas moradora dc bairros
da periferia c que nunca teriam acesso a brinquedos tão sofistica-
dos—, a empresa usa o local como um laboratório in naiura. Um
grupo multidisciplinar, composto de psicólogos, pedagogos c
sociólogos, observa a relação c a aceitação ou não das crianças
com os brinquedos. O resultado disso c que a empresa poderá,
aos poucos, passar a criar brinquedos mais coerentes com as
necessidades das crianças. "O problema é que. hoje, os brinque-
dos sào criados a partir do que os adultos acham que é bom para
cias", explica a gerente dc marketing da empresa. Waldercz
Cardaci. E, a um prazo mais longo, é claro que os lucros da
empresa tendem a aumentar.

A idéia de se criar a boneca Ganha Ncnc, por exemplo,
lançada no mercado cm junho do ano passado, surgiu destas
observações. As meninas colocavam barrigas postiças nelas pró-
pnas ou nas bonecas e a equipe percebeu que o sentimento dc
maternidade era importante para elas. O resultado foi que, nos
últimos seis meses, a empresa vendeu 300.000 unidades da bone-
ca — um número substancial se comparado ao total de vendas da
empresa cm um ano: cinco milhões dc brinquedos dc 300 itens
diferentes. A boneca Xuxa. por exemplo, que conta com o
marketing adicional dos programas televisivos da apresentadora,
vendeu, desde que foi lançada há dois anos, 1 milhão dc unida-
des.

Outros fabricantes de brinquedo, a exemplo da Mimo. já
perceberam a importância das brinquedotecas. A associação que
representa estas indústrias — a Abnnq — já fez duas doações,
com uma media dc 120 brinquedos, para bibliotecas municipais
que criaram suas brinquedotecas. e 22 para o Ministério da
Educação, como informou o presidente da entidade. Odcd Gra-
jew. A Fundação Abnnq para os Direitos da Criança, criada
para conscientizar c assegurar os direitos dos menores, já tem
planos dc montar um projeto de apoio a interessados em montar
brinquedotecas porque há toda uma estrutura a ser montada
para poder assegurar o sucesso destes espaços.

Quem comprova isto é a diretora da Biblioteca lnfanto-Juvc-
nil Monteiro Lobato. Maria Christina Tavares, na região central
da cidade, localizada próxima a uma zona dc prostituição. A
primeira doação da Abrinq possibilitou a criaçào da brinquedo-
teca do local."Mas quando assumi aqui. quatro meses depois, os
brinquedos estavam completamente destruídos". As crianças que
freqüentam o local, pelo tipo dc \ida que levam, sào bastante
agressivas e muitas não sabem brincar porque não têm o hábito.

Hoje Christina está tentando montar ali uma verdadeira
brinquedoteca. Os profissionais do local estão fazendo cursos,
por iniciativa própria, para especializar-se, há um acompanha-
mento constante com as màcs, que aprendem inclusive a brincar
com seus filhos, e foi criada uma sucatoteca. onde as crianças
consertam os brinquedos que quebraram ou criam novos, a
partir dc sucatas, ganhando a noção dc que sua diversão não cai
do céu. (A/.L.S.)

A medicina e os 
'pajés'

Curso mostra a índio
como usar microscópio
e tratar suas doenças

Sérgio Adcodato

ito indios dc tribos do Xingu, do Alto Soli-
mòcs c do Acre trocaram esta semana o arco

c flecha c os cocarcs por microscópios e tubos dc
ensaio, substituindo temporariamente a vida sei-
vagem na floresta por uma aventura em hospitais
c sofisticados laboratórios do homem branco, no
Rio. Com a curiosidade cientifica à flor da pele,
desde segunda-feira esses indios participam dc um
curso dc formação dc agentes de saúde, organiza-
do pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) c Uni-
versidade Federal do Rio dc Janeiro (UFRJ).

Durante auatro semanas, esse grupo dc indios
será bombardeado com oito horas diárias dc aulas
teóricas c práticas, com o objetivo de capacitá-los
a prestar primeiros socorros c fazer diagnóstico e
tratamento das doenças mais comuns cm suas
comunidades indígenas. "Cerca dc 80% dos pro-
blcmas dc saúde dos indios podem ser tratados na

Erópria 
aldeia, sem necessidade dc internação nos

ospitais das localidades próximas", assegura o
médico Ulisses Confalonicri. da Escola Nacional
dc Saúde Pública (Ensp), da Fiocruz."A saúde dos indios não pode depender da
ajuda do homem branco a vida inteira ressalta
Confalonicri. ao lembrar, que, quanto a isso. "a
Fundação Nacional do índio (Funai) tem sido
uma grande ausente". Além disso, os agentes ça-nham mal c não agüentam permanecer por muito
tempo nas aldeias. Por isso. a idéia é os próprios
indios tratarem seus companheiros dc aldeia,
combinando métodos indígenas tradicionais com
as técnicas aplicadas pelo homem
branco. "Somente com cursos de
formação dc agentes dc saúde in-
digenas poderemos resolver dc
verdade seus problemas de saú-
dc", adverte Confalonicri.

Em lugar da pajclança, do fei-
tiço c da técnica das rezadeiras,
os indios que participam do cur-
so tiveram, esta semana, aulas dc
Anatomia e Fisiologia Humanas
c discutiram as doenças mais co-
muns cm suas comunidades. Na
sexta-feira, três deles estiveram o
dia todo debruçados em micros-
cópios da Fiocruz, estudando
metodos dc diagnosticar a malá-
ria. doença muito freqüente nas
tribos do Xingu. Outro grupo vi-
sitou hospitais para saber como o
homem branco trata doenças co-
mo a tuberculose, diarréia c
pneumonia, de grande incidência
entre os indígenas. "Um dia ain-
da teremos um índio médico, mas
ainda estamos engatinhando",
prevê Confalonicri.

Participam do curso três in-
dios ticuna do Alto Solimões,
dois kaximauá, do Acre, c três do
parque indígena do Xingu — en-
tre eles o caiapó Atoroguet Mc-
tuktirc, filho do cacique Raoni

—, todos já atuando como agentes de saúde cm
suas comunidades. "Aqui eles podem trocar in-
formações entre si sobre remédios c tratamentos,
conhecer melhor como funciona o nosso sistema c
observar os problemas dc saúde do homem branco
que fatalmente abalarão os indios no futuro. Hoje
o indio morrre de tuberculose; amanhã, morrerá
dc infarto do coração", explica Confalonicri.

"Algumas tribos, como os ticunas, possuem até
associação dc agentes de saúde, que precisam dc
apoio através de reciclagem", informa a antropó-
loga Cibele Barreto Lins Verani, também da Ensp.
O trabalho desses agentes nas aldeias é duro: os
ticunas, por exemplo, possuem 31 agentes para 22
mil indios. "Como nao reccbcm dinheiro e não
têm tempo de caçar c pescar, os agentes recebem
ajuda da própria comunidade".

Segundo ela, os indios aceitam sem resistência
os remédios dos brancos: "Eles encaram a nossa
medicina como complementar à deles", diz a an-
tropóloga. "Entre os ticunas, no Alto Solimões,
os pajés não têm tanto prestigio c os indios ado-
ram tomar remédios", acrescenta Ulisses Confa-
lonieri. Já os indios do Xingu habitualmente ini-
ciam o tratamento com drogas e acabam com os
métodos indígenas tradicionais.

Exemplo dessa combinação dc métodos foi
identificado por Cibele Verani entre indios do
Alto Xingu que, na falta de álcool ou iodo, usam a
água — considerada por eles como simbolo de
limpeza — c algodão cru (retirado na hora do
algodociro) para drenar o pus nas crianças conta-
minadas pela furuneulose, doença que atualmente
é epidêmica na região. "O objetivo desse curso é
adaptar as formas dc tratamento às suas condi-
ções de vida, normalmente não compatíveis com o
bom estado de saúde", explica Cibele Verani.

F«rnanda Mayrlnk
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Taliko Kuikuro diagnostica malária na Fiocruz
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AVISO AOS CREDENCIADOS
Informamos que o preenchimento das RPSPs referentes aos serviços prestados no môs de Junho e meses
anteriores tem como base de cálculo o valor do CH de 12,85. Assim as RPSPs, entregues em Maio preenchidascom CH diterente, serSo recalculadas e Incluídas no faturamento do môs de Junho. Os recebimentos das
RPSP's e GSPs, conferências de cadastro, distribuição de demonstrativo de crédito e levantamento de
possíveis pagamentos em atraso serão efetuados pela Gerência da área correspondente e obedecerá ao
seguinte cronograma:

AREA MEDICA AV. PRESIDENTE VARGAS, 529 - 12° ANDAR

Periodo Cddigo de Especialidades
~ 

177777 150-509-540-550-560-570-660-661 -720-740-760-790-791 -799-800-810-820
22 a 25.06.90

830-840-930-931
100-510-520-530-590-600-610-620-630-631-640-650-680-690-700-710-750-753-

26 a 27.06.90
770-780-789-860-962-964

28 a 29.06.90 670-671-870-880-890-891-893-900-901-902-910-920-940-950-961-969

AREA ODONTOLbGICA AV. PRESIDENTE VARGAS, 529 - 14B ANDAR

Periodo Documentos

18 a 26.06.90 Recebimento de Rcha Qdontotogica e GSP para revis5o
27 a 29.06.90 Entrega de GSP revisada e recebimento de RPSP _____

No recreio, Xuxa e Copa do Mundo
Fora das salas de aula e dos laboratórios, os

indios que participam do curso dc formação cm
agentes de saúde, hospedados na vila residencial
da Fiocruz, não perdem um Show da Xuxa e
vibram com os jogos da Copa do Mundo. Aos 25
anos, o caiapó filho do cacique Raoni. Atoro-
quet Metuktire, que na quarta-feira torcia deses-
peradamente pela União Soviética contra a Ar-
gentina, é especializado no diagnóstico e
tratamento de malária em sua comunidade. "Es-

pero nesse curso aprender a fazer exame de fezes
e a auscultar o pulmão, para o diagnóstico da
pneumonia", afirma o indio.

Perambulando pelas ruelas do campus da
Fiocruz, em Manguinhos — instituição que reú-
ne os maiores cérebros da pesquisa na área de
saúde no pais —, os oito indios sentem-se como
verdadeiros cientistas. Um deles, Taliko Kuiku-
ro, do Xingu, aprendeu no laboratório novas
técnicas de diagnosticar malária, exibindo seu
crachá da Fiocruz preso a um vistoso colar de
pedras.

O ticuna Hildo Moçambite, 20 anos, tem
outra especialidade: extrai dentes e faz obtura-
ções e curativos bucais numa tribo que reúne
1.500 indios, no Amazonas, com equipamentos

que pertencem à própria aldeia. "Lá nos gosta-
mos muito de remédios dos brancos", diz Hildo,
com vontade de aprender aqui a diagnosticar
tuberculose e a fazer exames de sangue.

Mais politizado que os colegas, o indio Tertu-
lino Mendes, 30 anos e quatro filhos, critica a
falta de assistência da Funai. "Através de uma
assembléia geral na aldeia, o Conselho Geral do
Povo Ticuna precisou criar uma organização de
agentes de saúde para suprir essa deficiência",
conta o indio, atualmente tratando companhei-
ros de uma comunidade ticuna localizada em
Tabatinga (AM). "Queremos formar indios en-
fermeiros e até médicos", informa Tertulino. "Os

brancos não dão conta da gente", ressalta ele.
"Esses índios têm uma vontade enorme de

aprender e assimilam os ensinamentos muito
rápido", comenta a bioquímica Mércia Arruda,
encarregada de ensiná-los as técnicas dc observar
o parasito da malária no microscópio. "Eles

levarão para as tribos um kit com lâminas e
pipetas, mas de nada adiantará se não tiverem
microscópios", lamenta a orientadora. "Seria

muito importante que esses índios recebessem
uma doação de microscópios usados", acrescen-
ta Mércia Arruda.
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Com o Jorginho Abicalil
e sua equipe da Gravadora

Tape Spot, seu nome vai
passar de boca em boca
Nos spots, jingles, trilhas

e hinos, que eles criam sem
papas na língua

Se você quer que todo mundo
saiba, comente e apóie,

se voei quer convencer ou
fazer o maior estardalhaço,

faça como Amazonino
Mendes, Medina, Collor,
Brizola. Sandra e muitos

outros
Leve uma cantada do

Jorginho e coloque seu
nome nas bocas.

Av. 13 de Maio, 23/ 26° andar • Centro • Rio de Janeiro • Tel: (021) 240-M53 ¦ Fíxj (021) 262-5532 • Telex: 2134142
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Hospital São Lucas

CIGARRO, QUANDO NÃO MATA INUTILIZA

Não morra prematuramente e nem se torne um
peso morto para você e sua família.
Pare de fumar com a ajuda do método mundial-
mente famoso five-day-plan (pare de fumar em cinco
dias).
Coordenação Dr. Costa e Silva
Dias: 25 a 29 de junho, às 20 horas
Local: Auditório do Hospital São Lucas, à Rua Pom-
peu Loureiro. 56 — Copacabana.

Estacionamento Próprio
Informações: Tel. 266-3947 e 235-41 91
Inscrições já abertas. Vagas Limitadas
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Saúde em primeiro lugar
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Frieza da lei proíbe extrativismo de subsistência
JL Fotos de Roberto Faustlno

Cilene Pereira
' IGUAPE, SP — Encurralada entre a ilcgali-
i dade e os atravancados caminhos da burocracia

brasileira, a extração de caixeta — madeira nobre
i típica da região sul de São Paulo e norte do

Paraná —, antes uma das atividades mais tradi-
¦ cionais desenvolvidas neste pequeno município, a
' 200 quilômetros de São Paulo, acabou sc trans-
' formanào no centro de um dos maiores conflitos
| já vividos na cidade, e também num espelho onde

se refletem algumas das dificuldades práticas tjue
| emperram a implantação de um eficiente e efetivo
1 sistema de manejo extrativista, onde o meio am-

biente seja protegido c a população não perca sua
; fonte de renda.

Ao todo, pelo menos 400 famílias estão cnvol-
! vidas diretamente com a extração e o beneficia-

mento da madeira, incluindo as cinco serrarias
[que realizam o corte e o empacotamento da
''caixeta, uma planta natural de areas alagadiças.
como as que cercam toda a cidade de lguapc. A'caixeta extraída na região, considerada de quali-

,dadc superior à do cedro da Califórnia — visto
icomo uma das melhores madeiras do mundo —
[segue direto para a fábrica da Johann Faber S/A,
[ onde é usada para a produção de lápis cosmético
destinado à exportação.

1 Todo esse trabalho, entretanto, desde a extra-'çâo até a serraria, está proibido pelas leis de
proteção ambiental que amparam o complexo
lagunar onde lguape está localizada, composto

, ainda por Cananéia c Ilha Comprida, um dos
, últimos redutos ecológicos do estado de São Pau-

Io. "A área não pode ser desmaiada de forma
.alguma, já que está sob proteção total", explica
Walter Soboll, coordenador de Proteção de Re-
cursos Naturais da Secretaria Estadual do Meio

1 Ambiente, responsável pelo planejamento de um
•alentado programa de manejo destinado especial-
'mente a racionalizar a extração da madeira na' região, mas que encontra na demora da burocra-
'cia seu maior obstáculo para ser efetivamente
.implantado.
. Segundo o projeto, para tornar legal a extra-
;çào da caixeta, o interessado precisa, antes de
tudo. provar que é o verdadeiro proprietário da

'área que pretende explorar. O primeiro passo
para a obtenção da licença, porem, acaba sendo o
'pnmciro c também o último. "A região tem sérios'problemas fundiários e há uma dificuldade enor-

me em se designar proprietários ali", admite So-
boll. Desde que a licença para extração se tornou
obrigatória, apenas três pedidos foram encami-
nhadas ao Departamento de Proteção de Recur-
sos Naturais em lguape. Destes, um foi indeferi-
do, por falta de comprovação de posse, e dois
ainda estão cm andamento. "O processo de licen-
ciamento é muito demorado", reclama também o
agricultor Arnaldo Neves Jr., presidente da Asso-
ciaçào de Reposição e Recuperação Florestal da
Mata Atlântica, criada especialmente para auxi-
liar na instituição de sistemas racionais de extrati-
vismo vegetal.

Impedidos de desenvolver sua atividade legal-
mente, os caixcteiros — como são chamadas as
pessoas que vivem da extração da caixeta em
lguape — acabaram caindo totalmente na clan-
destinidade, fazendo de seu Irabalho uma rotinei-
ra aventura cm que a fuga das fiscalizações poli-
ciais é uma das principais preocupações do
cotidiano. "Nunca sabemos onde e quanto pode-
mos cortar", reclama um precavido caixeteiro,
que preferiu não sc identificar. "Estamos sempre
com medo de que alguém nos denuncie, e acaba-
mos tirando menos do que podíamos", desaba-
fou, colocando á mostra o clima de conflito
instalado na cidade.

Na verdade, depois do acirramento da fiscali-
zaçào sobre o corte ilegal da caixeta, a produção
da madeira na cidade caiu drasticamente. Scgun-
do levantamento realizado pela própria Secreta-
ria do Meio Ambiente, em 1988 as serrarias da
região produziam cerca de 70 mil grosas mensais
— pacotes com dúzias de tabuinhas próprias para
a confecção do lápis —, enquanto no primeiro
semestre de 1989 este número despencou para 22
mil grosas por més.

Para piorar a situação, os caixeteiros não
recebem nenhum tipo de informação que os
orientem sobre as formas mais adequadas de
corte, propiciando a rebrota da planta. "Como a
extração e feita de forma clandestina, eles estào
fazendo cortes rasos, que não permitem a rebrota
da planta", afirma Soboll. "Como iremos fazer
campanha de orientação sc a própria atividade è
proibida ?". indaga, por sua vez, Arnaldo Neves
Jr.. um dos mais aguerridos defensores da institu-
cionalização de um prazo definido para a conces-
são do licenciamento, a ser estipulado em comum
acordo pelos caixcteiros e pela Secretaria de Meio
Ambiente.

Corte da caixeta é tarefa dura

| Homem pobre e com baixo nivcl de instrução,
o caixeieiro envolvido diretamente com a extra-

!ção da madeira é obrigado a trabalhar com a
.força de um leão. Pelo menos a metade do seu dia
ise passa no meio do mato, com água até a cintura

e com a companhia irritante dos milhares de
'mosquitos que infestam as regiões alagadas onde'os cortadores da madeira trabalham.

As dificuldades começam antes mesmo de o
•caixeieiro chegar aos caixetais. Os acessos são
quase sempre difíceis, com longos trechos de
precárias estradas de terra. tra\cssias de barco e

•boas caminhadas dentro da mata.
Assim que chegam ao local onde será feito o

[corte, os caixeteiros entram na água munidos de
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Dentro d*água, o caixeteiro prepara as toras para transporte.

motosserras e de ganchos de aço usados para
prender as toras numa espécie de trenzinho de
madeira. Às vezes, eles chegam a caminhar quase
duas horas dentro da água. desviando dos tron-
cos soltos e pisando em raizes submersas, ate
chegar ao melhor caixetal para corte.

Depois de extraídas e devidamente amarradas
com os ganchos de aço, o trenzinho de caixeta é
puxado pelo próprio caixeieiro dentro da água,
usando valas fluviais abertas com a própria ma-
deira. "Quando chegamos ao porto (local onde o
caminhão fica estacionado à espera da madeira),
sentimos o maior alivio", desabafa o caixeteiro,
que, por todo este trabalho, recebe o salário de
CrS 5.400,00 mcnsais.(C./).) Caiu bastante a produção das serrarias que beneficiam madeira

Anunciar a venda

de animais pode

acabar em prisão
BRASÍLIA — Ao estampar nos classifica-

dos a intenção dc vender animais silvestres cie
estimação, como um papagaio ou uma arara,
por exemplo, o anunciante pode conseguir um
bom negócio ou encrencas com a lei. E que o
Ibama tem se dedicado à leitura dos classifica-
dos publicados nos principais jornais brasilcí?
ros, para identificar esses anúncios e, em seguia
da, acionar a fiscalização do órgão, para fazer a
autuação do crime.

Além disso, o chefe do Departamento dc
Vida Selvagem, Hugo Cantarelli. está encami-
nhando um apelo aos departamentos comerciais
dos jornais de todo o pais para que não aceitem
esse tipo dc classificados, para evitar o estimulo
ao que a Lei dc Proteção à Fauna considera
crime ecológico, inafiançável e punivel com pe-
na dc dois a cinco anos dc prisão.

Segundo Cantarelli, muita gente desconhece
a legislação que proíbe manter essas espécies em
cativeiro sem autorização do Ibama. De acordo
com a lei, trata-se da guarda irregular dc um
patrimônio da União, já que esses animais per:
tenccm á natureza. Mesmo com a autorização
do Ibama — que só e fornecida quando não são
espécies ameaçadas de extinção —, o dono fica
responsável pela vida do animal c tem a obriga-
çâo de evitar maus-tratos.

Jacarés — Em Sobradinho. Bahia, a caça
indiscriminada aos jacarés, único predador na-
tural das piranha», além de ilegal, está provo-
cando a proliferação descontrolada desse tipo
dc peixe, que é carnívoro e prejudica a própria
pesca, principal atividade econômica da região.

Segundo o ecologistas e estudioso das muta-
çôes que acontecem na área dc influência do
Rio São Francisco, Êdson Duarte, as conse-
qüencias já podem ser sentidas nos sete municU
pios da região norte da bahia banhados pelb
lago. As piranhas destroem as redes dc pesca,
comem os peixes e chegam mesmo a atacar o
homem.

Para Édson Duarte, o governo tem sua par-
cela de responsabilidade no problema, já que
retirou da área uma equipe do Centro de Pes-
quisas e Desenvolvimento, que estudava a fau-
oa, a flora c o comportamento das águas.

"Com a saída dos técnico», os estudos sobre
a piscosidade do lago e as pesquisas especificas
sobre a proliferação das piranhas c as formas dc
combatê-las foram interrompidos", lamenta o
ecologista, apoiado por Eustáquio Menezes, um
dos mais antigos pescadores da região e que tem
visto muitos pescadores abandonarem o lago.

__ t*
ATENÇÃO: Sc alguma destas ofertas estiver anunciada mais barata pela concorrência, não compre sem antes consultar nossos vendedores.
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Torcida organizada aproveita os menores preços e as maiores facilidades do Ponto Fria Isso mesma Só o Ponto Frio
tem sempre os menores preços à vista ou a credita E tem mais: você pode pagar em até 25 vezes pelo

Consórcio Ponto Fria Venha a nossa loja e aproveite o único atendimento especializado da cidade A maior torcida
do mundo merece sempre mais. O Ponto frio é o bonzão na Copa.
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FREEZER VU-285
280 litros Vertical Compartimento e tecia fast-frecnng
Porta reversível Luz interna

à vista 42.500,

ou 4 x 14.750, = 59.000,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
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Com 5 velocidades e botão
pulsar
À vista 2.690,

ou 4 x930,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
= 3.720,
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REFRIGERADOR RDC 300
290 tiros Amplo congelador, o maior da categona
Porta reversível Painel de comando exclusivo que
permite a operação liga descongela sem a abertura
da poria Isolamento em pofiuretano com maior
economia de energia Garantia de 1 ano

À VISTA 27.890,

ou 4 x 9.680, = 38.720,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
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FOGÃO CONCORDE SUPERLUXO
4 bocas Mesa em aço rnox. termostatoe exclusivo
sistema turbo fomo Fomo auto bmpante
Acendimento automático tola! Garantia de 1 ano
AVISTA 41.900,

ou4x 14.540, = 58*160,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

FORNO MICROONDAS CONVECÇAO MW 950 CT
Novo sistema que douta e deixa os alimentos mais ciocantes Digital
10 níveis de potência e temperatura Ptogramável com at£ 12 horas
de antecedência 2 estágios de cosmento prcgramáveis -5 sistemas
diferentes de cozimento microondas, conveccío (tesjsténciai
combinado e tostat (grelha) 650 w Dimensões,
largura 56cm.altura 36cm, profundidade • 43cm Com
acessórios Garantia de 1 ano

AVISTA 55.400,

ou4x 19*220, = 76.880,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
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PROCESSADOR COMPACT
MASTER
Com funçio de faca para picar,
triturar e moer Acionamento
automático • basta girar a tampa
da larra Fácil limpeza Ventosas
de fixaçáo e prático porta fio
com tampa
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TRAMONTINA
CONJUNTO DE FACAS
b peças com tábua

À VISTA 1.190,
OU PELO CRÉDITO RÁPIDO BONZÃO
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CHURRASQUEIRA ARAGUAIA
Com 5 espetos e 2 grelhas
À VISTA 2.190,

ou 4 x 760, = 3.040,
PRESTAÇÕES IGUAIS.

C&LOi
BICICLETA FÓRMULA 1
A única aro 20 desenvolvida par# 5 velocidades
Quadro aerodinâmico Alavanca de fácil maneio

Avista 11.200,

ou 4 x 3.885, = 15.540,
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AVISTA 7.990,

ou 4x2.770, = 11.080,
PRESTAÇÕES IGUAIS.
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Inseminação artificial injeta

ânimo na luta 
pela preservação

dc fêmeas seja reduzida drasticamente.
Oulro caso que merece atenção é o dc
Loonie, um dos 17 babuinos em cativeiro
existentes na América do Norte. Ele so-
fre dc diabetes, o que o impede de viver
com as lemeas num parque nacional. Seu
sêmem, porem, está sendo preservado
para inseminar futuras gerações.As técnicas artificiais não são ncces-
sárias quando os animais podem se re-
produzir normalmente. É o caso dos an-
tilopes da espécie orix, cuja populaçãotem aumentado graças aos cruzamentos
cm zoológicos. | Já passou o tempo cm
que os zoológicos mantinham apenas um
ou dois exemplares de cada tipo de ani-
mal. Hoje, os grandes zoológicos man-
têm estoques para reprodução de cada
espécie", explica o veterinário Werner
Heuschcle. Os pesquisadores, agora, es-
tão tentando determinar o parentesco
entre os gatos domésticos c os felinos
selvagens, como onças e jaguatiricas. A
idéia é usar gatas como mães de aluguel,
para abrigar e desenvolver em seus úte-
ros os embriões dc felinos selvagens.

terial genético obtido de outros que habi-
tam regiões distantes do planeta.

Na prática, ainda há muita pesquisa
para ser feita. Embora a inseminação
artificial c a transferência de embriões já
sejam rotineiras na criação dc gado, pou-
co se sabe sobre a fisiologia da reprodu-
çâo entre animais selvagens. "Ainda não
conhecemos o suficiente para fazer da
reprodução artificial uma rotina entre os
esforços para a salvação de espécies
ameaçadas", diz Barbara Durrant, fisio-
logista da reprodução no zoológico de
San Diego. Atualmente o trabalho dc
Durrant se concentra no congelamento
do sêmen de elefantes africanos, guepar-
dos, coalas, leopardos. faisões c antas.

0 comportamento estranho de algu-
mas espécies freqüentemente faz com que
os cientistas concentrem sobre elas os
seus esforços. É o caso de uma fêmea dc
leopardo do Sudeste Asiático. Em 50%
dos acasalamentos entre animais dessa
espécie, o macho mata a fêmea. A inse-
minaçào artificial evita que a população

Michele Ostrove
National Geographlc

As técnicas de inseminação artificial
oferecem dc fato uma nova esperança
para a preservação dc animais selvagens
ameaçados dc extinção. E o que pensam
os pesquisadores do Centro dc Reprodu-
çâo de Espécies Ameaçadas, do jardim
zoológico de San Diego. Amostras do
$cmcn, óvulos e embriões de várias tipos
dc animais estão sendo armazenados em
tanques dc metal refrigerados, num nro-
jeto que os cientistas chamam de zoológi-
oo congelado ou arca do século 20.

Em tese, o esperma c os óvulos pre-
&rvados podem manter a diversidade
genética em pequenos grupos dc animais

•abrigados em zoológicos e parques na-
cionais. Isso evitará as doenças hereditá-
rias que surgem dos cruzamentos entre
uma população muilo reduzida dc ani-
mais. Os animais de zoológicos poderão
ser inseminados artificialmente com ma- v'ís técnicas de inseminação garantem a reprodução em cativeiro de animais ameaçados

Incluindo: Hospedagem com café da manha,traslados, passeios • passagens aéreas

Incluindo: Hospedagem com care da manhã,traslados, passeios • passagens aéreas.

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

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

5*8 dias 4 x Cr$ 9.673.00

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

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

Incluindo: Hospedagem no HOTEL LAJE DEPEDRAlcom refeições, traslados, passeios e passagensaéreas.
sdias 4 X Cr$ 7.514.00

5 e 8 dias - SAlDAS SEMANAIS
Incluindo: Hospedagem, traslados,

city tour e passagens aéreas
2 x Cr$ 15.553,00

Aéreo - 10 dias - Saídas: 07,14,21 e
28 de Julho

Meia pensão incluída
2 x cr$ 39.607,00 Cm TH O: Wya 7 di Stumòto. 71 • 10* eo<fr Teí 221*4703
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Caraiba Metais é exemplo de privatização 
bem-sucedidã

Angela Duqub

Informe Econômico

N
o próximo sábado, dia 23, o presidente
Fernando Collor de Mello completa 100

dias no governo. É preciso admitir que, olhan-
do para trás, parece que passou muito mais
tempo. O governo fez coisas a uma velocidade
de perder o fôlego, ou melhor, de tirar o fôlego
dos brasileiros. Além do dinheiro, claro.

O principal resultado até agora é que se
eliminou a ameaça de hiperinflaçào, iminente
em março último. Os niveis de inflação atuais
só são ruins porque alimentaram a expectativa
de inflação zero. E, na verdade, a fonte imedia-
ta dc inflação, que eram as enormes despesas
financeiras do governo federal, está seca, por
enquanto.

Para continuar seca, faltam as privatiza-
çòes, complicada política cm andamento, e as
demissões na máquina do Estado, não menos
complicadas. E, depois, a nova política indus-
trial, inclusive com a abertura de importações
para submeter nossa indústria a uma competi-
ção maior.

Quer dizer, o Plano Brasil Novo está em
andamento. Muitas coisas funcionaram, outras
deram confusão. E falta bastante por fazer —
coisas que o presidente pode anunciar ao longo
desta semana, considerado seu gosto por pro-
duzir eventos.

Talvez seja mais uma semana agitada.

Mal comparando
— Vocês conseguem imaginar o que aconteceria

aqui em Washington se o governo federal demitisse
um quarto de seus funcionários? E lembrem-se que se
trata do Brasil, onde nunca se demitiu um funcioná-
rio. Nunca.

Do economista Edmar Bacha, citado na revista
Newsweek, comentando os problemas cm torno das
demissões do Plano Collor.

Medo da liberdade
Dia desses, um importante banqueiro ligou para

o presidente do Banco Central. Ibrahim Eris, para
relatar dificuldades do mercado financeiro cm traba-
lhar sem uma taxa de juros oficial. O banqueiro suge-
nu que o Banco Central voltasse a indicar diariamen-
te essa taxa.

É que os negócios ficam mais fáceis assim. A
taxa indicada pelo Banco Central é o piso. cobre a
inflação c dá mais um pouco. É só esperar o Banco
Central dar a taxa c começar a negociar. E ganhar na
certa.

Sem a taxa do Banco Central, como ocorre
agora, tem de funcionar o mercado. Os operadores
do banco tem que sacar qual c a melhor taxa e
equilibrar o que vão pagar aos clientes com o que
podem cobrar — e isso pode dar certo ou errado,
ganhos ou perdas.

O mercado livre, quando sai do discurso para a
prática, é mais complicado. A intervenção do gover-
no ás vezes é uma tutela protetora. Ibrahim Eris disse
que não vai mudar a atual prática, sem indicação da
taxa.

Sônia Araripe

Um dos assuntos prediletos que tem sido comentado
nas rodas de conversa dc empresários e técnicos do

Soverno 
é a privatização. A saida que vem sendo estuda-

a (os Certificados de Privatização) tem sido duramente
bombardeada pelo setor financeiro privado, preocupado
com a baixa rentabilidade que o novo titulo devera ter.
Mas o governo sabe, melhor do aue ninguém, aue se
colocasse à venda uma lista grande dc estatais difícil-
mente conseguiria compradores para todas.

Mesmo no caso de empresas com boa saúde financci-
ra, a venda isolada não seria das mais fáceis. Quem teria
disponível, por exemplo, cerca de USS 90 milhões para
arrematar, sozinho, uma boa estatal? "Não há famílias
suficientemente ricas no pais que consigam bancar um
investimento deste porte", alerta Roberto Terziani, vice-

Eresidente 
da Arbi Participações. Ele sabe do que fala.

(urante cerca dc um ano, este executivo conseguiu —
junto com vários profissionais — realizar uma das mais
complicadas, mas muito bcm-succdida, operação de cn-
genharia financeira da história da privatização brasilei-
ra: a compra da Caraiba Metais, única fabricante de
cobre clctrolitico no pais.

Após uma internação dc 14 anos no BNDES (Banco
Nacional dc Desenvolvimento Econômico e Social), a
empresa foi comprada por três dos maiores grupos
privados nacionais, cm agosto de 1988: o grupo Arbi, o
Banco da Bahia c a Paraibuna Metais, cada um com
exatamente um terço do controle acionário. Em comum
apenas a vontade de fechar um bom negócio, afastando
o fantasma que rondava a Caraiba. Em uma operação
meticulosamente montada, que envolveu cerca dc USS
85 milhões, o controle deixou dc ser do governo c passou
para as mãos dc empresários que apostaram no sucesso
do negócio.

Demandas — "Pouca gente acreditava nesta opc-
ração. A Caraiba tinha de atender várias demandas, que
iam desde as pressões políticas até as sindicais. Era como
se a décima prioridade fosse produzir cobre c tentar
fechar com lucro ", lembra Pedro Henrique Mariani
Bittencourt, dirclor-superintcndcntc do Banco da Bahia
Investimentos, outro socio da Caraiba.

Foram anos dc uma verdadeira queda-dc-braço, cn-
volvendo coronéis do sertão baiano, políticos de Brasília,
empregados da fábrica c da mina c principalmente os
compradores do cobre da Caraiba. Preocupados com a
perspectiva dc ter que negociar diretamente com o setor
privado, e não mais com o governo, um pool de compra-
dores não queria de jeito nenhum a privatização.

Alem das pressões políticas, havia ainda problemas
financeiros. O BNDES investiu cerca dc USS 1,3 bilhão
no projeto da mina dc Jaguarari, que fornece o cobre
para Caraiba e mais USS 600 milhões na metalurgia,
privatizada. O que era para ser um poço de cobre acabou
se mostrando uma jazida acanhada, avaliada cm cerca
dc USS 50 milhões. Pouco antes dc vender, em leilão na
Bolsa dc Valores do Rio de Janeiro, uma participação de
67% da Caraiba, a BNDESPar (subsidiária de partici-
paçòcs do BNDES) resolveu fazer um saneamento fi-
nancciro na estatal, para torná-la um pouco mais
atraente.

A divida dc cerca dc USS 270 milhões foi pratica-
mente apagada. Não havia grandes encargos trabalhis-
tas. "A sorte é que era uma empresa jovem, com poucas
dividas nesta área", observa Bittencourt. Um dos suces-
sos da operação, na sua opinião, foi a decisão de não
criar nenhum conflito coin os 2.300 funcionários. A

saida encontrada foi entrar rm acordo com

O* s6clos da Carafba
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Um modelo eficaz de engenharia financeira
Quem nunca entendeu muito bem o

que quer dizer engenharia financeira
pode tentar compreender através do
modelo bem-sucedido da Caraiba Mc-
tais. "Queríamos montar um negócio
que dividisse o controle sem criar zonas
de atrito", conta Roberto Terziani, cn-
volvido com a operação desde o inicio
dc 1988. Antes dc passar para o grupo
Arbi. onde hoje cuida da área dc parti-
cipaçòcs c do mercado dc capitais, este
profissional trabalhou anos na Capital-
tcc, uma consultoria especializada cm
bolar negócios, como a fusão de dife-
rentes empresas ou a conversão dc divi-
da cm empresas nacionais.

Antes mesmo do BNDES oficial-
mente colocar a Caraiba á venda, o
grupo Arbi estudava um projeto ambi-
cioso: desenvolver uma refinaria capaz
dc produzir 70 mil toneladas por ano dc
cobre refinado a fogo. Este produto não
seria destinado as empresas dc cabos e
fios. mas apenas aos laminadorcs, como
a Marvin, uma das controladas do gru-
po Arbi, com ramificações também no
setor financeiro c cm outras empresas
dc porte, como a Marcopolo (fabrican-
te de carroccrias) c a D.F. Vasconcellos,
que produz equipamentos óticos.

Financiamento — Foi contrata-
da a consultoria da M.L. Participações
para ajudar na empreitada da refinaria
de cobrc c um técnico foi á Finlândia
estudar como era a tecnologia deste
processo. Em junho dc 1988, a Marvin
fez uma emissão dc ações c debentures
dc USS 30 milhões para conseguir parte
dos recursos para o negócio. Mas falta-
va ainda o restante do financiamento.
Daniel Birmann, presidente do grupo
Arbi, foi junto com Terziani conversar
com dirigentes do BNDES. Acabaram
descobrindo, naquele momento, que a
Caraiba seria colocada á venda.

A partir dc então, Birmann, um obs-
tinado pelo mundo dos negócios, mon-
lou um grupo de trabalho com profis-

quem qticna sionais do melhor gabarito para estudar

lidade dc arrematar sozinho o cmprccn
dimento. O grupo se debruçou dia c
noite sobre os quatro calhamaços con-
tendo informações sobre a Caraiba, dis-
tribuidos pelo BNDES.

Paralelamente, surgiu a idéia, da
Capitaltcc, dc que um grupo dc trans-
formadores do cobre dc Caraiba com-
prassem o seu controle, na proporção
do consumo do produto em 1987. "Nós
achávamos que não iria funcionar. Ma-
via situações financeiras diferentes e
perfis acionários completamente distin-
tos", lembra Roberto Terziani.

Condomínio — Surgiu então o
embrião da composição acionária que
hoje comanda a empresa. Como se fos-
se uma espécie de edifício, o grupo dc
estudo da Arbi chegou a conclusão dc
que a melhor saida seria uma associa-
ção dc grandes conglomerados, mas
com um número pequeno dc vizinhos"Com oito ou dez diferentes moradores,
o poder de decisão seria muito difícil",
acredita o vicc-prcsidenic da Arbi. O
número ideal, segundo o levantamento,
seria dc apenas três condôminos. Não
foi um simples cxcrcicio dc numcrolo-
gia: com três, nunca haveria problemas
dc divergências. Sempre haveria um de-
scmpatc. A Ficap ficou interessada no
modelo. "Depois destes três moradores
definidos, cada bloco poderia ter novos
vizinhos. Não alteraria cm nada. Era
preciso só um sindico para cada bloco",
lembra Terziani.

Sem saber, paralelamente, outro
grupo estudava a viabilidade dc com-
prar sozinho a Caraiba. Era a Paraibu-
na Metais, que em uma negociação ra-
pida aceitou a idéia do controle
compartilhado da Arbi. Eles revelaram
que queriam uma associação com o
Banco da Bahia. Surgia então o terceiro
sócio do empreendimento. Depois, o
desenho do controle acionário da em-
presa ficou melhor definido: a Arbi di-
vidiu sua parte com as controladas
Marvin c Marcopolo; a Paraibuna com
a Ficap, e o banco da bahia com o
Banco Icatu. Hoje em dia, as ações da
Ficap— comprada rcccntcmcnte pela
Ericsson— ficaram com a Paraibuna.

Mas os síndicos, como define Terziani.
são a Arbi, o Banco da Bahia c a Parai-
buna.

O leilão foi outra obra da engenha-
ria financeira. Cada lance subia centavo
a centavo. "Fizemos uma conta c vimos
que cada centavo representaria um de-
scmbolso a mais de USS 36 mil", conta
o vice-presidente da Arbi. O lote dc 914
milhões dc ações ordinárias, correspon-
dentes a 67% do capital votante — os
33% restantes ficaram com o BNDES
— foi arrematado por 30% acima do
preço inicial.

Decisão — Hoje, quase dois anos
depois das ações terem sido compradas,
dá para confirmar dc perto que foi um
bom negócio. "Sem dúvida foi uma
operação atraente", confirma Pedro
Mariani Bittencourt. Foi criada uma
holding, a Dias D'Avilta Participações,
com três sócios, cada um com um terço
do controle. Isto facilitou a compra,
que foi feita dc uma só vez, o lote
inteiro. A tomada dc decisões não foi
dificultada por causa do modelo com-
partilhado. 

"Há sempre desempate. Os
três grupos principais — Arbi, Bahia c
Paraibuna —já tinham estabelecido no
inicio do projeto uma estratégia de con-
vivência pacifica", conta o diretor"3o
Banco Bahia.

A administração c inteiramente pro-
fissional c a presidência e vicc-prcsidên-
cia do conselho dc administração mu-
dam a cada dois anos cm um rodsrio
entre os três grupos. "Acho que éStc
modelo deveria ser aproveitado p5Ta
outras privatizações", opina Robcrjo
Terziani. Pedro Mariani concorda, mas
acha que o controle compa.Mlhado"—
muito utilizado no exterior — aitida
esbarra um pouco na mentalidade anti-
quad3 de muitos empresários nacionais,
interessados cm serem donos únicos das
companhias. "Isto aos poucos vai mu-
dando. Mesmo porque ninguém tem

—dinheiro suficiente para comprar todas
Otimismo

A segunda sondagem da Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Sul após o Plano Brasil Novo
revelou que 77.95% dos empresários continuam
apostando no sucesso do programa. É uma queda em
relação ao resultado de abril, quando o índice de
aprovação era 93,10%.

Para compensar, o número dc empresários que
acreditam nos reflexos favoráveis do nlano a curto
prazo aumentou dc 33,30% para 43,65%. O presi-
dente cm exercício da Federação, Dagobcrto Lima dc
Godoy, entende que as conseqüências imediatas do
programa parecem hoje melhores do que a expectati-
va inicial aas empresas.

Os empresários gaúchos manifestaram ainda
dois motivos de preocupação: a inquietação social e
as disputas entre o Executivo federal e o Congresso.

Automóveis
As vendas dc automóveis no varejo, das princi-

pais montadoras, são neste momento dc apenas 60%
do uuc previam os planos da indústria, preparados
no final do ano passado.

As vendas no atacado, que incluem exportação,
são dc 75% a 80% do previsto. E a produção é hoje
de 90% do planejado.

Portanto, vendem-se menos carros do que são
produzidos. Mas ainda há falta, pois os estoques das
montadoras foram a zero no final de abril, porque
elas interromperam a produção e o varejo liquidou o
que tinha com promoções.

Os estoques, em circunstâncias normais, repre-
sentam algo como 20 dias de produção.

Assim, mantidas as atuais proporções, a relação
vcnda-estoquc-produçào estará regularizada no final
de julho.

E, então, mantido o atual nível dc demanda,
ficará óbvio o problema: a indústria estará vendendo
40% a menos do que planejara e para o que sc
preparara. Terá capacidade ociosa c terá que demi-
tir.

Algumas montadoras já preparam planos de dc-
missão voluntária.
Ciranda dos preços

Fornecedores dc peças para as montadoras de
automóveis estão solicitando reajustes dc 8% até
65% no preço de seus produtos. Alegam que preci-
sam repassar aumentos nos preços das matérias-pri-
mas que utilizam, especialmente alumínio, cobre,
zinco e latáo.

Houve de fato aumento nos preços de matérias-
primas, mas deve haver exageros. Um fabricante de

rças 
de alumínio está solicitando aumento de 65%.

o preço do alumínio teve um reajuste, autorizado,
de 37%.

receber o que tinha direito e sair da empresa. "Foi caro.
Custou, na época, cerca dc USS 9 milhões. Mas valeu a

Ema", 
admite o diretor-superintendente do Banco da

ahia.

dc que forma conseguiria adquirir a
única metalúrgica fabricante dc cobre
clctrolitico. Chegou a estudar a possibi-

as estatais que serão colocadas á venda.
O outro caminho, indesejado, seria o da
desnacionalização", alerta. (S./(.)

Mauro Nascimento

Carlos Alberto Sardenberg, comsucursaiê
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Roberto Terziani coordenou a operação

Gestão privada impõe

direção profissional
A nova administração profissional da Caraiba

Metais assumiu no dia 31 de agosto de 1988. Apesar
da mudança, a empresa não parou um só dia. "Mas

de lá para cá, praticamente tudo mudou", conta
Terziani. A produção foi reativada; o quadro de
funcionários foi reduzido para cerca de 1.000; e o
prejuízo foi revertido. Ano passado, o primeiro da
gestão privada, a produção foi de 160 mil toneladas e
o faturamento ficou por volta de USS 400 milhões.

"Pode-se dizer que, praticamente, é uma outra
empresa", observa Bittencourt. Uma outra mudança
importante foi que a negociação do cobre saiu da
esfera oficial do CIP e passou a ser regida pela
oscilação dos preços internacionais. "Como a Carai-
ba importa cerca de 80% do cobre que consome,
principalmente do Chile e do Peru, este era o melhor
parâmetro", explica o vice-presidente da Arbi Partici-
pações.

Foi feita ainda uma negociação em melhores bases
com os fornecedores estrangeiros e finalmente um
sério ajuste nas despesas. Este ano não tem sido dos
mais brilhantes, mas este desempenho vem se repetin-
do em empresas mais famosas e de porte bem maior,
por conta das mudanças lançadas com o Plano Col-
lor. "Em março, as vendas ficaram paralisadas",
conta Bittencourt. Mas a expectativa é de que até o
final do ano a situação melhore. (S.A.)
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Reforma alemã e Plano Collor 
possuem pouco 

em comum

O livro A reforma monetária ale•
mã: 1948, de Christian Wilhelms.
publicado originalmente há 30 anos
na Alemanha e só agora traduzido
para o português, é um convite
quáse explicito da editora Lidador
para que se compare um programa
econômico costurado no pós-guer-
ra com o Plano Collor. "Um livro
fündamental para o completo en-
tendimento do Plano Brasil Novo",
diz-a contracapa, como se, no livro,
pudesse ser encontrado um retrato
fiei do plano anunciado aos brasi-
IdíOs no dia 16 de março.""'Õ 

JORNAL DO BRASIL con-
vidou três economistas — José Jú-
lio Senna, Reinaldo Gonçalves e
Luiz Chrysostomo — para analisa-

rem o livro e traçarem as possíveis
semelhanças entre as duas refor-
mas. No final das contas, os três
especialistas acham que há pouca
coisa comum entre os dois progra-
mas, a não ser pelo lado monetário:
ambos confiscaram a poupança do
público.

As diferenças começam na pró-
pria concepção: o plano alemão foi
bastante discutido e recebeu mil
propostas, enquanto o programa
brasileiro nasceu dentro do restrito
circulo da assessoria da ministra
Zélia Cardoso de Mello. Os autores
ressalvam essas diferenças e apro-
veitam para fazer um rápido diag-
nóstico da economia brasileira.

Diferenças de participação Poucos pontos semelhantes

|—| .4 menor participação da sociedade brasilei-
— ra. alijada do processo de discussão do pro-

grama econômico, é uma das principais diferen•
ças entre o Plano Collor e a reforma monetária
da Alemanha na década de 40. na opinião de
Reinaldo Gonçalves, professor da FEA/UFRJ,
que identifica apenas a semelhança dos objetivos
entre as duas iniciativas.

Reinaldo Gonçalves

.

O O assessor da Presidência do BNDES e
professor de Economia da PUC-RJ c da
UFF Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho
defende a tese que a experiência alemã teve
como objetivos restaurar o sistema monetá-
rio e recuperar o financeiro, enquanto o
Plano Collor buscou também a moder-
nização do Estado.

Luiz Chrysostomo de Oliveira Filho

REFORMA ALIMA PLANO COLLOR

Eliminar oncesso de liquidez
Objetivo

Idem

Realidades são distintas

Resultado
Roforma monetôria com enxugamento drâsti- Reduz parcialmente o excesso do liquidez,
co da liqutdoz. estabilidade macroeconômica instabilidade, desomprego e rocossAo
e crescimento

o Ex-diretor da Divida Pública do Banco
Central, Josc Júlio Senna, autor de Tempos
de incerteza, aponta muitas diferenças entre
a reforma monetária alemã de I94S e o
Plano Collor. Segundo ele, o êxito do pro-
grama alemão se deu graças aos estímulos
concedidos ao esforço produtivo, meta que
deyç ser perseguida também no caso brasi-
leiro.

^Si**-- KB
vr. jflj

José Júlio Senna

A leitura dc A Reforma Monetária
Atch\âll94S, dc Christian Wilhelms, para
satisfação nossa, veio dar suporte ás con-
clusões a que chegamos cm recente análi-
se .comparativa daquela reforma com o
fl^mo Collor (vide JORNAL DO BRA-
S1L..05/05/90). O autor tanibcm começa
por..salientar as condições que prevaie-
ciam na economia alemã na época.

Terminada a guerra, em 1945, as for-
ças militares de ocupação mantiveram
os rígidos controies de preços e salá-
rios, bem como a prática do raciona-
mento. que estavam em vigor desde o
final dos anos 30. Por outro lado, em
conseqüência do esforço bélico, a ex-
pansão monetária fora brutal. Como
seria dc esperar, a combinação desses
elementos deu ongem a uma inflação
fortemente reprimida.

A manutenção desse quadro por um
longo período levou a economia a um
completo estado dc desorganização. Os
mercados negros proliferaram, tendo ha-
vido verdadeira fuga á moeda nacio-
nal. Essas condições, por certo, diver-
gem das encontradas no Brasil no ini-
cio da atual administração, o que por
si só deixa clara a diferença funda-
mental entre a experiência brasileira e a
alemã. Neste último caso, além de pôr
fim às causas da inflação, era preciso
reorganizar a sociedade, transformando

—o que se tornara uma verdadeira dreno»

tãncia da liberação dos mercados para o
sucesso do programa. Ao final (p. 64)
Wilhelms registra, por exemplo, a in-
(luéncia dessa liberação na expressiva e
imediata retomada dos investimentos
pnvados.

No caso brasileiro, lemos o mesmo
tipo de problema. Dc um lado. o tempo
transcorrido desde a implantação do
plano não permite uma análise defini-
tiva. Dc outro, parece certo que o seu
sucesso depende, essencialmente, dos
complementos que se adotem ás dcci-
sòcs iniciais.

Neste sentido, observa-se a preocu-
paçào governamental em adotar uma
postura libcralizantc. Dc fato, pela pn-
meira vez, medidas concretas dc enxuga-
mento da máquina estatal começam a ser
postas cm prática. No tocante aos salá-
nos, apesar das resistências encontradas,
o governo revela preferência por uma
política de livres negociações. No lado
cambial, ensaia-se grau maior dc liberda-
dc na formação das taxas, o mesmo
ocorrendo no que respeita aos juros. Os
preços, por sua vez, aos poucos vão sen-
do liberados.

A importância dc medidas desse tipo
para a retomada do processo dc cresci-
mento não pode ser desprezada. No
exemplo do livro, sem dúvida os esti-
mulos concedidos ao esforço produtivo

Formulação
Pelo monos dois anos do análise o discussão ImprovlsaçAo' «podidas redigidas na madru-

pada anterior á divulgação

Participação
Amplamente discutida cerca de mil propos* Zôlla o seus seis assessores
tas. 250 planos concretos de reforma

Instltuclonalidad*
Executado potos comandantes mllitaros Vtolaçlo da mstitucionaiidade democrática

Justiça Social
Tratamento desigual, afota eicluslvamente os Penalin a claase média e mesmo os poupa-
ativos financeiros, deiia de ledo «llvos tltico» dore» do bai.a renda Emprosas se salvam
o patrimônio das empresa* Compensação Ricos sSo menos penalliados do que a classe
imposto de uma vex por todas" sobro o osto- m^dia
que de riqueza

Política da Rondas
Preços e salários nAo foram tocados liberda- Prefixaçéo. congelamentos. MP n* 185/190.
de para formação de proços otc . queda do salário real

Substituição de moeda antiga (RoichsmarV
RM) por moeda nova (Dout»ct>mark-OM)
papei-moeda em poder do público limite de
troca de 60 RM por 60 DM
Dinheiro Antigo: Entrega e declaração, perde
validade cinco dias depois da reforma
Saldos bancários e havores bloqueados Tro-
cados na proporção 100 RM 6.5 DM
Dotação de dinheiro novo para as emprosas o
profissionais liberais 60 DM por omprogado o
1RM 1 DM

Dotação do dmhotro novo aos ostados o em-
presas estatais De 1/6 a 1/12 das receitas

Violação da Lol do Reforma Monetária cinco
anos do prisão e multa de 50 000 DM

Obrigaçôos entre instituições fmancoiras
Anuladas

Dividas contratadas, hipotecas e outras obrt-
gaçôos Proporção 10 RM 1 DM

Caractarlaticas Técnicas
Substituição do cruzado novo pelo cruíolro

Limitos de saque Poupança Cr$ 50 000.00
Ov»r Cri 25 000.00 ou 20%
Utilizado para pagar impostos, outras dividas,
otc
Saldos transformados em empréstimos com-
pulsôrios
Liberado para pagamento impostos, salários,
otc

Divida Pública Intarna
Cancelamento da divida pública

mia de cscambo numa economia monc-
tária.

Em consonância com o ponto dc vis-
la expresso cm nosso recente artigo,
Wilhelms chama a atenção para a rclc-
váncia de medidas complementares á
reforma em si. que promoveu a intro-
dução de Deutschmark e impôs, aos
diversos agentes econômicos, taxas va-
ríãdas de conversão, da moeda anti-
gSTpara a nova. Sua análise, porem,
aao vai muito longe, uma vez que o
gJTõ foi escrito, pelo visto, logo cm
seguida ao plano. Nota-se, contudo, que
jyjytor percebeu a fundamental impor-

contribuíram dccis'vnmrn1r p;irn o qnr
ficou conhecido como o milagre alemão.
Livres da sufocante interferência gover-
namental, que prevaleceu por mais dc
dez anos, os empresários lançaram-se á
produção e aos investimentos, empreen-
dendo a reconstrução daquele pais.

No nosso caso. o que se faz necessá-
rio é superar a timidez com que se
processa a atual busca dc redução da
interferência estatal na economia, bem
como encontrar meios de vencer a even-
tual inibição ao restabelecimento do flu-
xo privado de investimentos, causada pc-
Io bloqueio da riqueza financeira. Disto,
a nosso ver, depende o sucesso do plano.

Condições idánticas de inicio das operações Desarranjo. quebra da roíaçáo do confiança
para cada instituiçáo apôs a reforma dos investidores, estimulo á concentração e

dolarizaçào

SÍNTESE
O livro de Wilhelms. anunciado como "um livro fundamental para o completo ontondimen-

to do Plano Brasil Novo . permito-nos. do tato. veriticar claramente as diterenças marcantes
entre este plano e a reforma monetária alemã do 1948

As diferenças entre a reforma monetária alomâ e o Plano Collor sâo evidentes, náo
somente om lermos das características técnicas, mas principalmente em rolaçáo ao processo
de formulaçáo. participaçáo. Justiça social, instltucionalidade. tratamento da questáo da
divida pública intorna e do sistema financeiro, política de renda» e dos resultado»

A semoihança tica por conta dos obiettvos. isto è. a contração da liquidei — oterta
monetária na economia.

Talvez, a aeme/hança entre o plano alemão e o Plano Collor, poasa ser explicado pela
diferença entre uma reforma monetária profunda o duradoura e um choque monotarista!

Não se pode afirmar com certeza que
o conhecimento da reforma monetária
alemã de junho de 1948 seja um pré-rc-
quisito para o bom entendimento das
medidas adotadas no Plano Brasil No-
vo de março deste ano. Supor uma
grande similaridade entre as duas re-
formas é perder de vista as espccifici-
dades históricas c institucionais da ques-
tão. Não se pode dizer, da mesma forma,
sem uma detalhada caracterização, que
os planos dc estabilização adotados na
América Latina nos anos 80 tenham sido
idênticos, sem distinções, assim como as
experiências dc hipcrinflação nos anos 20
na Europa. O entendimento da reforma
dc 1948, entretanto, fornccc valiosos
subsídios para a melhor avaliação e
acompanhamento, por parte da popula-
çâo, dos resultados do Plano Brasil No-
vo, sem o excessivo viés ideológico mui-
tas vezes observado. Neste contexto, a
publicação do livro dc Christian
Wilhelms (apesar dos problemas dc ira-
dução) sobre a reforma monetária alemã
dc 1948 é útil c permite a realização dc
algumas comparações. Vejamos então
por partes.

A situação econômica alemã no pe-
riodo pré-reforma era completamente
distinta do Brasil de 1990. Ao invés da
ameaça da uma hiperinflação. a Ale-
manha vivia um momento de grande
dcsabastccimcnto ao lado de uma in-
fiação reprimida, herdada do forte con-
trole dc preços c salários do regime
nazista. A Alemanha, dividida em qua-
tro regiões, era controlada militarmente
pelas principais potências desde 1945. A
economia alemã apresentava uma deses-
truturaçào comercial, com um excesso dc
moeda cm relação á oferta dc bens. Os
agentes econômicos passaram a despre-
zar a moeda a partir do instante cm que
perceberam a dificuldade em utilizá-la
nas transações correntes. O rcichmark
(RM). que foi introduzido na reforma
monetária dc outubro dc 1923 em subs-
tituiçào ao desvalorizado rcntmark, per-
dia sua função como meio de troca.
O abandono da economia monetária
podia também ser visto no destino fi-
nal da produção. Apenas uma parte
dos bens era negociada aos preços con-
gelados, o restante era comercializado
no mercado negro, com preços que atin-
giam mais de 100 vezes os preços tabela-
dos, ou era transacionado na forma dc
compensaiing iraile, a saber, venda de
K-r^c contfflgeaàada à entrada otttn»

ESAD apresenta Curso

de Telemarketing

? 
Preparar os homens
de Marketing e Ven-"das 

para atuarem com uma
nova técnica de promoção
e vendas é o principal ob-

jetivo da direção ao procu-
rar um novo dimensiona-
mento de colocação do seu

produto no mercado con-
sumidor.

O uso do Telemarketing
como uma nova arma de
venda tem sido adotada
com grande eficácia.

Como usá-la, quando,
sua abrangência face a es-
trutura do mercado da em-

presa e sua integração com
as outras peças do processo
são fundamentais ao su-

cesso.
Dentro da filosofia que

a ESAD adota de apresen-
tar Cursos que demonstrem
como fazer os procedi-
me n tos sugeridos, será
apresentado em JUNHO
de 1990, 27 e 28 (2
dias) em horário integral,
no RIO DE JANEIRO.

Curso 
"Planejamento, 

Implantação

e Controle do Telemarketing"

: 
Q 

Para conduzir este
Projeto, a ESAD foi

l buscar a experiência do
: Professor ANTÔNIO

CARLOS DO VALE, da
Fundação Getúlio Vargas,
Consultor em Marketing e

» Vendas, tendo implantado
[ vários "Telemarketing In-
* tegrado" em empresas lide-

res de mercado.
Com análise de casos

práticos, o Professor Vale
irá demonstrar como o Te-
lemarketing deve integrar-
se a Mala Direta, ao Tele-
fone, o "clipping" e outros
recursos para aumentar a

"venda 
com redução do

custo, como montar os
-"scripts" dc venda, como

treinar, reciclar e motivar o

pessoal.

Desta forma, o partici-
pante do Curso terá condi-
ções de:

Conhecer perfeitamente
as limitações e possibili-
dades de implantar o
Telemarketing;

Saber com detalhes o
custo do sistema e avaliar
a relação benefício/custo;

Definir os recursos hu-
manos e materiais para a
implantação do sistema;

Ter acesso a informações
de fontes de cadastros e
pesquisa para estrutura-
ção do seu mercado.

Este evento, pela sua
importância e para que os

participantes tenham a
oportunidade de solucionar
todas suas dúvidas, terá o
número de participantes
limitado a 20 (vinte) pes-
soas. Assim, pedimos que
caso V.Sa. tenha em mente
crescer suas vendas através
do mecanismo apresentado,
faça sua inscrição o

quanto antes.
Faça contato com as co-

ordenadoras, Marisa, Nad-
ner ou Marizete, pelo tele-
fone (021) 221-7080, telex

(21) 38690 ou diretamente
na sede da ESAD, na Rua
São José, 40 - 9- andar -

Rio dc Janeiro.

JB

Millôr

O quadrado

crítico

produtos. Dc certa forma reeditou-se a
prática medieval do cscambo cm pleno
século XX.

O ponto em que muitos autores se
baseiam para traçar analogias dcscui-
dadas é na forma como se deu a estabi-
lizaçâo alemã. A adoção de uma refor-
ma monetária com mudança da moeda,
ao lado dc uma espécie de congelamento
de ativos monetários, é normalmente a
semelhança que se procura ressaltar. As
semelhanças param, entretanto, por ai.
Os objetivos da reforma c a forma com
que foi opcracionalizada demonstram as
diferenças com relação ao Plano Brasil
Novo, que não buscava simplesmente
combater a hiperinfiação, mas também
modernizar o Estado e sanear as finanças
públicas. A reforma monetária alemã
teve basicamente dois objetivos prin-
cipais: o primeiro, restaurar o sistema
monetário, permitindo a flexibilização de
preços e a reativação econômica; o se-
gundo, recuperar o sistema financediro,
desorganizado pelo repúdio á divida do
Reich.

A reforma monetária, que instituiu
um conjunto de regras dc conversão do
rcichmark (RN) para a nova mocda.o
deutschmark (DM), foi precedida não
só por três longos anos dc estudo, co-
mo contou com uma reforma bancá-
ria, estabelecendo um Banco Central
independente, o Bank Dcustscher Lan-
der, nos moldes do Federal Reserve
System. A reforma alemã, cm oposi-
ção á reforma brasileira, configurou dc
fato um confisco sobre os ativos finan-
ceiros. As regras de conversão estabeleci-
das foram mais drásticas, com limites
maiores de retenção. Grosso modo, esta-
belcceram-se regras de conversão dife-

renciadas para pessoas físicas, empresa?,,
instituições financeiras c regras para di»,
vidas anteriormente contraídas cm RM..
Para se ter uma idéia do aperto dc liqui-
dez, o volume dc moeda cm circulação
reduziu-se de 94.5% através da conver-
são de aproximadamente III bilhões dc
RM para seis bilhões cm menos de uma
semana.

Além disso, o governo militar de'
ocupação procurou diminuir as possi-_
veis dificuldades impostas pelo aperto"
de liquidez com medidas compcnsató-
nas. Entre elas. destacam-se a criação
dc contas dc conversão para cstabclc-
ccr o equilíbrio entre a estrutura dc
ativos dc passivos do sistema bancá-
rio, com acesso adicional a um fundo
de cqualização que emprestava a taxas
dc juros inferiores. Para evitar a in-
tcrrupçáo das operações, os bancos co-
mcrciais receberam do governo quan-
tias adicionais de reservas. Da mesma
forma, o Banco Central fixou as taxas
dc redesconto abaixo das taxas dc ju-
ros de mercado, possibilitando uma re-
dução dc custo.

Com essas facilidades, logo nos seis
primeiros meses da reforma, o volume
de crédito triplicou, com a emissão de
recursos na ordem de sete bilhões dc
DM. O volume dc dinheiro livremente
disponível, em termos nominais, am»
pliou-se em (aproximadamente) 300.0%
no mesmo período.

Semelhante ao Plano Brasil Novo. o
governo dc ocupação liberou três me-
ses depois preços e salários, buscando
introduzir a regulação econômica Ma
mercado. Entretanto, de forma diferen-'
ciada, fixou a taxa dc câmbio c recondu-
ziu alguns impostos, como efeito com-
pensatório. embora tenha restringido
seriamente as despesas publicas, o que
não contou na época com nenhum empe-
cilho legal.

Os resultados alcançados foram sa-
tisfatórios. fazendo com que a ccono-*
mia alemã voltasse a crescer a taxas1
médias dc 7% ao mcs. Ocorreram, evi-'
dentemente, aumento dc preços dc até;
30% para matérias-primas nos seis pri-
meiros meses, fruto da desarticulação;
inicial da oferta frente a uma deman-
da crescente. Em função da normaliza-,
ção da produção, da entrada em circu-,
lação dos estoques de mercadorias, c
do fim do mercado negro, a sonegação,
fiscal reduziu-se, permitindo num cur-

—10 espaça dc tempo o cqüfrófiõ das
contas públicas. A Reforma Monetária
Alemã contou ainda com três fatores
centrais para o seu sucesso. O primeirorefere-se á excelente safra agrícola dc
1948, o segundo, o fundamental auxilio J
com a contribuição do Plano Marshall, $
aliviando assim as grandes pressões so-
bre o Balanço de Pagamentos. E cm
terceiro lugar, a grande confiança de-,
posilada pela população na estabilida-
dc da nova moeda, ou a "stabiluatsbe-,
wusstscin", ou seja, a necessária"consciência da estabilidade".

A reforma alemã dc fato não ocorreu
no exato sentido das medidas do Plano'
Brasil Novo, nem cm um contexto his-
tòrico e político próximo, entretanto O'
seu entendimento empresta a todos nós
alguns pontos de reflexão. O primeiro é'
dc que a experiência alemã deve ser vista
como a ocorrência dc um sucesso, segun-'
do condições favoráveis que muitas vezes
náo estão presentes no Brasil neste ins-,
tante. O segundo argumento c que a,
administração da reforma, como fica.
bem retratada no livro dc Christian,
Wilhelms. náo é trivial e exige uma>
continua redefinição dc metas. Fatos,
como a má distribuição de liquidez c a-
solução dc diversas questões jurídicas,
que estiveram pendentes foram corri-'
gidos mediante alterações no texto da;
lei monetária (Lei n" 61) de junho de'
1948 que instituiu a reforma. O tercei-;
ro e último ponto a se considerar refe-' -,
re-se ao grau de confiança depositado; >
na reforma pela população, acolhendo j
as medidas, responsavclmcnte sugerindo,
reformas, mas, sobretudo, não tendo
uma visão dc curto prazo, sabendo espe-
rar pelo desenrolar, pensando em termos,
dc nação.
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Tema da
5' etapa:

"Carioquice"

TEMA DA 5a ETAPA: "Carioquice" Até 20 de junho.
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Liberdade de importação agita a indústria têxtil

José Roberto Strra — 12/6/90
Antônio Matiello

SÃO PAULO — Toda vez que o governo fala em redução
de alíquotas, liberdade de importação e maior concorrência em
algum segmento da economia brasileira, a correria a Brasília é
grande, e vem de todos os lados afetados. Foi assim com as
indústrias de informática e automobilitica. Agora que o Minis-
tério da Economia anuncia, para o próximo dia 23, reduções de
alíquotas de importação de fios, tecidos e confecções, não será
diferente com o setor têxtil.

A diferença neste ramo é a dificuldade do consumidor em
compreender por que uma calça jeans pode custar até CrS 5.500,
se o preço do metro linear do índigo, tecido de que é feita essa
calça, custa cm torno de CrS 320. Bastou o governo acenar com a
redução dc alíquotas para importação de tecidos para que o
presidente do Sindicato da Indústria Têxtil de São Paulo (Sindi-
têxtil), Luiz Américo Medeiros, mostrasse notas fiscais de calças
de jeans com preços que variavam de CrS 499, da marca Men's, a
CrS 5.500, da Fórum. "Lima calça masculina utiliza, no máximo,
1^0 m de indigo, e a média è de 1,07 m, enquanto nós cobramos
CrS 320 pelo metro do tecido", diz Medeiros.

Jogo de empurra — O coordenador do grupo de jeans
da Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), Joaquim
Dias, rebate dizendo que a calça pronta chega ao lojista por um
custo que varia dc CrS 1.400 a CrS 1.800. "Isto para as
produções seriadas das grandes confecções, porque quando a
peça tem muitos detalhes o preço ao comércio vai a CrS 2.200".
Dias conta que as margens dc preços dependem dos detalhes
confeccionados. "Uma calça com 5 a 7 cm a mais de bordados
eleva o custo cm até CrS 300 por bordado."

O diretor do Sinditêxtil, Arefi Farkouh, afirma que as
distorções nos preços cobrados de fornecedor a cliente, até
chegar ao consumidor final, começam na origem da cadeia, nas
matérias-primas (algodão c fibras sintéticas). Outro diretor da
entidade, Paulo Skaf, concorda com a briga dc preços na base
dos insumos, sobretudo as resinas químicas. Mas ele destaca
também que os saltos maiores dc preços se verificam nas
confecções e no comércio varejista.

Uma recente edição da revista Rhodia Atualidades, da Rho-
dia S.A.. informa que uma camisa com 33% de algodão e 66%
dc poliéster tem a seguinte divisão de custos: algodão (1%),
poliéster (1,8%), tecelagem (11,2%), confecção (44,2%), varejo
(41.8%).

• Há quatro meses em funcionamento, a fábrica dc fiação da
Cooperativa Agrícola dc Cotia (CAC), cm Assai, interior do
Paraná, ampliará sua produção no final deste mês para 480
toneladas mensais dc fios dc algodão. A fábrica vende hoje,
para ccrca de 70 tecelagens em todo o pais, o quilo do fio tipo
20.1, o mais usado nas confecções, a CrS 212.

Ao indicar o custo do fio como o principal componente na
composição final do indigo, Dias salienta que a matéria-prima
e de fato o peso mnior no preço final que a confecção paga á
tecelagem. O que cie sabe é que este metro linear de indigo. que
no Brasil, em dólares, custa para a confecção ccrca de USS
6,80, no exterior sai por USS 2,65. Sc o governo reduzir as
alíquotas dc importação dc tecidos dos atuais 60% para os
20% reivindicados pela Abravest, Dias garante que o metro do
indigo ficará por USS 5,40.

Setor teme abertura

ao mercado externo

devido à concorrência
A Abravest quer alíquotas baixas para a importa-

ção de fios e tecidos, mas alíquotas altas para a
entrada de roupas prontas no pais. O Sinditêxtil
quer baixa taxação para lios, algodão e íibras têxteis, e
alta para os tecidos. As fíações querem percentuais
baixos para os insumos químicos (sintéticos) e naturais
(algodão), mas são contra o mesmo tratamento para
os fios. Os atacadistas, favoráveis à vinda de te-
cidos, não desejam as importações de confecções aca-
badas. E os produtores de algodão não querem a
liberação das importações do produto, como todos
os demais agentes do setor têxtil.

Ao que tudo indica, o jogo de empurra não se
restringe à hora de identificar quem anda exagerando
nos seus preços — estende-se a perspectiva de franca
concorrência com fabricantes estrangeiros. O presi-
dente do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos
de São Paulo, Jorge Hamush, teme o que chama de"falta de cultura de importação", embora admita que
os tecidos estrangeiros implicarão, no mercado nacio-
nal, uma redução de 30% a 40% nos custos indus-
triais.

Hamush destaca o caso do poliéster puro, que no
Brasil custa em torno de USS 6 o metro quadrado,
enquanto na Coréia o mesmo metro custa USS 2."Pode ser o mesmo metro e até o mesmo tecido, mas a
qualidade é diferente", acrescenta. Assim como ele, os
diretores do Sinditêxtil, Skaf e Farkouh, elogiam a
capacitação tecnológica das tecelagens estrangeiras,
onde os teares são informatizados.

Saraivada — "No Brasil, 90% dos 140.000
teares de pinça estão ultrapassados em tecnologia",
reclama Arefi Farkouh. Concorda com ele o diretor
comercial de grandes culturas da Cooperaria Agrícola
de Cotia (CA C). Valdir Vicente de Souza, preocupado
com a importação de teàdos. A saraivada, aqui, sobra
também para a indústria nacional de inlormática.
Protegida pela resena de mercado, ela ainda não
se modernizou a ponto de melhor equipar os teares
nacionais. A mesma reserva impede a importação de
componentes eletrônicos para as tecelagens. O secreta-
rio de Ciência e Tecnologia do gowrno federal. José
Goldemberg. também critica a resena para a infor-
mática neste caso.

"A abertura das importações de tecidos pode de-
sestruturara indústria têxtil nacional e aumen r.-.- dr.da
mais o índice de desemprego". ?firma Valdir Vicente,
referindo-se mv-:o xus a seus clientes que a si próprio.
Importar algodão, por outro lado, "é uma utopia"
para Vicente, à frente de uma fiação que planta o seu
próprio algodão, ou o adquire dos cooperativados
da CA C, hoje a CrS 1,4 mil por arroba (15 kg).

Enquanto a Abravest aplaude o adiantamento dos
prazos do Programa Setorial Integrado, que no setor
têxtil previa cinco anos para a redução gradual das
alíquotas, a indústria è contra. Paulo Skaf, do Sindi-
têxtil, argumenta que a indústria têxtil é a menos
rentável do segmento. Para tanto, ele ata dados de
1988, dizendo que naquele ano a rentabilidade do
comércio varejista foi de 39,5% e a das confecções,
21,2%. No mesmo período, a margem média de lucro
das fábricas de tecidos foi de 16,9%.

Maiores ou menores rentabilidades, a wrdade é
que, a exemplo de qualquer outro setor de uma econo-
mia escolada em termos de inflação, ao minimo in-
dicio de alta de preços as expectati\-as de inflação são
embutidas nos preços, como diz Jorge Hamush. Ele vê
saltos nos preços de fiação e no acabamento. As
confecções elevam seus custos ao se instalarem em
shoppings centers, "mas 

quem quer grifTes famosas
paga por elas onde elas estão", arremata.

O próprio Hamush reconhece que o atacado tem
uma margem de 10% a 15% nos preços, ao revender
das fábricas ás confecções. "Mas nós só atende-
mos as pequenas, porque as grandes compram direto
das fábricas". Hamush aponta também as pressões dos
departamentos de compras dos grandes magazines,
que adquirem centenas de peças para venderem em um
mês, em promoções que as vezes chegam a cobrar o
preço de custo. (Antonio Matiello)

Rocha: liberação e alíquota menor podem quebrar a indústria têxtil nacional

Fabricantes têm opiniões divergentes

Matéria-prima custa

mais que no exterior ~:::

Na cadeia de produção do vestuário, qual o responsável
pelos preços das roupas pressionarem a inflação? As confecçoès
garantem dar esta resposta depois da liberação das importações
de tecidos a alíquota reduzida. "Há cheiro de especulação no
ar", garante Gregório Faganello, que alerta para o fato
de as indústrias de tecidos estarem com seus preços em aberto
"torcendo para a volta da inflação", e reduzindo os prazos de
pagamento de 60 para 30 e 45 dias.

Estilista de moda sofisticada, Faganello acha um absurdo o
empresário brasileiro estar pagando USS 22 pelo metro ,do
Unho que é vendido pela Braspérola a USS 12.50 no mercado
externo. Ou adquirir o metro dc seda pura a USS 40. enquanto
na Europa o produto custa USS 18. A diferença é ainda maior
no caso de tecidos sintéticos. Segundo o estilista, a viscosena-
cional é três vezes mais cara do que a importada. pOlS' è
confeccionada com fio vendido apenas pelo grupo Vicu-
nha, que também absorve a produção de centenas de fábricas.

Depois do plano econômico, Faganello passou a trabalhar
com uma capacidade ociosa de 60%, c acredita que a liberação
das importações vai permitir as confecções reduzirem seus eus-
tos, tendo acesso a uma matéria-prima de melhor qualidade.
Segundo ele, a perda média dos tecidos nacionais è de 15%.

Lúcia Costa, diretora da Renova e da Câmara da Moda do
Rio. que reúne 40 confecções, aprova até mesmo a im-
portaçào de produtos acabados, apesar dc achar que a maioria
das confecções não está preparada para enfrentar esta concor-
réncia e que muitas poderão fechar. "Vamos ter que nos
adaptar á nova realidade, através dc produtividade e qualida-
dc", diz a empresária.

Custo alto — O vicc-prcsidcnte da Nova América, Mar-
ceio da Rocha, garante que não é o tecido que pesa no
preço da roupa acabada. Numa pesquisa feita pela indústria no
mês passado cm 13 lojas do Rio. foram encontrados 31 artigos
confeccionados com material da Nova Amcnca. A participação
média do tecido no custo final da roupa foi de 13,8%. Uma
camisa de homem de manga comprida dc fio tinto de algodão
era vendida por CrS 5.831. Considerando o gasto dc 2,5 metros
do tecido, que hoje custa CrS 122,80 o metro, o peso dçsta
matéria-prima no custo final é de 5.25%.

Os lojistas se defendem alegando que arcam com altos
custos com a venda no varejo. Parece mentira, mas o aluguel e
condomínio dc loja cm shopping, impostos, despesas admniis-
trativas, financeiras e com pessoal chegam a encarecer uma
roupa cm quase 300%. Segundo Luiz Otávio Nascimento,
gerente geral da Smugglcr, o indigo bluc de melhor qualidade
(vendido a CrS 450 o metro) representa hoje 5S% do cusio
industrial dc uma calça jeans tradicional dc cinco bolsos, con-
fccccionada com 1,3 metro de tecido. Gasta-se CrS 580 de
material. CrS 40 dc mão-de-obra e CrS 380 de gastos imltre-
tos, elevando o custo industrial para CrS 1.000. Da fábrica à
loja a calça é encarecida pelo lucro, impostos, despesas finacei1
ras, aluguel e condomínio, que fazem seu preço final atingir
CrS 3.900 (preço dc promoção da Smugglcr). (Paula Guatimo-
sim)

Arquivo — 2/12/87

Paula Guatimosim
"A liberação e a redução das alíquotas

dc importação, simultaneamente, para
máquinas, matérias-primas e produtos
acabados, pode quebrar a indústria têxtil
nacional." A afirmação é do presidente da
Multitêxtil/Nova América, Marcelo Silvei-
ia da Riiha. que defende a tibcrafaaçàu
diferenciada e em etapas, já que a indústria
dc fiação e tecelagem demoraria cinco
anos para se adaptar à competição dccor-
rente da abertura de mercado.

Acumulando uma defasagem tecnoló-
gica dc 73% em relação aos países desen-
volvidos, justificada pelos 20 anos de res-
trições impostas pelos governos anteriores
á modernização, a indústria têxtil convi-
veu com alíquotas, impostos e taxas que
encareciam a importação de máquinas c
equipamentos cm até 150%. "Ao mesmo
tempo em que tínhamos uma reserva dc
mercado — já que também não era permi-
tida a importação de tecidos —. não con-
seguimos nos modernizar", diz Rocha.

A indústria têxtil nacional gera 1 mi-
lhão de empregos diretos e reúne 18 mil
empresas, sendo 13 mil confecções. As
cinco mil fiações, tecelagens e malharias,
têm instalados 165 mil teares, dos quais
146 mil obsoletos. Segundo Rocha, que
também é vice-presidente do Sindicato das
Indústrias Têxteis do Rio dc Janeiro, mes-
mo que as indústrias decidissem substituir
todos os equipamentos ultrapassados. Ic-
variam pelo menos cinco anos no processo

dc modernização. Este era o prazo ncces-
sário à atualização proposto pelo Plano
Setorial Integrado para o setor têxtil, cia-
borado no final do ano passado, dcsconsi-
derado pelo atual governo.

Isto porque a produção mundial dc
teares é dc 45 mil unidades c, mesmo
considerando a hipótese dc as indústrias
luuscguiiciii. com bastante eficiência; ad-
quirircm 25% desse total, seriam nccessá-
rios quatro anos seguidos dc encomendas
para a substituição, aos quais se somariam
a carência de um ano para a entrega das
máquinas. "Um longo período de tempo
para a indústria competir com o produto
importado, caso haja a abertura do mer-
cado e a redução da alíquota para 25% cm
vez dos 65% anteriores, como o governo
estuda", diz Rocha.

Exportações — Já o vicc-prcsidcn-
tc da Dona Isabel (Tecidos Bangú), Ernes-
to Mendonça, defende a liberalização total
dc todos os setores envolvidos. Para ele. a
abertura do mercado vai aumentar a com-
petitividade da indústria nacional c, a me-
dio prazo, estimular as exportações.
"Quem estiver preocupado com a evasão
dc divisas não imagina o que poderemos
exportar em contrapartida", afirma. O
grupo exporta, principalmente por druw-
back, dc 15% a 20% dos tecidos que
produz e possui uma confecção (a Sparta)
que dirige 100% de seus produtos acaba-
dos para o mercado externo. Mendonça

defende a abertura do mercado, desde que"sem restrições às importações de máqui-
nas e componentes eletrônicos."

Para cie, a liberação e a redução da
alíquota de importação do algodão vão
fazer com que o preço desta matéria-prima
se equilibre: o algodão nacional está sem-
pp: com preço um pouco superior ao do
iiiciiado externo: anuo hoje, que o prc
duto brasileiro está com preço 10% acima
do internacional.

A maioria das indústrias dc tecidos
garante que. mesmo com o aumcnlo dc
73° o no preço do algodão, dc janeiro a
maio. continuam praticando os mesmos
preços dc antes dc 15 de março. Tanto a
Bangu quanto a Nova América admitem
que àquela época estavam embutidos eus-
los financeiros (juros dc ale 80% ao mês),
o que faz com que os tecidos tenham hoje
aumento nominal.

Mendonça acredita que, com o cquili-
bno de preço da matéria-prima, as indús-
tnas têxteis poderão reduzir seus custos,
beneficiando, a longo prazo, o consumi-
dor. "Estamos negociando com o sindica-
to dos trabalhadores uma antecipação sa-
larial (o dissídio da categoria é em
outubro), mas não podemos sofrer pressão
dos juros (hoje de 12% ao mês), caso
contrário cm julho/agosto teremos uma
nova instabilidade que nos fará rever prc-
ços cm função da expectativa inflacioná-
ria." Faganello: praz
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Atores de comerciais conquistam fama em 30 segundos

Valéria da Silva

São PAULO — Eles pularam do anoni-
mato para a fama dc uma hora para outra.
Depois de uma aparição relâmpago de ape-
nas 30 segundos na telinha da TV anuncian-
do produtos, passaram a ser reconhecidos
nas ruas, confundidos com os personagens
que representam nos comerciais c a despertar
paixões das mais diversas no público cm
geral. Trata-se dos protagonistas dc campa-
nhas publicitárias com suas estratégias de
comunicação calcadas no carisma c na força
dc apenas um personagem.

Sc por um lado essa tática, quando dá
certo, multiplica as vendas do produto anun-
ciado c fortalece a imagem institucional da
empresa, por outro, confere popularidade ao
intérprete do personagem e valoriza seu passe
no mercado publicitário c artístico. Por esta-
bclecer uma ligação intima entre produto c
personagem, o único perigo dessa estratégia é
que algum ato falho na conduta pessoal dc
seu intérprete possa afetar diretamente a ima-
gem do produto. Mas isso é um fato raro.

O ator dc comercial sofre o mesmo tipo dc
abordagem que os idolos do dia-a-dia, atores
dc telenovelas principalmente, c também é
confundido constantemente nas ruas com o
seu personagem. Muitas vezes, seu verdadei-
ro nome e personalidade não são respeitados

c seu caracterização ganha força surprccn-
dente c se sobrepõe mesmo na maioria das
situações. Pouca gente sabe, por exemplo,
que o nome do baixinho da Kaiscr é José
Valicn Royo c que o garoto da Bombril se
chama Carlos Alberto Bonctti Moreno.

Algumas vezes, o personagem publicitário
ganha vida própria e supera até o produto
que anuncia. É o caso do Fcrnandinho, da US
Top. vivido nos anúncios da TV pelo músico
Daniel David Roland, que. mesmo estando
há dois anos fora do ar, permanece muito
forte na memória das pessoas. Recentemente,
Fcrnandinlin foi utilizado com muito sucesso
no comercial do amaciantc Mon Bijou,
atuando junto ao garoto da Bombril.

Em outra ousadia dc comunicação, as
agências dc publicidade Umuarama, dona da
conta do Bamerindus, c a W/Brasil, detento-
ra da verba da Bombril, trocaram seus perso-
nagens. A milésima primeira agência do Ba-
merindus foi anunciada pelo garoto da
Bombril. craque cm divulgar as 1001 utilida-
des da esponja dc aço c as vantagens dos
produtos da Bombril. que passaram a ser
ressaltadas pelo personagem do Bamerindus.
Mesmo conhecidos pelo grande público, cs-
ses atores levam uma vida até pacata.

Sâo Paulo — Murilo Menon
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Ator com 1.001 utilidades
O Garoto Bombril provou para a maior fa-

bricantc de esponjas dc aço do pais que também
tem 1.001 utilidades. Com aproximadamente
100 comerciais gravados ao longo dc 12 anos. o
personagem interpretado pelo ator Carlos Al-
berto Bonetii Moreno se tornou o mais antigo
da história da publicidade no Brasil. Segundo
um dc seus criadores. Washington Olivctto. pre-
sidente da agência W Brasil, o personagem rc-
volucionou o mercado dc produtos dc limpeza,
que até então possuia uma "comunicação ma-
chista". descarregando uma linguagem muito
técnica ou ensinando maneiras dc limpar a casa."A mulher era tratada como uma débil mental",
analisa Olivctto.

A forma emotiva e frágil do Garoto Bombril se
reportar á dona dc casa, dc acordo com Oiivctto.
significa um passo adiante nas técnicas publicitá-
rias utilizadas para esse mercado. Além do talento
dc quem cria há 12 anos as mais inusitadas
situações para o personagem, boa parte do mérito
pelo sucesso da publicidade da Bombril se deve ao
talento do ator.

Aproveitando a certeira fórmula dc comuni-
cação, a W Brasil utili/ou o mesmo personagem
para vender outro produto dc sua cliente, o ama-
ciante Mon Bijou. O retomo foi rápido: cm
apenas um ano c meio o produto, que contava
com 4% de seu segmento, passou a deter 27%.
abalando o concorrente mais forte, a marca
Comfort.

Por outro lado. o personagem influenciou

Sâo Paulo — Roborlo FaustinosttâMraftvsB  
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Moreno: conforto financciro

O espanhol José Royo tem cota ilimitada da Kaiscr e quando não quer ser reconhecido tira o boné

'Fernandinho'

é o encanto do

público feminino

O músico c ator Daniel Roland. o Dany. não
faz muito sucesso entre as mulheres — ele não se
enquadra no estereótipo dc bele/a do homem
alto, forte dc olhos verdes. Contudo, o persona-
gem Fcrnandinho, do comercial da US Top. en-
carnado por Dany. recebe telefonemas obscenos
dc mulheres, olhares invejosos dos homens e é
alvo das atenções nas ruas. Ambos parecem ser
timidos c frágeis, mas o segundo possui o trunfo
de aparecer cm horário nobre da televisão c ser
dono de um grande carisma, principalmente junto
ao público feminino, que o encara como um
bichinho que precisa ser acariciado e protegido.
Quem não se lembra da celebre frase pronunciada
no comercial por seu patrão interpretado pelo
ator Nelo dc Rqssi: "Bonita camisa, Fernandi-
nho..."?"Minha vida mudou totalmente depois que
passei a representar o personagem da US Top".
alegra-se Dany. que ajudou a São Paulo Alparga-
tas. dona da marca, a vender milhares dc camisas."Emprestei muito dc mim a ele. Além dc lhe dar
características de meus idolos do cinema mudo."
Quando esteve pela primeira \cz na pele do Fer-
ihiihlinluK em fins dc 1984. Dany não era ator mas

um reposicionamento mercadológico da marca
US Top, Fcrnandinho permaneceu na lembrança
das pessoas. Prova disso foi o grande sucesso de
seu retomo ao video este ano não mais para vestir
as camisas US Top mas atuando junto com o
garotopropaganda da Bombril. encarnado pelo
ator Carlos Moreno — outro peso-pesado da
publicidade — para ajudar a vender o amaciantc
Mon Bijou Interpretando esse marcante perso-
nagem. Dany já participou do programa Viva o
Gordo. do filme Areias escaldantes c dc um co-
mcrcial para o cale São Brás. distribuído no
Norte c Nordeste do pais. Como uma faca dc dois
gumes. a forte identidade dc sua imagem com o
personagem, que o ajudou a ganhar um bom
dinheiro, que ele não revela, tem criado barreiras
pira Dany participar dc outros comerciais. "Fiz o
comercial ecológico das cuecas zorbas e ninguém
mc reconheceu", afirma. Dany. contudo, tem
projetos: "Acho 

que Fcrnandinho, a exemplo dc
sua participação no comercial da Mon Bijou,
pode vender qualquer produto."

Telefonemas — Dany, que não estava
acostumado a ser alvo das atenções, depois dc
iniciada a campanha publicitária, passou a rece-
ber telefonemas dc mulheres apaixonadas, ímpio-
rando encontros ardentes. A situação piorou
quando o apresentador dc televisão Fausto Silva

o chamou dc tarado do elevador, fazendo uma
referência brincalhona ao comercial que estava
sendo veiculado na época. "Depois disso passei a
rcccber telefonemas dc uma mulher casada que
queria insistentemente flertar comigo no elevador
do prédio dela", recorda o músico.

Outro caso que ainda intriga Dany aconteceu
durante um passeio pelas ruas dc São Paula
quando foi abordado por um pai dc família que
garantia ser seu grande lã. "Fcrnandinho", dizia
o homem cm êxtase, "coloquei o seu nome "no
meu filho caçula para lhe fazer uma homena-
gem". Perplexo, Dany preferiu não decepciona-
Io, sem ter coragem dc revelar que seu verdadeiro
nome não era Fernando. Mas a maioria das-
pessoas, afirma ele. "está sempre mc mandando
colocar a camisa. Os mais agressivos mc xjp-
gam".

Da mesma forma desligada dc seu persona-
gem, Dany está indeciso sobre a exploração co-
mcrcial do Fcrnandinho. Muna gente o aconselha
a transformar o nome do personagem cm griffe dc
camisa, a apresentar um programa infantil ou a
cravar um disco para crianças. "Tenho planos de
produzir um filme longa-mctragem com o Fer-
nandinlto. Mas. por enquanto, estou empenhado
cm realizar bem meus papéis na peça Orlando",
diz.

diretamente a sida profissional c pessoal do ator.
A mciguice c a timidez do Garoto Bombril, talcn-
tosamcnlc exploradas, garantiram a Moreno um
certo conforto financeiro, que ele explica com
alguma ironia: "Ganho menos que a Xuxa c o
Gugu Libcrato, mas dá para viver bem. viajar c
produzir minhas peças". Também deu para com-
prar um apartamento.

Esponja de aço — Nem sempre Moreno
encontra-se dc bom humor para agüentar graci-
nhas das pessoas envolvendo seu nome com a
esponja dc aço. Mas se sente feliz e surpreso
quando alguém que não conhece o chama pelo
nome. "Eu só fui lembrado para fazer o primeiro
comercial da Bombril devido ao meu desempenho
na peça Folias bíblicas", esclarece dc.

Agora, inversamente, o ator, com 35 anos dc
idade c dezoito dc experiência profissional, vive
um dilema: o dc ser conhecido pelo grande públi-
co essencialmente como o Garoto Bombril c muito
pouco por seus trabalhos no teatro. Sua grande
preocupação é com a limitação profissional que

essa confusão do personagem com sua pessoa
possa gerar. 

"Algumas pessoas acham que eu só
sei fazer isso", lamenta ele. "Outras vezes perco
convites para trabalhos porque acreditam que
não accito nada menor que o papel principal ou
porque a remuneração é baixa. Tudo isso é uni
grande equivoco", reforça.

Por essas c outras. Moreno ja pensou cm
largar o personagem. Contudo, percebeu a tempo
que o problema não reside no Garoto Bombril,
mas "no veiculo televisão que fabrica uma ima-
gem que as pessoas acreditam como sendo \erda-
de". A grande compensação para esses transtor-
nos é a imensa popularidade c a alta remuneração
que a TV propordona. F para driblar a "falsa
imagem". Moreno vem enfatizando sua atuação
no teatro. Para estrear na peça Sexo dos anjos, dc
Flávio dc Souza, o ator ensaiou dois meses.
Muito diferente do tcmpo-rclãmpago do meio
publicitário, no qual duas horas dc gravação
rendem três comerciais c muito mais dinheiro que
uma peça.

A antítese do super-herói

O maior vendedor do banco Bamerindus é a
antitese do super-herói c anda na contramão
dos padrões de beleza. Grande, gordo, espessa c
crespa barba, um personagem publicitário há
três anos vende com eficiência os produtos e a
imagem da terceira maior instituição financeira
do pais. Sua figura imponente, que ocupa o
video da tevê, mostrando olhos sorridentes e
fala mansa, conquistou o público.

Grande parte do sucesso do comercial do
Bamerindus se deve ao ator Antônio Lopes dc
Oliveira Neto, mais conhecido como Toni, que
emprestou ao personagem muito de sua própria
maneira dc scr; "Apesar dc cu ser do intempesti-
vo signo de Áries com ascendente cm Aries,
possuo uma paciência de Jó que transferi para o
personagem", conta ele.

Toni foi escolhido após uma longa bateria de
testes. "Precisávamos dc alguém auc fosse crivei
c atingisse a maior faixa de público possível".

Nova Iorque. Isso o torna um investimento
forte", ensina ele com arcs de especialista.

Toni. pcrccbc-sc logo, é pessoa muito bem
humorada. "Estou em regime permanente c há
37 anos não consigo emagrecer", afirma ele,
com seus 101 quilos distribuídos precariamente
em 1.80 m de altura. "Se o padrão dc pesa-
gem fosse cm arrobas cu pesaria bem menos",
brinca. Ao ser indagado sobre o seu salário
como garoto propaganda, ele se limita a dizer
que rcccbc um cachê mais alto que a média."Meu rendimento é maior que um salário
mínimo c muito menor que os rendimentos do
presidente da República", ironiza. Ê com esse
dinheiro que ele vive. Com a extinção dos bene-
fidos da Lei Sarncy, duas peças dc teatro nas
quais o ator participaria foram suspensas devi-
do á retirada de patrocínio.

lembra Luiz Aurélio Alzamora Gonçalves, dire-
tor geral da agência publicitária curitibana
Umuarama. do próprio banco.

Consultor informal — Após protago-
nizar mais de 30 comerciais c aparecer freqüen-
temente cm horário nobre dc TV, o ator Toni
não é mais o mesmo. Ele é sempre reconheddo
nas ruas e, ao entrar nos restaurantes, consegue
chamar a atenção de todos somente com sua
presença. "Ouço sempre um zumzum:um mais
forte em tomo de minha pessoa", diz ele. Por
transmitir muita confiança nos conselhos que
dá nas peças publicitárias, Toni se tornou
também consultor informal dos produtos ofere-
çidos pelo Bamerindus.

Não raro ele é questionado na rua sobre as
promessas feitas nos comerciais. Muitas pessoas
perguntam por que vale a pena começar de
novo e abrir uma caderneta de poupança,
conforme ele afirma em seu último comercial.
Indagam também o que é e como funciona um
rede bancária interligada. Ou então, pedem
maiores informações sobre as aplicações cm
ouro. que foi tema de outro comercial. "Devido
a essa responsabilidade, procuro sempre me
informar detidamente sobre o produto a ser
anunciado antes de gTavar o filme", revela Toni."Pouca gente sabe. por exemplo, que o valor

! do ouro varia conforme a cotação da Bolsa de
UÍM.
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' Toni' é consultor do Bamerindus

percussionista dc uma banda instrumental. "So
participava dc comerciais por ser muito divertido
c para ganhar algum dinheiro extra", admite ele.
vencedor do teste publicitário do qual participa-
ram 20 candidatos.

Furacáo — Depois do furacão Fcrnandinho
ter passado cm sua vida. Dany foi convidado para
ser o baterista do grupo musical Metro (hoje
extinto) e a participar dc filmes c peças de teatro.
Sua carreira dc ator. só iniciada após essa série dc
comerciais, disparou. Dany está participando da
peça Orlando, que rçcstrcará cm São Paulo no dia
12 dc julho, incorporando oito personagens. Ele
ainda acompanha, como baterista, o grupo
O-Koto dc música japonesa. Alem disso, no últi-
mo comercial gravado para a US Top, há dois
anos, conheceu sua atual mulher, a maquiadora c
criadora dc efeitos especiais para filmes, Ana
Vanstcn.

O personagem mostrou já ter vida própria.
Embora esteja desde 1988 fora da telinha dev ido a

'Baixinho' 
da

Kaiser erra e

faz sucesso
Quem não conhece o Baixinho da Kaiscr?

Famoso entre os bebedores dc cerveja, o
queridinho das crianças, o personagem cria-
do pela agencia DPZ jà se tornou intimo dos
brasileiros. Usando sempre um boné tjuc se
tornou sua marca, o Baixinho conseguiu um
resultado notável nesses quatro anos dc
abundante veiculação: a Kaiser saltou dc
uma participação dc 4% no mercado de ccr-
veja para nada menos que 13%. Isso após
uma série dc 20 comerciais que, aliás, muda-
ram também a vida do espanhol José Valicn
Royo. o Baixinho.

Ate 1986, Valien Royo era motorista da
produtora de comerciais Nova Filme. E tinha
o costumc dc assistir as filmagens, esperando
uma ou outra chance dc atuar como figuran-
te. A estratégia de comunicação da Kaiscr
não previa a formação dc um personagem. E
como a verba publicitária era pequena, a
agência resolveu economizar: em vez de con-
tratar atores, utilizou como figurantes os
próprios funcionários da produtora.

O resto veio por acaso. Durante as filma-
gens, o motorista Royo era o único a não
acertar os passos simplificados da dança que
todos deviam desempenhar cm frente a um
balcão dc bar. O erro fazia rir todo o pessoal
da produção e chamou a atenção de Josc
Zaragosa, o Z da DPZ. "O comercial é isso
ai. A graça está no erro", gritou dc repente,
satisfeito com a improvisada descoberta. Ele
tinha certeza que o comercial baratinho teria
enorme repercussão.

Disfarce — "A vida é chcia de surpre-
sas. Eu jamais poderia imaginar que de mo-
torista iria me tornar um personagem conhc-
cido nacionalmente", alegra-se Royo. Hoje,
acostumado com o sucesso, esse espanhol de
49 anos. casado, com dois filhos grandes,
dono dc 71 quilos mal distribuídos na baixa
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'l)any' 
(D): após vender US Top e Mon Bijou, planos para 

'griffe'-

estatura de 1.60 m. possui alguns truques
para não ser incomodado na rua. "Quando
não quero ser reconhecido, cu simplesmente
tiro o boné", explica ele. A diferença é real-
mente notável.

No bairro onde mora. o Tatuapé, Zona
Leste de São Paulo, Royo é conhecido como
o Pcpe. Mas não se importa de ser chamado
de Baixinho da Kaiscr. Não é para menos.
Ele assinou um contrato de exclusividade
com a fabricante que lhe garante rendimento
10 vcafcs maior que o de motorista.

Pelo contrato, Royo atua nos comerciais
c, quando solicitado, representa a Kaiscr em
inaugurações de choperias c de supcrmcrca-
dos. Seu papel, nesses casos, c beber alguns
goles de cerveja e distribuir autógrafos. Além
disso, pEPEdetém um outro beneficio dc dar
água na boca em qualquer bebedor: uma cota
de cerveja ilimitada.

"Com a chegada da Copa. estou com un»
série dc viagens marcadas para prestigiar
choperias por todo o Brasil", afirma Royv.
Devido à sua grande popularidade, ele rece-
beu recentemente da Prefeitura de PcruiEK
cidade do litoral paulista onde possui uma.
casa dc praia, o titulo dc embaixador do
Turismo da região. -A

Fã do chope escuro da Kaiscr, Royo não
tem maiores aspirações cm sua carreira dc*
ator. Sobre o futuro profissional ainda não
pensou atentamente, amparado por uma
promessa da direção da empresa dc fazer dele
parte do patrimônio da casa. "Meu sonho e
continuar sendo o Baixinho da Kaiscr", rcvcV
Ia ele, modestamente: "Estou atuando bem.
melhor, já não erro como antigamente". Em
setembro próximo, Royo realiza cm antigo
sonho: com sua mulher lrinésia vai visitar
Barcelona, na Espanha, dc onde saiu há 35
anos e nunca mais voltou.
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O Baixinho da Kaiser tem contrato de exclusividade com a cervejaria
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Cotação

Gunnar Vikberg Lúcia Carlos de Andrade

Novos investimentos para o Brasil Negócio com meias acaba dando pé

dia-a-dia do engenheiro sueco
Gunnar Vikberg nunca foi exa-

tamente tranqüilo, desde que desem-
barcou no Brasil, cm 1968. Mas as
últimas semanas tem sido especial-
mente agitadas, com mais ou menos
20 telefonemas diários e uma boa
parte do tempo passada na Pontp
Aéreji para Brasília e São Paulo. E
que ele acaba de assumir a presiden-
cia da Associação Nacional das Câ-
maras de Comércio Norte-America-
nas no Brasil, uma entidade que
reúne empresas responsáveis por cer-
ca de 40% do investimento estrangei-
ro no pais.

A proposta é a de conseguir uma
opinião única das American Cham-
bers do Rio e de São Paulo, quando
sc falar em comércio entre o Brasil c
os Instados Unidos — c, é claro, in-
cenUvar a vinda de investimentos."Estamos tentando fazer com que
nossa voz seja ouvida tanto em Was-
hinaton quanto em Brasília", diz
Vikberg, que nasceu há 61 anps na
pequena cidade de Arjeplog, na Sué-
cia, na época com apenas três mil
habitantes.

A vinda para o Brasil foi decidida
depois de um diálogo tão inesperado
quanto breve. Já formado cm enge-
nharia eletrônica e ífafcaihando na
Ericsson, estava cm certa noite dTâbrir-
de 1967 morando em Lausanne, na
Suíça. Na época, estudava no renoma-
do lnstitut pour l'Étude des Méthodes
de Direction de 1'Enterprisc. O telefone
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tocou: o presidente do grupo pergun-
tava se Vikberg gostaria de tomar con-
ta dos negócios no Brasil. "Perguntei

se a resposta que ele esperava era um
~nãerEle disse que não. E a decisão foi

tomada", lembra.
Desembarcou no Brasil no ano sc-

guinte, e cm 1975, para não deixar o

faís, 
trocou de empresa,

oi para a Xerox, onde
começou como diretor-
superintendente e chegou
a vice-presidente cxecuti-
vo, em 1987. No final de
1989 — ano em que tam-
bém foi presidente da
American Chamber do
Rio de Janeiro — atingiu
o limite estabelecido no
gnipo para a aposentado-
ria compulsória (60
anos). Saiu e criou a Vi-
king Consultoria, com
um escritório a poucos
metros do Consulado
americano.

Não é mesmo difícil
arrancar de Vikberg co-
mentários mais emocio-
nados sobre o Brasil."Meus maiores amigos
são brasileiros", garante.
Mas quando veio para o
pais, não tinha grandes
informações. "Sabia um
pouco pelo futebol",
completa. O primeiro
contato, mesmo, parece

ter ficado por conta da Copa do Mun-
do de 1954, na própria Suécia, onde a
seleção brasileira derrotou os anfi-
triôcs na final, por 5 a 2. Descobriu,
anos mais tarde, que os dois paises
tinham alguma coisa em comum.
"Nos dias de jogos, as ruas dc lá tam-
bém ficam vazias." (Sérgio Cosia)

•wjl la voltou dos Esta-
Jll dos Unidos com as
meias na cabeça. Ou
melhor, com a certeza
de ter descoberto como
dar um toque de charme
no mercado de venda de
meias no Brasil, dividi-
do entre as tradicionais
cadeias, magazines e al-
gumas pequenas lojas.
Lúcia Carlos de Andra-
de, uma advogada dc 32
anos, está à frente da
Sox Appeal, uma buti-
que dc meias, no Rio
Sul, criada cm setembro
de 1989, a partir de um
modelo self-service ame-
ricano, com dois gran-
des desafios a vencer:
inovar, oferecendo
atendimento e produtos
especiais, e vender qua-
tro pares dc meias a ca-
da 15 minutos — média
ideal para o negócio.
Hoje, o faturamento
multiplicado por três, cm relação a
abril, c a média já cm trés pares por
15 minutos mostram que essas metas
estão sendo atingidas com sucesso.

A história da Sox Appeal — um
trocadilho com a palavra socks,
meias cm inglês — começou quase
por acaso. Lúcia andava por ipanc-
ma. no verão dc 1988, quando, na
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vitrine de uma despretensiosa loji-
nha de variedades, uma meia soque-
te colorida, desenhada com padrões
super-diferentes, chamou sua aten-
ção. O produto c a loja não combi-
navam. o que a levou a sentenciar:"Não havia um tratamento diferen-
ciado para a venda de meias no Bra-
sil". Em maio dc 1989, numa viagem

a Nova Iorque, Lúcia encontrou a
fórmula perfeita para quebrar esu
mesmice: a Sock Shop, uma rede
americana de lojas self-service, com
enorme variedade de modelos, onde
as clientes colocam os pares numa
cestinha e pagam no caixa.

A idéia é originária de Londres e,
para os planos de Lúcia, caiu como
uma /uva. Ao voltar ao Brasil, ela
tratou de adaptar o projeto a nossa
realidade. O sistema self-service nâo
pode ser reproduzido fielmente, por
conta da inflação. Assim, a solução
foi o sistema de código de preços e,
ao invés das cestinhas, foram con-
tratadas cinco vendedoras. A esco-
lha dos modelos de 15 fornecedores
privilegia a qualidade e a novidade.

Nem o Plano Collor tirou o ne-
gócio da rota. Em abril, Lúcia ape-
lou para ousadas promoções, que
encheram a loja. E o curioso é que,
mesmo com o fim das ofertas, o
movimento não caiu mais. E apesar
do estilo self-service de meias não
estar mais no topo do sucesso na
Inglaterra, Lúcia não se mostra
preocupada com o destino da Sox
Appeal: "Lá ficou na moda durante
os últimos cinco anos. Por aqui, es-
tamos apenas começando. E haverá
sempre espaço no mercado de meias.
Os 50 anos da Casa Olga nâo me
deixam mentir." (Carina Caldas).

Roberto Callage Mário Fleck Cario Bicaci

Pés em Porto Alegre e

a cabeça solta no mundo

Engenheiro mecânico é

o maestro da Ândersen

O Rio como turismo

trimeira classe

Enfrentar 
o

desafio dc
posicionar uma
agencia gaúcha
no disputadissi-
mo mercado pu-
blicitário brasilei-
ro. centralizado
no eixo Rio dc Janciro-São Paulo, foi a
proposta do publicitário Roberto Cal-
lage, 35 anos, ao iniciar a DCS Comu-
nicaçòes em 1985. em Porto Alegre. A
idéia arrojada surtiu resultados a partir
de L987, quando a agência começou a
conquistar prêmios em festivais inter-
nacionais de publicidade, fato ainda—:—. . iii —
inédito no mercado regional.

Diretor dc criação da DCS. Callage
ganhou em 1988 o prêmio Clio, o
Oscar da propaganda, realizado nos
Estfdos Unidos, na categoria moda,
cont úm comercial do tênis Olimpikus.

Neste ano, um comercial da DCS para
a Sclcnium foi novamente selecionado
para o Clio, cuja premiação ocorre dia
18 de junho. No currículo, o pubücitá-
rio também coleciona classificações
entre os finalistas do Festival Publici-
tário de Canncs. em 1987, e nos de
Londres c Nova Iorque, entre 1987 c
1989.

A receita para o sucesso é simples:
"Muita criatividade e pesquisa cons-
tante, com bastante investimento cm
informação sobre a publicidade inter-
nacional", resume o publicitário, cujo
lema sempre foi "os 

pés cm Porto
Alegre e a cabeça no mundo". Segun-
do a revista About, especializada cm
publicidade c propaganda, a agência
está entre as 20 maiores do Brasil c, no
ano passado, teve um faturamento de
USS 10 milhões.(5amfra Rodrigues)

om 36 anos, o engenheiro mecânico
Mano Fleck. que se formou pela

PUC (Pontifícia Universidade Católica)
do Rio de Janeiro, já está no comando da
Ândersen Consulting — braço da multi-
nacional Arthur Ândersen na área dc con-
sultoria — como maestro da orquestra
para o Brasil. Empossado há poucos dias
no cargo de sócio-responsável, de coman-
da uma equipe de 400 consultores que
trabalham na execução de um plano dc
reestruturação da em-
presa com diversifica-
ção e conquista de no-
vas fatias do mercado.

A Ândersen Con-
sulting já possui
grandes clientes, co
mo o Larretour, a rc-
trobrás, a Gessy Le-
ver e o Unibanco.
Somente este ano,

a previsão é de um
crescimento de 15%.

com um faturamento dc USS 30 milhões.
Um dos orgulhos de Fleck. que há 14

anos está na empresa, é um projeto para a
cadeia de lojas Bom Preço no qual desen-
volveu um sistema de controle da área dc
comercialização e no uso do cartão dc
crédito. "Fizemos um levantamento dos
produtos que estavam vendendo mais e
aqueles que davam lucro," conta Fleck. O
engenheiro revela que só há um caminho

para o sucesso: "Mui-
ta dedicação, estudo e
atenção ao alvo dese-
jado." E dá o perfil do
consultor. "Deve ser
uma pessoa com mui-
to bom senso, com ra-

de i
T\ epois dc
JLF passar dois
anos e meio na
direção de um
dos melhores ho-
teis dos Estados
Unidos — o Boca
Raton Hotel and
Club, classificado com cinco estrelas e
com os cinco diamantes do Automobi-
le Club —, o italiano Cario Bicaci, 50
anos, acaba dc assumir a gerência geral
do Hotel Inter-Continental Rio. "O
desafio é muito grande. Trabalhei cm
hotéis dc luxo cm lodo o munáb. mas o
Rio de Janeiro vive uma realidade dife-
rente dos outros lugares onde passei e
temos que trabalhar o produto de uma

vo e pragmático, além
de ter uma grande ca-
pacidade criativa para
encontrar a solução
dos problemas."

maneira mais imcusua , anima.
Cario Bicad é membro da Chaine

dc Rõtisseurs e faz parte da diretoria
da Associação dc Hotéis e Motéis da
Flórida, onde o turismo é tratado com
muita seriedade."0 Rio é uma cidade

invejável. Tem todas as condições para
ser um centro mundial de atração de
turistas, mas tem que lutar contra a
falta dc publicidade exterior", lamen-
ta.

Apesar de estar ciente destes pro-
blcmas Bicaci insiste em não se intimi-
dar com as dificuldades. "Estamos in-
tcnsificando os convites a jornalistas
estrangeiros para virem ao Rio e con-
vcnci a direção geral da cadeia Inter-
Continental a iniciar uma campanha
publicitária sobre nosso hotel nos Es-
tados Unidos c Canadá", revela. Além
disso, Bicaci encomendou ura bar em
madeira, cadeiras e mesas para serem
instalados em plena praia de São Con-
rado em frente ao hotel. "Vamoi fazer

—CCfliG Cm- Boca Raton g aa; ia.
Caribe, onde o conforto e segurança
para os hóspedes vai até a areia. Tenho
certeza dc que 91 será um ótimo ano
para esta cidade", garante.(£4umfo
Alves)

INSTALE UM FILTRO ( 
SITÀGUA )

E TENHA ÁGUA FILTRADA

EM TODAS AS TORNEIRAS

De residências, hotéis, edifícios, hospitais, escolas,
lavanderias, sítios, fazendas, etc. Instalado após o

hidrômetro, elimina todas as Impurezas da água,
mantendo sempre limpas sua caixa e/ou cisterna.
Instale om sit^Agua pois Água limpa é saúde.

FÁBRICA E VENDAS

SIT'ÁGUA IND. E COM. DE FILTROS
Av. do Imperador, 1.121 - Petrópolis - Tel.: (0242) 42-8517

Plantão aos domingo» (0242) 43-9974
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¦ Mercedes Benz

IMPORTAÇÃO DIRETA

ATENDIMENTO PERSONALIZADO COM

CATÁLOGOS, LISTA DE PREÇOS ORIGINAIS

E UMA PRECISA ORIENTAÇAO TÉCNICA. M

ISO

CONCESSIONÁRIA MERCEDES BENZ
¦ VINDAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA ¦

H Av. Prado Júnior. 145 R- Min. Raul F«mand«s. 43 ¦
H Tel.: (021)275-0997 Eaq. c/Asaunçâo — Botafogo

O melhor 

que 

você faz

¦com sua liqukiezH

Pode planejar o orçamento e
depositar todo mês no Consórcio CRJ.

$ poupança programada em grupo
Com retorno garantida

Você vai poder tirar o seu carro
jèm 12 ou até 60 meses. Sem entrada
le sem juros. Ou muitos outros bens,
como milhares que o CRJ )á
distribuiu no mercada> #

•: Garantindo a entrega através de
«vendas próprias e dando a
segurança e o aval de 12 anos do
Çrupo Lida o CRJ nunca poupou
seriedade para investir no seu nome

•: Procure um dos seus
representantes

é investir sólida

CONSORCIO

CRJ

Centro • Sul 221-0117 • Norte • Leopoldina • Oeste 393-9328
Baixada Fluminense: 768-5103 . 768-4115 . 7684116 . 7684117 . 7684118

A EXPERIÊNCIA

EXIGE TRADIÇÃO

E GARANTIA.

* v; Bp* i---rrr

II

o



34 ? Io caderno ? domingo, 17/6/90 Economia JORNAL DO BRASIL

Casa da Moeda retomará as exportações

Sérgio Costa

Ê um segredo ainda guardado a sete chaves. A
Casa da Moeda do Brasil está dando os últimos
retoques na previsão de investimentos para um
ambicioso projeto de modernização e automatiza-
çào do seu parque industrial. A meta prioritária é
chegar a 1995 com uma produção de quatro bilhões
de cédulas por ano, contra os 2,4 bilhões de 1989, e
retomar a fabricação de notas para outros países —
um lucrativo mercado que foi se perdendo nos
últimos anos, quando a inflação brasileira, exigindo
mais e mais emissões, consumiu toda a produção."Já foi feita alguma coisa, mas o projeto global
ainda está sendo analisado", relata o presidente da
CMB, ítalo Gasparini. A exemplo de empresas do
setor privado, a Casa da Moeda tem a meta de
melhorar a produtividade. Somente a redução do
tamanho das novas cédulas que estão sendo lança-
das no mercado — se aproximando do formato do
dólar norte-americano — já permitiram um ganho
de 34%, mas ainda insuficiente para se pensar cm
ganhar espaço lá fora, concorrendo com empresas
também tradicionais como a Thomas de La Ruc.

Além do aumento do parque fabril e da mo-
dernização da produção, o projeto da Casa da
Moeda inclui a automatização da linha de acaba-
mento. "É um gargalo", comenta Gasparini. Ele
se refere á possibilidade de conseguir ganhos de
produção com melhor utilização dos equipamen-
tos, mas que é inviável se exigir muito mais
quando se chega em atividades como corte e
embalagem, a cargo da mão-de-obra (o número
de funcionários cnega a 2.700). E ai e difícil
montar algum projeto ambicioso que conte com
receita cm dólares, vindas de exportações.

Liquidez — A produção diária de cédulas,
hoje, está em torno de 74 milhões. Poderia até se
dizer que, com tal linha de produtos, a CMB c a
empresa mais liquida — ou seja, com mais dinheiro

<m>

CASA DA MOEDA DO BRASIL

no caixa — de todo o pais. 
"Acontecc que não

produzimos para nós, entregamos tudo ao Banco
Central", defende-se Gasparini. Para 1990, as pro-
jeções são de que serão impressas pelo menos 2.8
bilhões de cédulas, todas ainda destinadas ao mer-
cado interno — algumas notas estão deixando de
ser fabricadas, c outras entrarão no lugar. A produ-
çào de moedas foi de dois bilhões cm 1989, mas não
se prevê aumentos. "A capacidade é boa", diz.

As operações com o mercado externo estão
sendo retomadas com as exportações de moedas,
selos e passaportes para clientes que estão princi-. _i C..I. llmm.ii
palmcnte na América do Sul: Paraguai, Uruguai,
Chile, Equador, Venezuela, Colômbia c Costa
Rica. O último bom resultado com as exportações
f 1 f\0 nnr Dnn/<AC Ponlnic íinfoi cm 1985, dirigidas aos Bancos Centrais do
Equador. Peru e Venezuela, que renderam para os
cofres da Casa da Moeda algo cm torno de USS
5.5 milhões. Ano passado, os clientes de fora
encomendaram apenas 200 mil cédulas.

O maior cliente, é claro, é o Banco Central do
Brasil, responsável por cerca de 82% das vendas
de cédulas c moedas da CMB. O preço é fixado
exatamente como nas empresas privadas. 

"Tem o
custo de produção, e colocamos alguma margem
de lucro', diz Gasparini, fazendo segredo dos
números. No passado, ele esteve exatamente no

chamado outro lado: era o chefe do Dcpartamcn-
to do Meio Circulante do BC, até março, quando
assumiu na Casa da Moeda.

Ouro — O programa de modernização c
automatização estará sendo concluído quando a
Casa da Moeda estiver completando seus 300
anos (a fundação foi cm 8 de março de 1694).
Hoje o parque industrial ocupa uma área dc 110
kmJ, no distrito industrial dc Santa Cruz, Zona
Oeste do Rio. Para a expansão, a CMB conta
com outros 380 kmJ. no mesmo local. Também se
planeja aumentar a capacidade dc refino dc ouro,
noje cm torno dc 12 toneladas por ano. "Mas isto
depende de uma decisão maior", completa Gas-
parini.

Mas ainda existe um projeto que pode até ser
encarado como bem mais ambicioso que moder-
nizar o parque c conseguir mais produtividade. A
CMB está planejando uma campanha dc cons-
cientizaçâo para o tratamento das cédulas. A
exemplo dc países europeus, pretende orientar a
população c conseguir um tempo mais longo dc
utilização para as notas. Com as moedas, é claro,
a preocupação não existe. O aço inox encomenda-
do á Companhia dc Aços Especiais Itabira (Ace-
sita), é suficiente nara deixar o produto por muito
tempo no mercado.

CHEGA DE ESPERAR

J^DONÃ

^ BOM BONITO BARATO

A VISTA C/ DESCONTO
OU À PRAZO S/ JUROS
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Mosa p/ micro
2 x 3.458,00

Cadeira Poltronasecretária Giratória
2.4.4SB.OO 2x10.445,00

Mosa c/ 3 Qavotaa
2 x 2.890,00

(à partir)
ARQUIVO AÇO 4 GAV - Cr$ 8.585,00
ESTANTE DE AÇO - Cr$ 1.900,00

TUDO PARA
KSCRITÔRIO

CBNTROí Rua do* Inválidos n* 17 — T»U 224-832#
Rua dos InvMIdos n- 3* — Tola 2S3-9044
Rua dos InvAMdos n" 39 — Tola 943-1T6I

DEL CASTILHOs Av. Suburbana n* 4130 — TsLi 301-4S9S
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO SA

LICITAÇÃO PÚBLICA
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

PETROBRÁS
VENDA DE TERRENOS EM CAMPOS ELÍSE0S

Tem o preseme aviso o objetivo de informar a possíveis
interessados que a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A — PE-
TROBRAS. promoverá venda global dos lotes 3 a IO da
quadra 57 do "Loteamento Parque dos Campos Eltseos",
situado no Município de Duque de Caxias, com área total
de 5.694.75 m2 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro
metros e setenta e cinco centímetros quadrados).
Maiores informações e cópia do respectivo edital poderão
ser obtidas no prédio da Administração sala 2403. da
Refinaria Duque de Caxias, situada na Rodovia Washing-
ton Luiz. Km 113.7. no período de 20/06/90 a 11/07/90.
no horário das 7.30 ás 16:00 hs.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Petecas para o mundo
*

Produzidas em Minas,
elas conquistam os
EUA e chegam à França

Massaranl

Nairo Almeri

BELO 
HORIZONTE — Produzidas

no começo artesanalmente e apenas
para atender a um capricho do dentista
Aparicio Ribeiro Filho, 52 anos, que bus-
cava um meio dc presentear amigos, as
petecas Bonfim viraram artigo de exporta-
çào regular para os Estados Unidos e já
despertam interesse na França. Em janeiro,
a Bonfim embarcou um lote de 13 mil
unidades para os EUA, fará uma remessa
de 18 mil nesta semana e trabalha com uma
expectativa de remeter outras 40 mil, no
mínimo, no segundo semestre.

A gerente da Bonfim Produtos Esporti-
vos Ltda, Karla Ribeiro, 22 anos, filha
mais velha de Aparicio e reccm-formada
cm arquitetura, lembra que o negócio, na
forma comercial, ganhou impulso em 1987,
quando dois turistas americanos ficaram
encantados ao assistirem em uma praia do
Rio um jogo dc pcteca — segundo esporte
mais popular em Minas, perdendo apenas
para o futebol. Os turistas, então, fizeram
uma encomenda dc 200 unidades, para tes-
tarem a receptividade nos EUA. Depois
solicitaram 4 mil c o negócio ganhou vulto
com um pedido dc 16 mil, cm setembro
passado.

Com os negócios também crescendo no
mercado interno, onde serão colocadas 90
mil unidades neste ano, o dentista Apari-
cio, que se responsabiliza pela área de cria-
ção, resolveu investir pesado na fábrica,
que fica no município de Bonfim, a 83
quilômetros desta capital, c è o segundo
maior empregador local, com 31 funcioná-
rios, perdendo apenas para a Prefeitura.
Utilizando recursos próprio, foram inicia-
dos investimentos dc Cr$ 6 milhões para
retirar a fábrica dc instalações cm um casa-
râo colonial do século XVIII, no centro da
cidade, para um parque industrial dc qua-
tro galpões medindo 270 m2 de área cada
um. As novas instalações, com máquinas
criadas pelo próprio dentista, deveria ser
concluída no próximo mês, mas em função
das medidas do Plano Collor, sofreu atra-
sos e a inauguração está, agora, prevista
para novembro.

Karla diz que as exportações para
EUA, por enquanto, são feitas sob cnco-
menda. porque a fábrica, mesmo operando
cm dois turnos, não tem capacidade para
atender pedidos mensais. "0 nosso impor-
tador, que recebe as petecas por Washing-
ton e Califórnia, já avisou que passará a

fazer pedidos mensais", observou a gerente
da Bonfim, que produz em torno de 20 mil
unidades mês — no começo eram 12 mil
unidades mês. As petecas para os EUA são
exportadas ao preço de USS 1,31 FOB.

A margem de retorno, diz a gerente da
Bonfim, é maior com exportações, porque
estão isentas do 1CMS (imposto sobre Ci-
ruclação dc Mercadorias) e IP1 (Imposto
sobre Produtos Industrializados). "Mas

houve uma queda na margem, cm função
da elevação de 18% para 30% na alíquota
do Imposto dc Renda sobre exportações",
salienta. No Brasil a pcteca c comercializa-
da a CrS 68 cada, no atacado, com paga-
mento à vista.

Os americanos, observou Karla, estão
praticando o jogo da pcteca seguindo o
método usado cm Minas: cm quadra e com
a rede suspensa (no Rio, é na praia e a rede
encosta na areia). Outra mudança introdu-
zida nos EUA foi a armação de equipes
com cinco jogadores de cada lado, enquan-
to no Rio e cm Minas são apenas dois. A
empresa importadora, a Voley Bird —
mesmo nome dado ao esporte pelos ameri-
canos — fez alterações nas petecas oficial,
considerada muito pesada, e na pluminha
(decorativa), muito leve. Aí a Bonfim criou
a Lazer-1, Lazcr-2 c a Pluminha-2, a pri-
meira com pena de frango c as duas últi-
mas dc peru (mais resistentes).

O negócio para a Europa começa com a
França. "Nós estamos embarcando I mil
petecas, também de forma experimental. A
coisa começou assim com os EUA c aca-
bou sendo um bom negócio", comentou
Karla, adiantando apenas que o negócio
para França é através de uma empresa dc
São João Del Rei (MG), enquanto com os
EUA é direto, sem intermediários. Neste
ano, a Bonfim Produtos Esportivos rccc-
bcu da Federação das Industrias do Estado
dc Minas Gerais (Ficmg) o prêmio Novo
Exportador de 1990.no Rigor emmx
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Normas e

Procedimentos

em Vigor sobre

LICITAÇÕES E CONTRATOS.

A ESAD tem a satisfação de apresentar o Curso referido acima, no Rio dc Janeiro, dias 26,
27 e 28 dc Junho, em horário integral. Por se tratar de um tema extremamente oportuno e de

grande interesse a órgãos e setores públicos, empresas estatais e empresas dc consultoria e de
engenharia, pedimos confirmar a participação tão logo decidam. A TURMA-SERÁ LIM1-
TADA.
Prof. Antonio Militão, cujo curriculum resumido abaixo apresentamos, estará à disposição
dos participantes para orientá-los em possíveis soluções de seus problemas concretos. TRA-
GA SUA DÚVIDA, NÓS O ORIENTAREMOS.

CONFERENCISTA
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MIAMI, FL. . MIAMI, FL.
Dadeland Mall Omni Internalonal Mall

T«L (305) 666-3451 TaL (305) 358-6282
((305) 666-6832 Fax (305) IFax I 358-8383

McALLEN, TX.
La Plaza Mall

(512)631-7153
LAREDO, TX.

Mall dei Norte
(512)726-0059

SAN DIEGO, CA.
Fashlon Valley Mall

(619)297-8812
SAN ANTONIO, TX.

North Star Mall
(512)366-3042

HOUSTON, TX.
Houston Gallerla # 1

Tel. (713) 621-3461
Fax (713) 623-0903

ANTONIO MILITAO
Contador, Advogado especializado em Licitações e Contratos Administrativos,
secretário-chcfe da Auditoria Geral do Estado dc Sergipe e Professor da ESAD

TEMÀRIO:
Pontos Polêmicos do Decreto-Lei n2 2.300/86 e a Nova Constituição.
Licitações nas autarquias e entidades com o advento da nova norma constitucional.
Adaptação das legislações estaduais e municipais as normas do Decreto Lei 2.300/86.
Contratação direta: dispensa, dispensabilidade, inexígibilidade e vedação.
Modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, leilão e concurso.
Tipos dc licitação: menor preço, técnica, técnica e preço e preço base.
A Comissão de Licitação permanente ou especial.
Fases da Licitação: edital, habilitação e julgamento.
Preferência de marca, padronização. Autoridades competentes para definição.
Contratação de serviços contínuos, extensão e prorrogação dos contratos.
Serviços técnicos profissionais de notória especialização. Requisitos a serem observados.
Formalização do contrato, prazo de duração, extensão e prorrogação.
Acréscimo e supressões durante a execução dos contratos.
Revogação e anulação da licitação. Efeitos.
Recursos, contagem dc prazos.
Reajuste de preços nos contratos. O índice mais apropriado.
Revisão de preços contratuais. A Teoria da Imprevisão.
Indenização por inadimplência no pagamento. Administração direta, autárquica, fundado-
nal, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Inovações e alterações provocadas pelo Plano de Estabilização Econômica.
Estudos de casos individuais e suas possíveis soluções.

TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor correspondente, cm cruzeiros, a 750 (sctcccntos e cinqüenta) BTN's-Estão incluídos almoços,

completo c atualizado material didático e certificados de parUcipação.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Podem ser feitas pelo Telefone (021) 221-7080, Telex (21) 38690 ou diretamente na sede da ESAD
na Rua São José, 40 - 9^ andar, Rio de Janeiro -RJ

RUA SAO JOSÊ. 40-y? ANDAR-CEP 21XHO - KJ - TKLKX (211 38690- TLL (021; 221-71)80

4

Procedimentos I

em Vigor sobre I

^^^LICITAQOES 
E CONTRATOS. I

A ESAD tem a satisfaqao de apresentar o Curso refcrido acima, no Rio dc Janeiro, dias 26, I
27 e 28 dc Junho, cm hordrio integral. Por se tratar de um tcma extrcmamcntc oportuno e de I

grande intcresse a drgaos e setores publicos, emprcsas cstatais e empresas dc consultoria e de I
engenharia, pedimos confirmar a participa^ao tao logo decidam. A TURMA-SERA LIMI- I

Prof. Antonio Militao, cujo curriculum resumido abaixo aprescntamos, cstani a disposiqao I
dos participants para oricntd-los em possfveis sotu;ocs dc scus problcmas concretos. TRA- I
GA SUA DUVIDA, N6S O ORIENTAREMOS. I

CONFERENCISTA I
ANTONIO MILITAO I

Contador, Advogado espccializado em Licitaqoes c Contratos Administrativos, I
secreUirio-chcfe da Auditoria Geral do Estado dc Sergipe e Professor da ESAD I

I TEMARIO: I
• Pontos Polemicos do Decreto-Lei n2 2.300/86 e a Nova Constitui$ao. I
• Licitagoes nas autarquias e entidades com o advento da nova norma constitucional. I
• Adaptaqao das legislagocs estaduais e municipais as normas do Decreto Lei 2.300/86. I
• Contrataqao direta: dispensa, dispensabilidade, inexi'gibilidade e veda^ao. I
• Modalidades: convite, tomada de preqos, concorrencia, leilao e concurso. I
• Tipos de licitagao: menor preqo, tecnica, tdcnica e pre^o e preqo base. I
• A Comissao de Licitagao permanente ou especial. I
• Fascs da Licita$ao: cdital, habilitagao e julgamento. I
• Prcferencia de marca, padronizaqao. Autoridades competentes para definiqao. I
• Contrataqao de serviqos contfnuos, extensao e prorrogagao dos contratos. I
• Scrviqos tdcnicos profissionais de notdria espccializaqao. Rcquisitos a serem observados. I
• Foimalizagio do contrato, prazo de dura^ao, extensao e prorrogagao. I
* Acrdscimo e supressoes durante a execuqao dos contratos. I
• Revogagao e anulaqao da licitagao. Efeitos. I
• Recursos, contagem de prazos. I
• Reajuste de pre^os nos contratos. O fndice mais apropriado. I
• Revisao de pre^os contratuais. A Teoria da Imprevisao. I
• Indenizagao por inadiirq)l£ncia no pagamento. Adininistraqao direta, autarquica, fundacio- I
nal, empresas ptfblicas e sociedades de economia mista. I
• lnovagoes e alteragdes provocadas pelo Piano de Estabiliza^ao Econdmica. I
• Estudos de casos individuais e suas possfveis soluqoes. I

TAXA DE INSCRICAO I
O valor correspondente, cm cruzeiros, a 750 (scteccntos e cinqQenta)BTN's.Est5o inclufdos almogos, I
completo e atualizado material diddtico e certificados de parUcipa^ao. ¦
INFORMAC0ES e inscribes I

Podcm ser fcitas pelo Telefone (021) 221-7080, Telex (21) 38690ou diretamcnte na scde da ESAD I
na Rua S5o Josd, 40- 9s andar, Rio de Janeiro -RJ I

9



¦ml '

Rio de Janeiro — Domingo, 17 de junho de 1990 _____ ¦—i ^^^^^^^^^^^^^Ja^pod^o^endtd^oparadamente

COMtdftCtO J|

hkrinrrp^

ll T A L I A 90

Gol continua artigo raro

¦ O time marcou bem o adversario, mas o ataque continuou a errar muito nas finalizagdes
Turim, ItAlia — Evandro Telxeira

A vitoria apertada sobre a Costa trc a mcia e a extrema. Dunga e Ale- A c avnllPQPAAG
Rica, por 1 a 0. rcvelou a teimosia do mao sc soltaram e foram sc juntar '\|''^| '•f

tcr somentc dois atacantcs contra que. Mas. o Brasil ffiantinlia apenas "v.-- nOfO tilTltnC
uma cquipe que passou 90 minutos dois atacantcs na frentc. marcados dc ^^; |J«*1 «l lailiUa
scm sequcr chegar a area do golciro perto pcla retaguarda adversaria mSmgmSmjBSr^f 1 i
Taffarel. E embora tenha mostrado Careca ainda conscguiu escapar de B|gg^^IP 1 W m 1 I t CllUtCS CITHUOS
eficiencia da selcgao brasUeira Marclicna, mas MuMer pouco fez M • ^ *' * WWV,J

chcgou cxatas 25 vczcs ™ conditocs o primciro tempo IcrnLu com mcX^S^moS^l^
dc marcar na area costarriqucnha, cstatistica dc novc corncrcs para m 

||? 
*X' ' r 

'-lc^ao 
brasilcira nos chutcs a gol Fo

33m do primciro tempo. 0 chute dc que tambcm nao cobraria um scqucr ,\'<\ V ',fJ" 5 ram °Porlun'dades perdidas para
Mfiller desviou no zagueiro Montcro. na scgunda ctapa. Para o scgundo todos os gostos. Bolas na travc. con-
Na sumula. o arbitro tunisiano Naji tempo, todos apostavam. o time dc clusdes Iracas, cm cima do golciro,
Jouini anotou gol contra. Lazaroni rctornaria com Bcbcto co- ¦HHjjHK^^gL v\" $ cnfim. foi preciso que o zagueiro

Como promctcra. a sclefao brasi- mo tcrcciro atacantc. Lcdo cngano. BpRii Montcro. da Costa Rica, resolvcsse
Icira comcgou rnurctindo forte q smda ccjuipc voltou a mcsma, na cscala^ao ' 1 • dur $uq contribui(juo para que h
dc bola da Costa Rica. 0 pontciro do c na forma dc jogar. Lazaroni nao sc cquipe de Sebastiao Lazaroni conse-

JW^haA"S? tejSd« 
dA?X0U '"n™r P*> «cmPl0I 

ll 
1 Lll ll , jMfflWKfiffff1^8 Mm I tuissc «r do zero e garantir a dassi-

primeira volta dos M) scgundos c Alcmanha na vespcra ¦*- o tecnico Bcc- r , . • r . r
time ja amea<;ara duas vezes, emxhute kcnbaucr. no intcrvalo< tirou o zagueiro WWr^ mi'W wli ; •¦ < ticagao para a proxima lase aa Lopa
dc Alcmao e em cabc^ada de Gomez, Berthold para colocar o atacantc Litt- A Mundo. Nao cxistc dcsculpa. 0
contra scu proprio gol: alias, foi barski c os alemacs, que ja venciam por A,, jcito e rcconheccr os crros e trcinar

primeira das quatro bolas na travc 2a0, construiram uma^olcada em cima |iais as dnaliza^des^' av^[u Bran-

brasHciras iam^ sc succdcn^o c_rn^ taj ^Dcpois dc mais 4^^fn|tos, o 
pra^ "" 

^^Na^^ ^0'" 

"H"'

KS4)?)u^cl!b$l&S ^^paTdoSacS. 
MowS -Bes « fecharam^isc liwin^

Careca. que encobriu o golciro c f^j a0 ylyj nas (J?vczcs cm que iamenlou. 
"0 

problcma foi o dcscs-

rrd'hTsa^'c Concji^ seus jogadqres^ foral^flagrados em ^ 
^ 

pcro. A bola comojou a nao entrar c

liitprnl n:i :'tri';i Mn?er siihiii com a

Eaqu.ma mantido —A vitoria COSTA RICA mais com os fundamcntos. principal- _

!rboK?cfe^nqT9uc'i«« Ez/HSHS:;V'"S.'

ra sentirarn a facilidade do joco toc«ii Esiadio doiio aipi (Turim), nmc« Para ganhar, c preciso fazcr gol. Pa-

Mo/er3^ evcn^uatmcnte 
UR^cardo ^sc iui-R.hn,Bn (Ba-omi i«Mr. ' lhMm 

' 
tar", ensinou, apesar dc ontem tam-_—¦>IU/tr t. lAUUUJimUUt. Mtaruo. St mmmnum Jean-F«)«io Diramba (QaMol Cm- rtk¦ jadiantaram para o meio campo. Jor- w»»—r^wjocmho. bcrn tcr dccpccionado nesse aspccto.

ginho passou quasc todo o tempo na Ja,a Gome' ** '¦' ¦"•¦"• i: 
Duntia autordc trcs chutes scm

ponta dircita c Branco sc rcvczou en- O^St- WiFr comemorou toi o^icla/mcK atnlmido 
' 
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Gol continua artigo raro

tre a meia e a extrema. Dunga e Ale-
mão se soltaram c foram se juntar a
Valdo no trabalho de encostar no ata-
que. Mas. o Brasil mantinha apenas
dois atacantes na frente, marcados de
perto pela retaguarda adversária —
Careca ainda conseguiu escapar de
Marchena. mas Mfillcr pouco fez
diante da vigilância do confuso c apa-
vorado Montcro.

Depois de mais duas oportunidade,
o primeiro tempo terminou com a
estatística de nove córncrcs para o
Brasil c nenhum para a Costa Rica.
que também não cobraria um sequer
na segunda etapa. Para o segundo
tempo, todos apostavam, o time de
Lazaroni retornaria com Bcbeto co-
mo terceiro atacante. Ledo engano. A
equipe voltou a mesma, na cscalaçào
c na forma de jogar. Lazaroni não se
deixou influenciar peJo exemplo da
Alemanha na véspera o técnico Bcc-
kenbaucr. no intervalo^ tirou o zagueiro
Berthold para colocar o atacante Litt-
barski c os alemães, que já venciam por
2 a 0. construíram umacolcada em cima
dos Emirados de 5 a fife

Depois de mais 4q$!inutos. o Bra-
sil ficou só no I a 0: após chegar à
área costarriquenha mais 15 vezes —
três em cobranças de córncrcs — c
não sc revelar capaz de marcar. Bebe-
to só entrou aos 39m, quando pouco
tempo restava para mostrar suas qua-
lidades de artilheiro. E no lugar de
Careca, mantendo assim o esquema
de apenas dois atacantes. Mozcr ain-
da conseguiu ganhar seu segundo car-
tão amarelo, contra um. time que só
foi ao ataque nas trraivezes em que
seus jogadqres foraijjf-ílagrados em
impedimento pelo árbríro.

A vitória apertada sobre a Costa
Rica, por 1 a 0. revelou a teimosia do
técnico Sebastião Lazaroni cm man-
ter somente dois atacantes contra
uma equipe que passou 90 minutos
sem sequer chegar à área do goleiro
Taffarel. E embora tenha mostrado a
eficiência da seleção brasileira na
marcação no campo do adversário,
provou também a incrível incapacida-
de do time em fazer gols: o Brasil
chegou exatas 25 vezes cm condições
de marcar na área costarriquenha,
mas só pôde comemorar um gol. aos
33m do primeiro tempo. O chutc de
Mfillcr desviou no zagueiro Montcro.
Na súmula, o árbitro tunisiano Naji
Jouini anotou gol contra.

Como prometera, a seleção brasi-
leira comcçou marcando forte a saida
de bola da Costa Rica. O ponteiro do
cronômetro ainda não havia dado a
primeira volta dos 60 segundos c o
time já ameaçara duas vezes, cm chutc
de Alemão e cm cabeçada de Gomcz,
contra seu próprio gol: aliás, foi a
primeira das quatro bolas na trave
costarriquenha. As oportunidades
brasileiras iam sc sucedendo cm tal
quantidade e rapidez, que parecia ine-
vitável uma goleada. A história da
partida, porém, iria provar o contrá-
rio.

Entre 20m e 28m. a cada dois mi-
nutos, o Brasil chegava com perigo —
20m, Careca; 22m. Dunga. chutando
de fora da área: 24m, Valdo. que accr-
tou a trave, após triangulação com
Branco e Alemão, c a bola desviando
ainda cm Chaves; 26m. novamente
Careca, que encobriu o goleiro c a
trave; 28m. Branco, que cabeceou pa-
ra defesa de Conejo, após boa tabela
com Mauro Galvào. Só aos 33m, o
único gol do jogo. Jorginho cobrou
lateral n:i Mo7t»r snhin com a

rmona

Tão grave quanto jogar mal foi a
incompetência demonstrada pela sc-
Icçào brasileira nos chutes a gol. Fo-
ram oportunidades perdidas para
todos os gostos. Bolas na trave, con-
clusòes fracas, em cima do goleiro,
enfim, foi preciso que o zagueiro
Montcro, da Costa Rica, resolvesse
dar sua contribuição, para que a
equipe de Sebastião Lazaroni conse-
guisse sair do zero c garantir a classi-
ficaçüo para a próxima fase da Copa
do Mundo. "Não existe desculpa. O
jeito é reconhecer os erros e treinar
mais as finalizações", avisou Bran-
co.

Na verdade. Branco foi um dos
jogadores que mais arriscou. E, co-
mo seus outros companheiros, fra-
cassou. Se Careca reclama do pouco
número de bolas recebidas durante
toda a partida, Valdo acha que a
culpa nâo está na seleção brasileira,
mas na retranca da Costa Rica.
"Eles se fecharam demais c tivemos
que insistir nos chutes de fora da
área. Só que nâo tivemos sorte",
lamentou. "O 

problema foi o deses-
pero. A bola começou a nâo entrar c
mexeu com o lado psicológico de
cada um. Ai, complicou", ponderou
Nelsinho, auxiüar-técnico de Laza-
i um.

O certo é que, após o vexame
de ontem nas finalizações, as pela-
das devem diminuir e a seleção brasi-
leira deverá sc preocupar um pouco
mais com os fundamentos, principal-
mente chutes a gol. Opinião reforça-
da por Jorginho. "E um detalhe
muito importante e que, num jogo
decisivo, pode influir no resultado.
Para ganhar, é preciso fazer gol. Pa-
ra fazer gol, è necessário saber chu-
tar", ensinou, apesar dc ontem tam-
bém ter decpecionado nesse aspecto.

E Dunga, autor de três chutes sem

qualquer perigo para o goleiro Co-

'Mm!

zaga e a bola sobrou para Mfillcr, que
chutou dc primeira. No caminho, ba-
teu no zagueiro Montcro e tirou qual-
quer possibilidade de defesa para Co-
nejo.

Esquema mantido — A vitória
parecia assegurada, quase nâo havia
dúvida quanto a isso. A Costa Rica
nunca ameaçou e só conseguiu tirar
uma bola da defesa para o ataque, aos
38m. Os jogadores da defesa bràsilei-
ra sentiram a facilidade do jogo e
passaram a apoiar. Mauro Galvâo,
Mozer e, eventualmente. Ricardo, sc
adiantaram para o meio campo. Jor-
ginho passou quase todo o tempo na
ponta direita e Branco sc revezou cn-

imTaffarol. Mauro Galvâo^
Jorginho. Alomâo, Dunga.vSj
Valdo (Silas) e Branco. Mu*
belo) Técnico» Sebastião >
Lazaroni

o Caroca (Bo

Conejo. Chavarrla. Rogor Fioros. Montero o
Chaves, Marchena. Gonzaios.
Gomez e Ramiroz. Cláudio Jara (Meyors) e
Cayasso (Alexandre Guimarães) Técnico:
Bora Milutihovic
Locali Estádio Deile Aipt (Turim). PúbUcoi
57 236. Juíms Nap Jouini
(Tunisia). Iwdilri vtmwlhai Mandi J At>-
dul-Rahman (Barein), Iwiòiif
•marolas Jean-Fidftte Diramba (GabAo) Car-
lòaa amaraloas Jorginho.
Mozer. Cláudio Jara. Gomez. Oofc Montero
(contra), aos 33 minutos do primeiro tempo

O gol que Müllcr comemorou foi oficialmente atribuído a Montero

Vaias não fazem Lazaroni mudar suas idéias

Oldemório Touguinhó

turim. Itália — As vaias no final
do jogo deixaram o técnico Sebas-
tiâo Lazaroni de mau humor. Ele
admite que a torcida tem o direito de
protestar, mas nâo de xingar, como
aconteceu quando eslava saindo do
campo. Ele garante que a reação dos
torcedores não fará com que mude
suas concepções. "O Brasil vem jo-
gando bonito há muitas Copas,
principalmente em 1982. Em 1986,
quando estava crescendo, foi elimi-
nado. Agora, vai jogar feio até o fim,
mas vamos ser campeões se conti-
nuarmos ganhando por 1 a 0, como
contra a Costa Rica."

Lazaroni não se conforma com as
exigências de que a seleção jogasse
ontem com três atacantes. "Isso 

ga-
rante que o time iria fazer mais gols?

Esse terceiro homém.-.poderia ter a
mesma infelicidade dfc Careca e Mül-
ler. que perderam lances que difícil-
mente deixarão dc aproveitar em ou-
tra partida." Segundo o treinador, a
equipe tem que jogar para o resulta-
do. "A fase atual é dc classificação.
Conseguimos quatro pontos. Vamos
jogar pelo primeiro lugar, da mesma
forma de sempre. Primeiro defender,
para partir depois ao ataque."

Sobre a falta de gols depois de
uma semana de treinamento, até
com treinos secretos, Lazaroni disse
que nâo previu as falhas nos chutes.
"As 

jogadas foram realizadas pelos
jogadores. Jorginho foi muitas vezes
até a linha de fundo fazer cruzamen-
tos. Branco fez o mesmo do outro
lado. Tivemos até lançamentos lon-
gos para Müler e Cafcpca receberem
na corrida, pelo meió; Alemão en-
trou várias vezes na área, para con-

cluir. O problema é que ninguém
acertava o chutc." O treinador acre-
dita 

"que. 
sc conseguisse marcar o

segundo gol. a seleção poderia ter
mais tranqüilidade e partir para a
goleada.

Foi justamente a falta de tranqüi-
lidade, segundo Lazaroni, que preju-
dicou muitos lances. Para o treina-
dor, o importante é ter paciência e
isso faltou em alguns momentos."Nâo 

quero fazer um julgamento
precipitado, mas com um pouco de
calma, teria sido uma vitória tran-
qüila. Mas o que vale para mim é o 1
a 0.0 resto é o resto."

Protestos — Ainda lembrando as
vaias, Lazaroni reconheceu que nin-
guém gosta de ver uma seleção tro-
cando passes e falhando nas conclu-
sòçs "As vaias foram contra essa
situação. Todos reconhecem que ti-
vemos chances, mas perdemos opor-

tunidades demais. Dai os protestos.
O torcedor pensa no jogo. Nós, na
classificação."

O técnico afirmou que ninguém
viu que a Costa Rica não fez absolu-
tamente nada durante todo o jogo."Dizem 

que jogamos contra o vento
ou seja, contra ninguém, mas esse
vento derrotou a Escócia por I a 0."
Acho que criamos poucas situações
de gol contra a Suécia. Agora, accr-
tamos mais. Só não fizemos os gols.
lamentavelmente."

O jogo contra a Escócia será mui-
to difícil, segundo Lazaroni. "Os es-
coceces podem criar problemas com'o 

jogo acreo. É contra isso que te-
mos que nos cuidar. O que vale é a
vitória. Jogar bonito é requinte, que
fica para depois", concluiu o treina-
dor, prometendo que o time vai ope-
rariar bastante a partir de amanhã.

nejo, o que pensa a respeito da baixa

produção da seleção brasileira nos
chutes a gol? 

"Ganhamos, mas era
necessário que as pessoas encontras-
sem algum defeito. Acharam ele; nos
chutes a gol", reclamou, embora,
numa clara contradição, tenha ad-
mitido que o time só não goleou por
ter errado demais nas finalizações.
"O mundo não vai desabar porque
perdemos meia dúzia de gols. O im-

portante c vencermos. Estamos cias-
sificados", despediu-se.

Reportagem JB u Itália: Alfredo Ribeiro, Araújo
NeUo, José Castello. Lcdio Carmona, Marcelo
Pontes, Mariucha Moneró, Oldcmário Tougui-
nhó, Oscar Valporto, Tadeu dc Aguiar e Tutty
Vasques. Fotografia: Evandro Teixeira e Hipólilo
Pereira. Rcdaçio: Gilberto Pauletti (Mtor), Fcr-
nando Paulino Neto e Vicente Scnna (SvMito-
rw), Aydano André Motta, Gáudio Arreguy,
Giscle Porto, Ivson Alves de Sá, Katia Cardoso,
Luiz Carlos Mansur, Mair Pena Neto, Marcelo
Gomes. Marcos Malafaia, Marcus Veras, Paulo
César Vasconcellos, Paulo Júlio Clemenl, Paul
Jürgens, Ricardo Gonzalez, Roberto Falcão. Ar-
te: Fábio Dupin (Editor), Ali Celestino, Da Costa,
José Mira, Luís Carlos Rocha e Silvio Marinho.
Banco dc Dados: Maurício Fana.
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Brasil muda time contra Escócia

¦ Mazinho, Ricardo Rocha, Bebeto e Romário devem jogar e Renato e Tita ficarão no banco

As explicações

para tantos

chutes errados

U '

~<~t
V - A-

Oldemário Touguinhó

turim. Itália — O técnico da sele-
ção brasileira. Sebastião Lazaroni. quer
testar os reservas. O técnico vai apro-
veitar o fato de o Brasil estar classifica-
do para a próxima fase da Copa, lan-
çando Romário, Bebeto, Ricardo
Rocha e Mazinho no jogo contra a
Escócia, quarta-feira.

Bebeto e Romário devem formar no
ataque, Mazinho pode entrar no lugar
de Branco. Ricardo Rocha substituirá
Mozer. que recebeu o segundo cartão
amarelo. Renato e Tita vão para o
banco, com chances de entarem duran-
te a partida.

"Vou aproveitar a oportunidade pa-
ra ver como eles reagem, entrando na
equipe. Isso não quer dizer que vou
mudar meu esquema favorito — o libe-
ro e dois no ataque. Os titulares voltam
nas oitavas-de-final. O importante nes-
se jogo com a Escócia é o de usar o
máximo de jogadores que estão de fora
e poupar os outros." explica o técnico.

Lazaroni acha que a seleção está
unida e que todos vão dar força aos
novos que entram na equipe. "Preciso

sentir como Romário vai enfrentar a
disputa contra os zagueiros. Preciso
sentir a situação de Bebeto. para uma
emergência. O Mazinho está cm plena
forma e. se não jogar um pouco, pode
ter seu rendimento diminuído. O pró-
prio Renato, que cresceu nas últimas
semanas, tem que jogar um pouco.
Considero esse teste fundamental para
a seleção."

Lazaroni chega a admitir que no
jogo contra a Escócia poderá, até mes-
mo. escalar três atacantes, mas isso por
necessidade de testar vários jogadores,
inclusive os que ficarem no banco. O
treinador está querendo usar o máximo
possível de reservas nessa partida, por-

Hnron.

c

I
í
f. V
g €>ri C»
? 1
; |
ii

IIl'

li
1

w,
S m

Ú

si

lifí $
li
El áfc
| m
y, $
m

$ rí
8
=5
>

fc

9*

\

k

I
m*m

m;

qÜC nau tCTa HOVíI OpOTiunlviu
te a Copa. "Depois, os jogos serão de
vida ou morte."

Só amanhã, Lazaroni vai definir a
escalação. No entanto, a base será manti-
da com Mauro Galvão de libero, mais os
zagueiros Ricardo Rocha e Ricardo Go-
mes. Jorginho. Dunga ( Alemão), Valdo,
Silas e Mazinho, no meio. E o ataque
com Bebeto e Romário. No segundo
tempo, é que Renato e Tita poderão
entrar. A situação de Aldair ainda vai ser
estudada, devido aos problemas no joe-
lho. Se estiver em forma, também poderá
ter uma chance durante o jogo.

Almoço familiar — Quem jogou

ontem foi liberado de treinamento. Os
que ficaram de fora fazem um bate-bo-
la com Nelsinho. no campo do Hasta
Hotel. Por ser domingo, Lazaroni vai
almoçar com a sua mulher, Elizabete e
a família, mais o seu irmão Ironazal.
"Pelo menos, terei um dia de descanso,
depois de ouvir até palavrões na saída
do campo. Respondi que a minha mãe
não tem nada com isso."

Esses palavrões e vaias deixaram o
técnico de mau humor. Ele admite que
a torcida tem o direito de protestar,
não de xingar. Ele garante que a reação
dos torcedores não fará com que mude
de concepções. "O Brasil vem jogando
bonito há muitas Copas, principalmen-
te em 1982. Em 1986. quando estava
crescendo, foi eliminado. Agora, vai

jogar feio até o fim. mas vamos ser
campeões, se continuarmos ganhando

por 1 a 0, como contra a Costa Rica.

Lazaroni não se conforma com as
exigências de que a seleção jogasse on-
tem com três atacantes. "Isso 

garante
que o time iria fazer mais gols? Esse
terceiro homem poderia ter a mesma
infelicidade de Careca e Müller. Eles
perderam lances que dificilmente deixa-
rão de aproveitar em outra partida".
Segundo o treinador, a equipe tem de
jogar para o resultado. "A fase atual é
de classificação. Conseguimos quatro
pontos. Vamos jogar pelo primeiro lu-
gar. da mesma forma de sempre. Pri-
meiro, defender, para partir depois pa-
ra o ataque."

Sobre a falta de gols, depois de uma
semana de treinamentos, até secretos.
Lazaroni disse que não previu as falhas
nos chutes. "As 

jogadas foram realiza-
das. Jorginho foi muitas vezes até a
linha de fundo fazer cruzamentos.
Branco fez o mesmo do outro lado.
Tivemos até lançamentos longos para o
Müller e Careca receberam na corrida,
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na área. para concluir. O problema é

que ninguém acertava os chutes". O
treinador acredita, que se conseguisse
marcar o segundo gol. a seleção pode-
ria ter mais tranqüilidade e partir para
a goleada.

Foi justamente a falta de tranquilida-
de. segundo Lazaroni. que prejudicou
muitos lances. Para o treinador, o impor-
tante é ter paciência e isso faltou cm
alguns momentos. "Não 

quero fa/er um
julgamento precipitado, mas com um
pouco de calma, teria sido uma vitória
tranqüila. Entretanto, o que vale para
mim é o I a 0. O resto é resto."
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Lédio Carmona
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Seleção chuta mal e consegue vitória magra

A vitória apertada sobre a Costa Rica,
por 1 a 0, revelou a teimosia do técnico
Sebastião Lazaroni em manter somente
dois atacantes contra uma equipe que
passou 90 minutos sem sequer chegar á
área do goleiro TafTarel. E embora tenha
mostrado a eficiência da seleção brasilei-
ra na marcação no campo do adversário,
provou também a incnvel incapacidade
do time em fazer gols: o Brasil chegou
exatas 25 vezes em condições de marcar
na área costarriquenha, mas só pôde co-
memorar um gol, aos 33m do primeiro
tempo. O chute de Müller desviou no
zagueiro Montero. Na súmula, o árbitro
tunisiano Naji Jouini anotou gol contra.

Como prometera, a seleção brasileira
começou marcando forte a saída de bola
da Costa Rica. O ponteiro do cronôme-
tro ainda não havia dado a primeira
volta e o time já ameaçara duas vezes, em
chute de Alemão e em cabeçada de Go-
mez, contra seu próprio gol. Foi a pri-
meira das quatro bolas na trave costarri-
quenha. As oportunidades brasileiras
iam se sucedendo em tal quantidade e

rapidez, que a goleada parecia inevitável.
A história da partida, porém, iria provar
o contrário.

Entre 20m e 28m, a cada dois minu-
tos, o Brasil chegava com perigo — 20m,
Careca; 22m, Dunga, chutando de fora
da área; 24m. Valdo, que acertou a trave;
26m, novamente Careca, que encobriu o
goleiro c a trave; 28m, Branco, que cabe-
ceou para defesa de Concjo, após boa
tabela com Mauro Galvão. Só aos 33m,
o único gol do jogo. Jorginho cobrou
lateral na área, Mozer subiu com a zaga e
a bola sobrou para Müller. que chutou
de primeira. No caminho, bateu no za-
gueiro Montero e tirou qualquer possibi-
lidade de defesa para Conejo.

A vitória parecia assegurada, não ha-
via dúvida. A Costa Rica só conseguiu
chegar ao ataque aos 38m. Os zagueiros
brasileira sentiram a facilidade do jogo e
passaram a apoiar. Mauro Galvão, Mo-
zer e, eventualmente, Ricardo, se adian-
taram para o meio campo. Jorginho pas-
sou quase todo o tempo na ponta direita

e Branco se revezou entre a meia e a
extrema. Dunga e Alemão se soltaram c
foram se juntar a Valdo no apoio. Mas o
Brasil mantinha apenas dois atacantes na
frente, marcados de perto pela retaguar-
da adversária — Careca conseguiu esca-
par de Marchena, mas Müller pouco fez
diante da vigilância do apavorado Mon-
tero.

Depois de mais duas oportunidades, o
primeiro tempo terminou com a estatísti-
ca de nove córneres para o Brasil e ne-
nhum para a Costa Rica, que também
não cobraria nenhum na segunda etapa.
Para o segundo tempo, todos apostavam,
o time de Lazaroni retornaria com Bebe-
to como terceiro atacante. Ledo engano.
A equipe voltou a mesma, na escalação e
ha forma de jogar.

Depois de mais 45 minutos, o Brasil
ficou só no I a 0, após chegar à área
costarriquenha mais 15 vezes — três cm
cobranças de córneres — e não marcar.
Bebeto só entrou aos 39m, com pouco
tempo para mostrar suas qualidades de
artilheiro. E no lugar de Careca, manten-

do assim o esquema de apenas dois ata-
cantes. Mozer ainda conseguiu ganhar
seu segundo cartão amarelo, contra time
que so foi ao ataque nas três vezes cm
que seus jogadores foram flagrados em
impedimento pelo juiz.
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Tallaral. Mauro Qalvío. Mozar ¦ rticaroo.
Jorginho. AlomAo. Dunga.
Valdo (Silat) e Branco. Müllef a Caraça (Ba-
bato) Técwtcoi Sebastião
Lazaroni

COSTA RICA O

Cooojo. Chavarrla. Rogar Flora». Wontaro a
Chavaa. Marchana. Oonralea.
Gomai a Ramlrai. Claudk) Jara (Mayara) a
Cayatao (Alakandra Oulmarlaa).
Boi a Mllutinovto

Eatàdio Dalla Alpl (Turim).
57 236. Mi Na|l Jouini
(Tuntala). Bialllri na  Mandl J Ab-
dul-Rahman (Baraln); laniilra

i Jsan-Fldèla Dlramba (OaMol. Car-
I Jorginho.

Mozer. Cláudio Jura. Qome*. Oak Montero
(contra), aoa 33 minuto» do primeiro tampo

Tão grave quanto jogar mal foi a
incompetência demonstrada pela se-
leçào brasileira nos chutes a gol. Fo-
ram oportunidades perdidas para
todos os gostos. Bolas na trave, còn-
clusôes fracas, cm cima do goleiro,
enfim, foi preciso que o zagueiro
Montero. da Costa Rica, resolvesse
dar sua contribuição., para que a
equipe de Sebastião Lazaroni conse-

guisse sair do zero e garantir a classi-
ficaçào para a próxima fase da Copa
do Mundo. "Não existe desculpa. O

jeito é reconhecer os erros e treinar
mais as finalizações", avisou Bran-
co.

Na verdade. Branco foi um dos

jogadores que mais arriscou. E, co-
mo seus outros companheiros, fra-
cassou. Se Careca reclama do pouco
número de bolas recebidas durante
toda a partida. Valdo acha que a
culpa nào está na seleção brasileira,
mas na retranca da Costa Rica.
"Eles se fecharam demais e tivemos

que insistir nos chutes de fora da
área. Só que nào tivemos sorte",
lamentou. "O 

problema foi o deses-

pero. A bola começou a não entrar e
mexeu com o lado psicológico de
cada um. Ai, complicou", ponderou
Nelsinho. auxiliar-técnico de Laza-
roni.

O rfrtn n nttp :inn<; n vexamer——7—
de ontem nas finalizações, as pela-
das devem diminuir e a seleção brasi-
leira deverá se preocupar um pouco
mais com os fundamentos, principal-
mente chutes a gol. Opinião reforça-
da por Jorginho. "E um detalhe
muito importante e que, num jogo
decisivo, pode influir 110 resultado.
Para ganhar, e preciso fazer gol. Pa-
ra fazer gol, é necessário saber chu-
tar", ensinou, apesar de ontem tam-
bém ter decpecionado nesse aspecto.

E Dunga, autor de três chutes sem

qualquer perigo para o goleiro Co-
nejo, o que pensa a respeito da baixa

produção da seleção brasileira nos
chutes a gol? 

"Ganhamos, mas era
necessário que as pessoas encontras-
sem algum defeito. Acharam ele: nos
chutes a gol", reclamou, embora,
numa clara contradição, tenha ad-
mitido que o lime só nào goleou por
ter errado demais nas finalizações.
"O mundo nào vai desabar porque
perdemos meia dúzia de gols. O im-

portante é vencermos. Estamos cias-
sificados", despediu-se.

Reportagem JB na Itália: Alfredo Ribeiro. Araújo
Nctto, José Castello, Lédio Carmona, Marcelo
Pontes, Mariucha Moncró, Oldemário Tougui-
nhó, Oscar Valporto. Tadeu de Aguiar e Tutty
Vasques. Fotografia: Evandro Teixeira e Hipólito
Pereira. Rcdaçfo: Gilberto Paulctti (Editor), Fer-
nando Paulino Neto e Vicente Sen na (Subttfto-
ra), Aydano André Motta, Gáudio Aroeguy,
Giseie Porto, Ivson Alves de Sâ, Katia Cardoso,
Luiz Carlos Mansur. Mair Pena Neto, Marcelo
Gomes, Marcos Malafaia, Marcus Veras, Paulo
César Vasconcellos, Paulo Júlio Gement, Paul
Jürgens, Ricardo Gonzalez, Roberto Falcão. Ar-
te: Fábio Dupin (Eütor). Ali Celestino. Da Costa,
José Mira, Luis Carlos Rocha e Silvio Marinho.
Banco dt Dados: Maurício Faria.
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Maturam teme Alemanha

mas espera surpreender

ITALIA 90

%

JORNAL DO BRASIL

A cautelosa torcida de Breitner

D
ALEMANHA OC.

IUGOSLÁVIA
EMIRADOS
COLÔMBIA

BOLONHA,
Itália — O técnico
da Colômbia,
Francisco Matu-
rana, não vc dcfei-
tos na Alemanha
Ocidental, sua ad-
versária na terça-
feira, mas, mesmo
assim, está con-
vencido de que pode surpreender. Ele
pretende fazer algumas mudanças na
equipe, que, com dois pontos em
duas partidas, precisa pelo menos de
ura empate para ter boas chances de
passar as oitavas-de-final."A Alemanha, contra os Emira-
doj. confirmou a excelente impressão

ut causou diante da Iugoslávia",
i&c Maturana. "Já tenho uma idéia

do"planejamento que vou fazer passa
esçi partida e, na segunda-feira, antes
de,viajar para Milão, anuncio o ti-
me." Ele garantiu que a Colômbia vai
apresentar um estilo bem diferejite do
que mostrou contra Emirados Árabes
c Iugoslávia.

O técnico disse que a Colômbia
deve usar muita cautela. "Se formos
para a frente, eles nos fazem mais
gojs que nos Emirados." Mas acrcdi-
ta,"poder explorar algumas falhas que
verificou no seu próximo adversário."Eles são um pouco lentos na zaga.
embora consigam suprir essa defi-
ciência com uma forte marcação."

A derrota para a Iugoslávia, por 1
a 0, teve um aspecto positivo para o
time, segundo o treinador. ''Deu
maior motivação aos jogadores.'' Pa-
ra evitar erros como o que permitiu o
gol iugoslavo — Jozic recebeu livre
na área —, ele quer implantar um
sistema de marcação por zona. Na
sua opinião, um dos fatores decisivos
para que a Iugoslávia fosse goleada
pela Alemanha foi a marcação ho-
mem-a-homem. "Marcar assim ho-
mens rápidos e habilidosos como
Võiler c Matthãus é muito difícil,
quase impossível."

Na verdade, Maturana sabe que
mesmo uma derrota, desde que por
placar reduzido, deixa algumas espe-
ranças á Colômbia. Mas, para garan-
tir, espera pelo menos um empate."Basta um ponto em Milão."
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Campeão mundial em 1974 acredita na 4
Delfim Morelr» — S/5/83

tanha, mas vê Brasil muito forte
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omit a sckçfla até CMCOtab. M«-
turan», qar aata át acr trriaafar )o-
go« como mwlri, tm t xcrirate 4e-
sempenho. O oatra gol M Marcada
pelo sai mlar lIariM Daria Cwn.
O time foi refarçafc por atgaa Haia-
nos, como o ¦niHar Itcrica 4a MHaa,
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da seleção 4a ItiMa.
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Breitner elogiou a harmonia do time da Alemanha

COMO. Itália »— Quando subiu ao palco
da sala dc imprensa do Castello di Casiglio,
onde está concentrada a seleção da Alemã-
nha. para a entrevista coletiva que concede
diariamente a quase 100 jornalistas de vários
países, o técnico Franz Beckenbauer distin-
guiu com um aceno muito especial um
cidadão ruivo, de barba por fazer, sen-
tado discretamente a um canto, com crachá
de comentarista de uma revista alemã. Esta-
va ali, nessa nova profissão, um dos heróis
do time alemão campeão dc 1974. ao lado de
Beckenbauer: o latcral-esquerdo Breimer.

Aos 38 anos de idade, com 48 partidas
jogadas pela seleção alemã, Breitner repete o
lugar comum dc que as duas melhores sele-
ções até agora são as da Alemanha c Itália,
mas ousa fazer uma previsão de como será a
Copa de agora em diante. "Vai ser cada vez
mais defensiva", afirma, acrescentando que
os times tentarão se precaver ao máximo dc
contra-ataques, mas ao mesmo tempo os
usarão para conseguir vitórias apertadas."O importante é estar nas finais. Como os
jogos das oitavas em diante serão eliminató-
rios, todos tomarão muito cuidado", disse
Breitner.

Alternando declarações cm alemão, in-
glés e espanhol com recomendações a um
filho dc oito anos para que corresse atrás de
autógrafos das estrelas atuais dc seu pais —
"Olha lá o Littbarski. Aquele é o Brehme. O
Matthãus está naquela sala" —. Breitner
apontou três países que. em sua opinião,
chegarão às semifinais: Alemanha. Itália c

Brasil. O quarto, não arrisca. "É a vaga para
o faior surpresa", disse. Só não acredita que_
este quarto pais seja a Holanda. "Gul-
lit ainda terá muitos problemas confesse sçu.
time."

Breitner espera surpresas, cm relação a-'1
sistemas de jogo. "O que pode surpreender,
daqui para a frente, são táticas novas e. .
naturalmente, eficientes." (j

Harmonia — O ex-jogador gosta dá '
combinação, segundo ele harmônica, dc jo-'"
gadores de técnica c de força no time dá1
Alemanha. Entre os dc boa técnica, destaca1:1
Matthãus, Littbarski e Mãssler. Entre os de •
força, Klinsmann. Quanto aos goleiros,':
Breitner e menos entusiasmado. "Os três são' >
iguais, são bons. Mas nenhum deles é ex-1
traordináno como o goleiro do Brasil. Taf-';
farei - 1

Aqui. Breitner dá uma esperança ao
torcedor brasileiro: "Os brasileiros aprende-
ram muito no México e na Espanha. Foram
a melhor equipe técnica dessas duas Copas,,
mas não ganharam nada. Agora, estão dc-
monstrando que aprenderam a lição e pare-cc que vieram querendo ganhar e não jogai1
bonito. Os três setores da seleção brasilei-
ra — defesa, meio campo e ataque —
parecem bem sólidos."

E quem será a estrela do Mundial?
Seguramente, diz Breitner. será um jogador
que participará da final. "Que adianta di/cr,
por exemplo, que será Maradona. se ele
pode voltar para casa mais cedo?"

Parreira 
fica feliz por

perder 

'apenas' 
de 5 a 1

MILÃO. Itália — O técnico dos
Emirados Árabes, o brasileiro Carlos Al-
berto Parreira, ficou satisfeito com o de-
sempenho de sua seleção na derrota por
5 a I para a Alemanha Ocidental, quin-
ta-feira. "O time esteve muito bem Sc
tivesse jogado mal, levaria 10 ou 12 gols.
não apenas cinco." Segundo ele. a equipe
foi prejudicada porque não está acostu-
mada a jogar sob chuva — que caiu
durante ioda a partida Mas. mesmo as-
sim. todos comemoraram muito o gol de
khalid Mubarak.

"Marcar aquele gol foi uma coisa
maravilhosa", disse o jogador, que subs-
tituiu Kahad Mubarak. que não consc-
guiu se recuperar a tempo dc uma contu-
são. A alegria de Khalid era maior
porque seu gol. o primeiro dos Emirados
numa Copa do Mundo, foi feito justa-
mente na Alemanha, bicampcà mundial

c uma das maiores candidatas ao titulo
na Itália.

Os Emirados tem mais um problema
para a partida contra a Iugoslávia, na
próxima terça-feira, cm Bolonha. Além
do desfalque do zagueiro Mubarak Gha-
nim Mubarak. capitão do time — que
não conseguiu disputar nenhuma partida
na Copa, devido a uma contusão no
joelho —. seu substituto. Yousuf Moha-
med. foi suspenso por ter levado o se-
gundo cartão amarelo contra a Alemã-
nha Abdulrahman Mohamed Al
Haddad entrará em seu lugar. Ontem, os
jogadores foram liberados por Parreira
para fazer as últimas compras cm Milão,
antes dc voltar a seu pais — afinal, o
time. com nenhum ponto ganho e um
saldo negativo de seis gols. só pode se
classificar para as oitavas-dc-final por
milagre.

Árbitros cumprem normas

Juizes distribuem
cartões contra
o jogo violento

A 
farta distribuição dc cartões pc-
los juizes, que chegou a 48 — 44

de advertência e quatro para punir
com a expulsão — cm 18 partidas dis-
putadas até a sexta-feira passada, pare-
cem indicar que o amarelo e o verme-
lho ficarão definitivamente associados
á Copa do Mundo de 1990. O balanço
inicial mostra que os árbitros cumpri-
ram, a contento, as instruções da Fifa
para agir com rigor diante da violên-
cia.

Determinada a punir os esquemas
táticos ultradefensivos que abusam da
utilização de retrancas nara impedir o
bom futebol, a Fifa adotou drásticas
medidas para pôr fim aos excessos co-

metidos pelas defesas contra os joga-
dores hábeis.

Mesmo com o acúmulo de cartões,
a campanha parece ser assimilada aos
poucos pelas equipes. Até ontem, ape-
nas um joao havia terminado sem a
utilização dc cartões para os jogadores
iiue entraram em campo, por ocasião
da vitória da Costa Rica por I a 0
sobre a Escócia, em Géno\a, segunda-
feira passada.

Por outro lado, o maior número dc
cartões distribuídos numa só partida
aconteceu na sexta-feira, em Florença,
no jogo cm que a equipe da Tchecoslo-
váquia derrotou a da Áustria por I a 0.
O juiz exibiu sete cartões amarelos a.
cinco austríacos e dois tchecos — sune-
rando o jogo inaugural vencido por C a-
maròcs por I a 0, diante da Argentina.
Naquela partida, dois jogadores foram
expulsos e outros dois advertidos.

SELECIONADAS

A escala dos juizes
L comissão de arbitragem da Fifa designou

Novo goleiro

do La Semana

?(
na Inglaterra

?Ai

X Jk onicin os juizes para as pamuas ue amaunu a—
terp-feira pela Copa da Itália. A escala e a se-
guinte:
?rgéÇtfna x Romênia, segunda-feira, Nápoles,
Carlos Silva Valente (Portugal)
Camarões x URSS, segunda-feira, Bari, José Ro-
berto Wrieht (Brasil)
Orupo A
Itália x Tchccoslováquia, terça-feira, Roma, Joc)

uiniou (França)
ustria x EUA, terça-feira, Florença. Jamal Al

Shanf (Síria)
Qrupo D
Iugoslávia x Emirados Árabes, terça-feira, Bolor
nha. Shizuo Takada (Japàò)
Alemanha Oc. x Colômbia,.terça-feira. Milão,
Alan Snoody (Eire)

Os números
da segurança

A 
Itália mobilizou
um verdadeiro

exército para exercer a
segurança das 12 cida-
des-sede da Copa do
Mundo. Segundo o jor-
nal Corriere Dcllo Sporl,
o governo italiano colo-
cou nas ruas 45 mil ho-
mens. armados até os
dentes, além de carros
blindados e helicópteros,
num esquema montado
com muita antecedência,
com duas preocupações
principais: proteger os
turistas c neutralizar a
ação dos temidos hooli-
gans..

Segundo fontes ofi-
ciais, há 19 mil carabi-
neiros e outros tantos
homens da policia me-
tropolitana. São 2.000
carros normais. 200
blindados, 30 helicóple-
ros. 10 aviões de carga e
500 cámcras de TV de
circuito interno, que ras-
treiam hotéis, estádios e
aeroportos.

Schillaci

O melhor gol
de Schillaci

O 
atacante italiano
Schillaci definiu o

nascimento dc seu segun-
do filho, Mattia. ontem,
como seu "melhor gol na
Copa do Mundo". Schil-
laci e a mulher, Rita, já
tinham uma menina. Jes-
sica. dc dois anos e meio.
O jogador tornou-se he-
rói nacional ao marcar o
gol da vitória da Itália
sobre a Áustria, na es-
tréia da Azzurra na Co-
pa.

É 
aguardado hoje ou

amanhã na concen-
tração inglesa, em Ca-

Sliari, 
o goleiro David

easant, do Chelsea.
Beasant, 31 anos, foi au-
torizado pela Fifa a subs-
tituir David Seaman, 26
anos. que no inicio da se-
mana contundiu-se na
mão direita. As radiogra-
fias feitas quinta-feira in-
dicaram fratura em dois
dedos e o jogador terá
que ficar três semanas
com o local imobilizado.

Meiões azuis

para o Brasil

Mesmo 
jogando com

seu uniforme prin-
cipal. camisas amarelas e
calções azuis, a seleção
brasileira teve que jogar
com os mciòcs azuis e
não os tradicionais bran-
cos com debruns verde e
amarelo, para se difercn-
ciar dos brancos da Cos-
ta Rica. Talvez para
agradar os italianos, o
uniforme da Costa Rica
era muito parecido com o
da Juventus dc Turim
(camisa listrada azul-ma-
rinho c branca, calções
brancos com os números
dentro de um quadrado
escuro).

Correção
O JORSAL DO BRA-
SIL errou no titulo da
reportagem sobre a Itá-
lia, na edição dc sexta-
feira, ao afirmar que o
empate com os Estados
Unidos agradou ao técni-
co italiano Azeglio Vici-
ni. O correto seria: vitó-
ria por apenas I a 0 não
frustra Vicini.

fll

Carlos Mcnem tem fama de pe-frio

Alerta argentino

aos brasileiros

Qs 
mais supersticiosos que se cuidem. A fama

dc pè-frio do presidente da Argentina, Car-
los Mcnem, pode atingir também o Brasil. Segun-
do alertaram dois leitores, cm carta enviada on-
tem á redação do JORNAL DO BRASIL,
Mcnem, presente ao estádio Olímpico na abertura
da Copa. quando os argentinos perderam dc I a 0

ara Camarões, já vestiu a camisa da seleção
rasileira. "Alertem os jogadores e a torcida, que

sonham com o tetra", pedem os argentinos Ro-
berto Arrechea c Eugênio Lcquizamón. Os dois,
que se referem a Menem apenas pela letra M —

nomeá-lo traz má sorte", alegam — parabeni-
zam os brasileiros pelos 2 a I sobre a Suécia c
sugerem uma boa macumba. "Talvez aiude a
reverter o azar". Junto com a carta, os leitores
enviaram recorte da revista argentina La Semana,
dc 17 de maio do ano passado, em que Carlos
Menem aparece pronto para jogar uma pelada,
enverganao a camisa da seleção brasileira.

RAI erra na

hora do hino

Jk cada jogo do Brasil,
A* o Comitê Organiza-
dor da Copa se esmera nas
gafes. Depois do erro na
partida contra a Suécia,
quando o locutor do está-
dio anunciou a escalação
sueca no momento cm que
o hino brasileiro era toca-
do, chegou a vez da RAI.
Ontem, enquanto a banda
tocava o hino nacional, a
televisão italiana mostrava
detalhadamente cada joga-
dor da Costa Rica e sofisti-
cava a iransmisâo ao dar
um close da bandeira cos-
tarriquenha. Não é a pn-
meira vez que os brasileiros
sofrem com a falta dc co-
nhecimento dos organiza-
dores de Copa. Em 1986,
no México, o então capitão
Sócrates não escondeu a ir-
ritação ao balançar negati-
vãmente com a cabeça e
tirar seus companheiros da
fila, quando ouviu o hino á
bandeira tocado como se
fosse o hino nacional.

Oportunismo — O auxiliar técnico do
Sampdória. Paolo Borea. está aproveitando a
Copa para manter contato com possíveis reforços
nara sua eouine. Ele tem M.tiado por todas as

MiUa

O artilheiro

mais velho

O atacante dc Camarões
Rogcr Milla, com os dois
gols que marcou na parti-
da contra a Romênia, tor-
nou-sc o jogador mais vc-
lho a marcar numa Copa
do Mundo, com 38 anos. O
recorde anterior pertencia
ao sueco Gunnar Grcn,
que assinalou um gol con-
tra a Alemanha Oriental,
no Mundial da Suécia, cm
1958, com 37 anos, sete
meses e 24 dias.

sedes observando e fa/endo propostas a jogado-
rcs. Os nomes mais visados até o momento são os
espanhóis Fernando c Frncisco, que já foram
sondados.
Câmbio NegTO — Já há quem queira
faturar mais com a final da Copa. Uma agência
de turismo dc Toscana anuncia como grande
promoção a venda de ingressos para os melhores
lugares do estádio Olímpico de Roma por USS
970 dólares. A companhia de turismo oficial do
mundial, porém, oferece um pacote para seis
jogos, inclusive a decisão, por USS 1.530 dólares.
Copa 94 — A imprensa italiana divulgou
ontem uma lista de 24 cidades dos Estados Uni-
dos que solicitaram o dia-ito de sediar o Mundial
de 1994: Scatlc e Washington (Washington); Por
lland c Colimbus (Ohio): Los Angeles c San
Francisco (Califórnia); Las Vcgas (Nevada)
Phoenix (Arizona); Dallas (Texas); Kansas Cit>
(Kansas); Minncapolis (Minnesota); Chicago (II
linois); Detroit (Michigan); Búffalo e Nova lor
que (Nova lorgue); Boston (Massachusscts); Fi
ladélfia (Pensiívánia); Charlotte (Carolina d<
Norte); Atlanta (Geórgia); Miami, Orlando .
Tampa (Flórida); Knoxvillc (Tcnnesse) c Salt
Lakc City (Utah).
Artilheiro — O atacante italiano Schillaci
definiu o nascimento de seu segundo filho, Mat-
tia. ontem, como seu "melhor gol na Copa do
Mundo". Schillaci c a mulher. Rita, já tinham
uma menina, Jcssica, dc dois anos c meio.

•ik

Y

Italianos aprovam

o uso da lei seca

Independente 
do protesto dos proprietários

de bares e restaurantes, o povo italiano
concorda com a determinação do governo que
proibe a venda de bebidas alcoolicas nas 12
cidadcs-scdc cm dias de jogos. Segundo pes-
quisa divulgada ontem pelo jornal Corriere
Mia Serra, 73% da população apoiam a dcci-
são, 21% são contra c seis são indiferentes.
Tais dadas, reforçam a decisão do ministro do
Interior da Itália. Antônio Gava, que não
atendeu ao apelo dos comerciantes.

O presidente da associação dc proprietários
de bares e restaurantes de Roma, Giorgio Bon-
doni diz que a lei seca trará grandes prejuízos
aos comerciantes. Ele garante que as perdas
estarão na ordem de USS 40 milhões. "Gava

gosta da abstinência de álcool, mas nós temos
que lutar contra a abstinência de dinheiro",
ironizou Bondoni.

PHILIPS

SE A SUA TV ESTA DANDO UMA DE TCCNICO E

ESCONDENDO O JOGO COMPRE UM TV PHILIPS.

PHIUPS

LINHA DE TELEVISORES PHILIPS. A MELHOR SELEÇÃO DE TODAS AS COPAS EM l,M AGEM E SOM.



JORNAL DO BRASIL
M^pjg domingo, 17/6/90 O Esportes O 3

'Kaiser' 

alerta 
para 

excesso de otimismo

Fotoi INP -A.

Marcelo Pontes

URBA, Itália
—"O treinador da
Alemanha. Franz
Beckenbauer,
lembrou o que
aconteceu com a
Dinamarca, na
Copa do Mundo
dc 1986, no Méxi-

D
ALEMANHA OC.

IUGOSLÁVIA
EMIRADOS
COLÔMBIA

co. para responder mais uma vez á per-
gunta que mais tem ouvido nos últimos
dias — a Alemanha é. realmente, o
melhor time desta Copa? "A Dinamar-
caaganhou os três jogos da primeira
fase. foi cercada dc euforia e acabou
sendo mandada dc volta para casa pela
Espanha, nas oitavas-de-final", rccor-
dou o Kaiser, afirmando que não quer
que isso se repita agora com a sua
equipe."A Dinamarca encantou as platéias
de 1986 como a Alemanha Ocidental
fascina agora. Na primeira partida, no
dia 4 dc junho, venceu a Escócia por 1 a
0: na segunda (dia 8), goleou implaca-
\clmcntc o Uruguai, por 6 a 1; na ter-
ccira (dia 13), derrotou a Alemanha,
por 2 a 0. um placar facilitado pelos
alemães, que estavam interessados cm
participar dc uma chave mais fraca nas
oitavas-de-final, a do Marrocos, c não a
da Espanha. Com seu futebol festejado
como o do do time de Beckenbauer
nesta Copa. os dinamarqueses foram
derrotados pelos espanhóis por 5 a I. E
a Alemanha venceu o Marrocos por I a
o;

, "Temos convicção dc que nosso fu-
tcbol c de bom nivcl mas, com exceção
da Iugoslávia, ainda não tivemos opor-
túnidade de enfrentar grandes poten-
cfas", afirmou Beckenbauer.

^^mctwaucr: Dinamarca 86Beci

Na concentração do Castillo di Ga-
siglio, cm Erba. cidade do norte da
Itália vizinha a Como, Beckenbauer foi
muito festejado pela segunda vitória
por goleada nesta Copa — 5 a I sobre
os Emirados Árabes, depois dc fazer 4 a

1 na Iugoslávia. Ele sequer considera
problema ser obrigado a substituir
Brchmc, que levou o segundo cartão
amarelo e estará de fora do jogo contra
a Colômbia, terça-feira, novamente no
Estádio Giuseppe Mcazza, cm Milão.
Seu substituto mais provável c Hans
Pflüglcr. jogador dc 30 anos dc idade,
do Baycrn. de Munique, formado em
engenharia. Os alemães tiveram ontem
um d:a de folga e \oltam a treinar hoje.

'A-'' Eiajg

Artilheiros exaltam time

O decorador de interiores Mattháus é a estrela da Intcr de Milão

Os dois artilheiros da Copa do
Mundo até agora, os alemães Matthãus
e Võllcr, cada um com trés gols cm
apenas dois jogos, avisaram que a Co-
lómbia deve se preparar, pois vão man-
ter o mesmo ritmo na terça-feira, ás 17h
(12h no Brasil), no Estádio Giuseppe
Meazza, cm Milão. Matthãus, 29 anos.
camisa 10. um decorador dc interiores
que jogou no Baycrn dc Munique dc
1985 a 1988, quando se transferiu para
a Internazionale, de Milão — time pelo
qual ganhou um campeonato c uma
Copa da Itália — disse que esta consc-
guindo fazer gols porque o time ale-
mão. no conjunto, "è muito bom".

"É bonito saber que temos um bom
time. Mas não mc iludo. E tudo fácil
agora, nesta fase. Ainda precisamos
treinar muito, porque o mais difícil vem
pela frente", disse Matthãus. Ele acha
que o fato dc jogar cm Milão ajuda
muito, pois a Alemanha tem três joga-
dores da Inter — alem dele, o atacante
Klinsmann c o lateral-csqucrdo Breh-
mc. "Pelo menos. 50 mil dos 70 nu!
torcedores que foram ao estádio eram
nossos. Era nosso dever jogar bem para
eles."

Rudi Võllcr. 30 anos, camisa 9. que
joga desde 19X7 na Roma — ao lado do
zagueiro Bcrthold. seu companheiro de
seleção —. disse que jamais imaginou
que a esta altura, na Copa. fosse arti-
lheiro. Daqui para a frente, não sabe
qual o adversário cm que será mais
difícil marcar gol. "Vamos \er como a
Argentina sc comporta", disse, sem jus-

Voller achou adversários fáceis

tificar a preocupação com o time de
Maradona.

De qualquer forma, a opinião dc
Võllcr c de que esta Copa do Mundo '

ainda vai começar para a Alemanha,
Ocidental, pois ele considerou muito
fáceis os adversários até agora — mes-
mo a Iugoslávia. Quando perguntado se
sua seleção tem algum defeito, a rclaçàp
de Võllcr c um sorriso. "Defeito? Co»
mo. sc já fizemos tantos gols? Hste ti mi-
e muito mais forte c agressivo do que o
que foi vice-campcào do mundo no Mé-
xicò, em I9S6", diz o artilheiro, que,
quer deixar sua marca neste que pode-
ser o seu último Mundial (lI.P )

Placar JB

VÔLEI

Liga Mundial Masculina
íT^qu-o JapAol
Grupo B
J4pâo 3 i 0 China (1SM0. 1S12 15-7)

TÊNIS

Copa Davis
Zòna luropeia grupo 2. semitmai Turquia
1 % 2 Iwjqqh Üona Asia'Otean'a
rvâl grupo 2 Taitar>d'a 3*0 Sn l anha
t'^a Alncana grupo 4 *emttmal Zimt»at>
»*jl 3 i 0 Costa 0o Mar^tm
Torneio Grass Court

dnTOFEBT&S DMSCH0AL

e John vjV

wjrai.wisu.imii^o.ii™ jogo de Amortecedores Convencionais j^KsJj Jogo do Molas Fabrini p/Passat

c^mpcMi¦«)ti\• mF.f««aoun. j? ( 
P ^ \4 x "i QKm ^

lan»on Duncan 4 | « \J \J U ^

ArAm ManwJorl (1*0 6 4 Rich<*> R«net>erg ^
>EUAi Ai^tarxJer Voivov b'3 4'6 c ft N
PfH'K> Mctnro* <EUA| . ^1^.' '
T id Ed b ^ ^
(l^lrmtngnaT* Ingiatmra) ' ' »
Sf^ittmal O

Suk.ova (Tcti) 2/6, 6 4 e 7/5 Wos

S^rnpson ttUAj ^

^ v; usBHHHHHHHHI to  uiwiiiBMBn—w
Campeonato ¦|J0Q0 d6 Alt0"Fal0ntGS

Total

Dave
a| ' '
•I Toca-Fitas Auto-Radio CCE CM 370

Bateria Saturnia 6p/VW/Passat/Fiat/ 4xO¦*£ 
Uno/Premio/Gol/Chevette/Corcel 11 fc.UlU,
gasolina 36 AH Total = 8.052,00 • ¦

s| 4x035 00 i.

11 Total = 3.740.00 wmm
o °2 °

j————
Caju - An Brasil. 2198 >
Del Castilho - Av Suburbana. 3136 HDA Cl^UllA 1 J I *J —'

/ £7 \ Penha - A/ Lobo Junior, 1094 L/r/lVVrlwIlL m^jg
s= c) Bangu - R Francisco Real, 1095
580.9313 Nova Fnburgo - Av Enq HansGaiser. 126

Mátcuii'*)ICÍrr.
l**CaM Li»wis 10s0í> 7* Mar*. vVimf?r»poon

Denms Mitcheli tCK^b
1 iprr» cJ bafejair Roger KingOom t3i?? T Ton> D«m*s'¦3^40 3* Cletus Clark 13>««
r^fdo
l* Vinca labosKy 79.6?m
P^ens "7.24m 3" Mi>« Ba^>«t1 *7 16m
Setto alturaiTHolIrs Co^Kway 2.36m T Doog fifordQu«»1~?36m 3* John Mo»rts ?.i?mP*»o
1*'Jim Dorhnng 21 20m T Raody
21 12 3* Ron B<K*es 20S5rn
5a»to triplo1*.K»nny Ha'fison 17 1í>m 2* Mtk.e Coniey
17 I2rri Charlei SiT»p»nns 16 6í>m
Feminino
lOOm
1'iMicheiie Finn 11s20 2* Ca'»«n« Gu»dry
1\s25 3* Eveiyn A&h«ord 11*30
iff)m c/ t*arr«iras^'Lavonna Martm t2fc90 2* Candy Yox>ng
I3s16 3* LyTKJa To<bert 13»18
iC^m marcha atlética
1* DeBtw Lavwrence 46ml4s04 T Teresa
Vaill 46m54s?0 3* 5a'3 SiarxJI©y
4^m06»50
Salto triplo1*,Sheila Hixíson 14 07m T W«ndy Brown
13* 72m 3* D>ana Wills 13 51m
Osco1" Connte Pr»cm 56 36m 2* Lacy Bames
5>.12m 3" Penny Se«f 56,74m

CICLISMO

Qrand Príx du Midi
(França)líj* a penúltima etapa <169Km)
t* Ftanço«« Lernarchand (Fra) 4h06m2B 2*
HencJfíh Redant (Bell 3* Romeas Gay«'-
rvWdmov (URSS) mesmo tempo
Cta«sif»caçAo geral1* Luc SuyVeerbuik (Mo<l ?3h28m04 2*
Oerard Rue (Pfa) 23h28m05 3* Jean-Ciau-
de Coiotti (Fra) 23h28m22

IqueeLan
Com uma pincelada
de humor.

QOODfYEAR

in
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ERBA, Itália
— O treinador da
Alemanha, Franz
Bcckenbauer,
lembrou o que
aconteceu com a
Dinamarca, na
Copa do Mundo
de 1986. no Méxi-

D
ALEMANHA OC.

IUGOSLÁVIA
EMIRADOS
COLÔMBIA

co. para responder mais uma vez à per-
gúnta que mais tem ouvido nos últimos
dias — a Alemanha é, realmente, o
melhor time desta Copa? "A Dinamar-
ca ganhou os três jogos da primeira
fase. foi cercada de euforia e acabou
sendo mandada de volta para casa pela
Espanha, nas oitavas-de-final", recor-
dou o Kaiser, afirmando que não quer
qiie isso se repita agora com a sua
equipe.

A Dinamarca encantou as platéias
dc. 1986 como a Alemanha Ocidental
fascina agora. Na primeira partida, no
dia 4 dc junho, venceu a Escócia por 1 a
0; na segunda (dia 8), goleou implaca-
vclmcnte o Uruguai, por 6 a 1; na ter-
ccira (dia 13), derrotou a Alemanha,
por 2 a 0, um placar facilitado pelos
alemães, que estavam interessados em
participar dc uma chave mais fraca nas
oitavas-de-final. a do Marrocos, e não a
da Espanha. Com seu futebol festejado
como o do do time de Bcckenbauer
nesta Copa. os dinamarqueses foram
derrotados pelos espanhóis por 5 a 1. E
a Alemanha venceu o Marrocos por I a
0.

! "Temos convicção de que nosso fu-
(tbol è dc bom nivcl mas. com exceção
da Iugoslávia, ainda não tivemos opor-
tünidade dc enfrentar grandes poten-
gas". afirmou Bcckenbauer.

I

A ¦1 ¦

Beckerwaucrumamarca 86

Na concentração do Castillo di Ga-
siglio, cm Erba, cidade do norte da
Itália vizinha a Como, Bcckenbauer foi
muito festejado pela segunda vitória
por goleada nesta Copa — Sal sobre
os Emirados Árabes, depois de fazer 4 a
1 na Iugoslávia. Ele sequer considera
problema ser obrigado a substituir
Brchmc, que levou o segundo cartão
amarelo c estará dc fora do jogo contra
a Colômbia, terça-feira, novamente no
Estádio Giuscppc Mcazza. em Milão.
Seu substituto mais provável c Hans
Pflüglcr, jogador de 30 anos de idade,
do Bavcm. dc Munique, formado cm
engenharia. Os alemães tiveram ontem
um dia dc folga c voltam a treinar hoje.

Artilheiros exaltam time

Õ decorador dc interiores Matthãus c a estrela da Intcr de Milão

Os dois artilheiros da Copa do
Mundo até agora, os alemães Matthãus
e Võllcr, cada um com três gols em
apenas dois jogos, avisaram que a Co-
lômbia deve se preparar, pois vão man-
ter o mesmo ritmo na terça-feira, às 17h
(12h no Brasil), no Estádio Giuscppc
Mcazza. em Milão. Matthãus. 29 anos,
camisa 10, um decorador dc interiores
que jogou no Bayern dc Munique dc
1985 a 1988, quando se transferiu para
a Internazionale. de Milão — time pelo
qual ganhou um campeonato c uma
Copa da Itália — disse que está conse-
guindo fazer gols porque o time ale-
mão. no conjunto, "é muito bom".

"É bonito saber que temos um bom
time. Mas não me iludo. É tudo fácil
agora, nesta fase. Ainda precisamos
treinar muito, porque o mais difícil vem
pela frente", disse Matthãus. Ele acha
que o fato dc jogar cm Milão ajuda
muito, pois a Alemanha tem três joga-
dores da Intcr — além dele, o atacante
Klinsmann c o latcral-csqucrdo Breh-
me. "Pelo menos, 50 mil dos 70 mil
torcedores que foram ao estádio eram
nossos. Era nosso dever jogar bem para
eles." „

Rudi Võllcr. 30 anos. camisa 9. que
joga desde 1987 na Roma — ao lado do
zagueiro Bcrthold. seu companheiro dc
seleção —. disse que jamais imaginou
que a esta altura, na Copa. fosse arli-
lheiro. Daqui para a frente, não sabe
qual o adversário em que será mais
difícil marcar gol. 

"Vamos ver como a
Argentina se comporta", disse, sem jus-

Võllcr achou adversários fáceis •

tificar a preocupação com o lime dc
Maradona.

Dc qualquer forma, a opinião dc
Võllcr é dc que esta Copa do Mundo
ainda vai começar para a Alcmanhá"
Ocidental, pois ele considerou muito'
fáceis os adversários até agora — mes.-.,
mo a Iugoslávia. Quando perguntado sc
sua seleção tem algum defeito, a relação
de Võllcr é um sorriso. "I)cfeilon Co-
mo. sc já fizemos tantos gols? Eslc time
é muito mais forte c agressivo do que o
que foi vice-campcão do mundo no Mu-
xico, cm 1986". diz o artilheiro, que.
quer deixar sua marca neste que pode-
ser o seu último Mundial.(A/.P.I

Placar JB

Liga Mundial
Masculina
rTòquio. Japèo)
Grupo B
Japão 3 » 0 China
(JS'10 1*12. 1S7)

Copa Da vis
,Z<vui turopôia grupo 2 semifinal Turqu
1 > 2 Noruega
Polônia 3*0 Bulgária<
«>ona Asia'Oc«ama semifinal
grupo 2 Tailândia 3 « 0 S" lanka. Marro-
cos 3 ¦ 0 T ogo
Zona Africana grupo 4. semrfinal Zim-
bab*e 3 « 0 Costa do Marfim

IBM/ATP Tour da
Londre*
("Oueen s Club Inglaterra)—1 ' a-.".—:;*¦! inJw o *' e fc.«
John McEnroe (EUA).
^ons Bec^e» (RFA) 64 e 6>4 Stefan Ed-
*»rg 'Sua)

torneio de Florença
QtAiia)
Çamitmais Magnos larsson (Sm») 6>4 e
6 4 Ahi Rahunan (Fin), lanson Duncan
(EUA) 6'2 e 6'3 Omar Camporese (tta)l
IBM/ATP Tour de
Rosmaien
fhoianda semifinais)
Amos ManvJorl (lar) (y4 Richey Rene-
5*rg (EUA), Aleiarider VolKov 6'3. 4'6
9 6/3 Patricfc McEnroe (EUA)
Torneio de
Birmingham
O^iaterra)
iemitinai Haiana Suàova (Tch) 2/6. 6>4 a
f'5 Ros Fairfcank (AFS) Zirva Gamaon
(EUA) &'i. 36 a 6/0 NaUlte Taunat (Fra)

, GOLFE
Aberto doa Catados
Unidos
Verceira volta 1* Jatfc NiikCiau» (EUA)
«•13. ?* Greg Norman (Austr) 214, BobOy
V»»duo« (EUA! 216

ATLETISMO
Campeonato doa BUA
MasculinoflüOm
p* Cé« L«w« lOsOi T Mâfk Withotl-
v*x>n lOsi»S Oannii Mitcheii 10a26
jiiOm cJ barraims
|1* .«oçer Kingdom 13*2? 2a Tony DeesI13V40 3* Oatus Clark I3s4«
£}ardrjV?r>ce Labochy 7g.6?m 2* Dava Ste-taoa 77.24m. 3* Mihe Bamefl 77.i6m

•alto em altura* Hoiii* Con*ay 2.36m. 2* Doug Nordqu»st
<,3bm. 3* John Morris 2.32m
Mo

AUTOFERIâS DHSCH0AL

fc

ft# J<m Do«»hMng 2l.20m ;tipij2 3* Rc^ Baca.es ?0.35m
Fafnmino
noóm
h* Míchelia Fmn iisíO. 2* Carietie Gu«Jry
,11*25 y Evaiyn As Mor d 1is30
iil(X)m cJ barrairaa
T Lavonna Martin 12s90. 2* Cand/ You^g
Jl3iI6 3' lym» Toltwft t3»18

pOKm marcha atlética
fl* Oebtx Lawrertce 46m14t04. 2" Tereaa
Vaili 46mS4a20. 3* Sara Standley'#rmC6a50

CICLISMO
;Orand Pri* du Midi
J(Ff«nçí|
*15* e penúltima etapa (l69Km)ir François Lemarchand (Fra) 4h06m28 2*•fieryjrix Redant (Bel) mesmo tempo
ptaasihcacAo geral•1* Luc SuyXeerbmk (Hoí) 23h26m04Go>«ra Rua (Fra) ZJhJBfiX»

AUTOMOBILISMO
Campeonato
Internacional
de Fórmula 3000

•' (GP da Espanha, em Jeraz De La Frontera.
| quarta etapa)
iGrid de largadü do GP disputado ho-
ii.i 1* fila Ertc Comas (Fra/l.ota). Marco Ap»-' oeila (Ita/Raynard)' 2* fila: Ertc Van De Poeia (Bel/Rpynard).! Andréa Montarmmi (lta'Reynard) ' #"y fila Alian McNish (GBR/Ldl^r * Ptv,

hppe Gacha (Fra/Reynard) j;> *.* *•

•

2| Toca-Fitas Auto-Radio CCE CM 370 . ^
BateriaSaturnia6p/VW/Passat/Fiat/ 4xo H1Q 00
Uno/Premio /Gol/Chevette/Corcel 11 t.UlO,

ll gasolina 36 AH Tola! = 8.052.00 jg/m«

If 41935,0D

11 Total = 3.740,00 " :

¦ Comprando e montando pneus Goodyear na

—————— : ¦

GOODYEAR DPASCHOAL^JF4i—-—Bangu - R. Francisco Real, 1095 JHIHw
580.9313 Novi FrilHifflo - Eng. HansGaiser. 126

RantJy Barnes
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Um livro para conhecer arquibancapa

quem e quem 
no futebol Que substitutes voce faria na selegao brasileira? I,

VERONA, Italia — Torcedores aci- tanto espa?o como a historia do futebol

^ J
da Nao importa Tornou-se, peia or cxcmplo, que o rccorde italiano dc .
agihdade e acuraulo de infonna?ocs, £, contra fbi batido pelo Catania^a AWIrBtanc PeuteCoeBso OAlilfla Rala France Montora tvan PMwiro Oodoffredo

;uma referenda obngatona no genero. ft4Ua, em partida contra a Inter de Mi- compo,ltof -c"tor ^ p0,la~ 51°
Ao contiirio do que diz Bcccantini, lao, cm 1961: o golciro Gaspari sofrcu > Usaria Bebcto, Romano ¦ Nio faria nenhuma ¦ Fiquci dccepcionada ¦ Ncnhuma Sci que o ti- 

' 5U

•' Si' umVSiin iff quatro gols marcados por seus proprios c Careca no ataquc e colo- .uNtituMo. nem metmo com Careca e MOller. Na mc i bom e s6 prccisa dc ¦ Qucm tem Rcnato. nao ¦ t dificil falar cm substi-
An mu. nan ai!?p]i^>rr-^nr Hp zaguciros. 0 rccordc em difcrcnca dc raria Maanho no lugar de as de mtcm, quando entra- pnmcira f«rtida eles pp- um pouco mais dc cntu- pcrdc campconato. Ele tem tuicocs porquc o time ven-teboi do que para aquele torcedor de ncrtence ao Snortine de Lalboa que Joymho. Nio an qucm t* ram Bebeto e Silas. Meu «m bem. Sc tirasse alguim sia»mo c inccntivo para que entrar logo ncs« time ecu. embora icnhn brinca-ultima hora. Qucm procurar na lctra gols pertence ao aporung ac usoodqut. rana do time, mas prcfiro o grande medo era que o do jogo dc hoje (ontem), uoertar a dirctfo do gol. mediocre O jogo dc hojc do em campo c jogado"D" por exemplo, n3o achara o nomc na temporada 63 64 derrotou o Apocl csqucma 4-J-J. Esse tipo de Brasil vences* a CosU Rl- sena o Milllcr e nio Care- Acho que o mais impor- (onicm) mostrou isso A pouco futebol Pu niexcna

Dunga, mas la esta Valdir Pcreira. o Nicosia por 16 a I. J°8° C0I',ra 4 Costa Rica e cade golcada. Isso aumen- ca. Acho que o Brasil tem tantc c clcs sc acostumarcm sclc^iio brasileira foi pessi- no Dcbcto, colocando-o
Didi, que jogou sua ultima Copa cm . , muito chato, asam como t taria a confiaiwa do ume a 6Umos jogadorcs no ban- Um ao outro para fazcr ma jogando com um ad- mais cctlo, uns 15 minutos
1962. Naletra'T'. nao achara Taflarcl. A sele^ao mundial de todos os tem- insuporiavcl o idioma cna- ponto de comprometcr ain- co. como Romano. Por com que os passes scjam vcrsario num. Rcnato pre- antes e nio tirana Careca.
mas Eduardo de Andradc o Tostao' POS 6 escalada com: Yashin; Djalma do por Uuarom, o «an> da mais os resultados. Tor- que nao aproveiti-lo? O ti- ccrtos e o gol atingido rapi- cisa cntrar no lugir do Valdo, ao contrano. deve-

^'-vV-r'Sr* frtejasa 
z&sizsti srtsrzss srsskss s^sssstsnouviu falar em Scilo, Roger Milla ou kenbauer e Di Stcfano; Uamncna. ursi. veneer. Essa conversa de mas conscguiram garantir campo. Aluacties Jesse ti- pessoal a k entrosar me- mos fanrr frentc a outros jopir' 

Kim Joo Sung ? Ha detalhes imprcssio- Pcle e CruijlT. Os lcitorcs brasilciros pre- ter vanas oportunidades dc osdois pontos. po contra times fracos mc ihor. times, como a Alcmanha.
nantes, como a lista dos campeoes esta- feririam per certo. nao ter acesso a lista ^
duais brasilciros a partir de 1902. Im- de partidas mortals que traz no topo mais fortes?' pressionantes c exagcrados: o finalcntrcBrasilcUruguai.cml95fl.no
campeonato estadual do Piaui mcrecc Maracana.

crupo mmnnmpcaa ESPORTE NA TV
1« Tchecoa 2 2- -46* ^ rj o

J|, 2° Itdlia 2 2 - . 4 2 (®) Otobo Mandwte BamMrantM ^ SBT

® 3^ Austria 2 - 2 O O ^ S 52^-^ 
™

"a 
r~ : 2 o 1 ^1^36 •ottorta Fl Ull 12H ¦» > Ml* (Grupo F) mull Indy¦16h bm^m »Umvari lOrupo E) 15MC C^aTaM—ooodAno '6c * Un^wl (GrupoE)

¦¦¦¦1.1 ZJMO bpataMlar — noticiifto 18h Iti^n ¦ Utapat (Grupo E) ,®', >»— — Mlk» Tyson * Henry Tillman. ®m
iw< Cm*m«»*—*» (G'upo E) USV*OU.EUAIVT)

*BltBA J0M0 Cap*T«M — not>ci*rio ,9hM *» >¦>'"» — sortelo lotena.
«• r«.imn mm _ _ j « 29M0 CanTaW — nottciirto — moM-rodonda. com Lu-1 CamarMI 2 2" • 4 ® ZiKX Jmm» a* M — maM-redonda ciarto do Valla. Zico, fllvdino. Mario Sii—— o»o ® convKJack>s
2* Romania 2 1 - 1 2 3 2 " 

f',0, an Coc*.«+*m+m m - g.udo E1

3° Argentina 2 1 - 12 2 

4^7JRSS 2 ^ I 2 O O A ^ AJJDIAim^O&tmOMUVIA*^

lillini(il9f!niviB9Vn9iVfiPn «?«2£2« nhJA CD ¦ ® —moi roi * in couewu

GRUPO B HI 131^31^3 <flor°n«» W* CS a® TCHlCO^iOVAOUU ?ehl^a <Mlli0> ALCMANNA OC. fTI i |~T1 IUOOSLAvIA

CI 

1_ giJJi' ffljju* Q] ¦ ® s, ® coL0«tu
— 

g*c6cUl  1 2 2 it 
h!^«a (Florinf) AUSTMA [5] « [T] TCMKOMjOVAQUU 19 harm AUtMANHA OC [T] i [T] KMIRAOOS

f ^ 
c°ata Wica 

j. 1_ ^ !^^|g rtMOmmUU* ALMUMMAOC. O - ? OOtd^U

1=^^— m^Lrn a^H m^Lm 1»hl^a Wenf) AUtTWA ? I ? SUA Polonha) lUOOtUVU I III I EM IRA DOS

—-~GRUPO —b ^isss^isssisis^ss^s^^——E ,«fcgjca»co«g*aouL»j^^ I—

Dl« 

Atamanha  4 9 •[? ¦"<tAMAI>ftl (v*fon*> UUtCA fTl « foi COWfcA DO *UL

j 
2° CoWmbla 2 1 • 12 2 <B*rl> UM* fOl « [j]* WOMtWU tahl^Sa (Udlnf" URUOOAI foi » foi ISP AN HA ^

^jooo^u—f_M_:—»—*—*—*_ tatMHPMHVOBiBii'Si ES.
4^^Enilir^do^^ St 2^ 0 1 7^ ?efwL (B*rl> CAMAdOn [3] * Q] KHlftMlA leh^L (udlne> CORfaADOtUt f~l ilgl ISPANHA

HSSBSWHBBBBMHHBSBI^^ mmnu Q > o liomm (VeronB> atuMc* n»? W**HA
GRUPO ?«h^l <Bari) CAMAnOCS [~~] « I I URSS <Udine> CORtlA DO SUL I I » I I URUOUAI

1* Bilglca 1 1 - - 2 2 18h°™* tntmm

^ 2° Urugual 1.1*100 C P

||.J] 
K*P*"h* ° ?6hS2. Vv'W 4^aA (CwNart; iaunRM (Turn BW
Cor«a 1 - - 1 - - ?£h^L <06nov») COCTAMCA [T] « [U »C6aA <?•'•""<» HOtAMDA [T| i [T] IOITO

_________________ u£Se Shi wwi ¦SUIMI. El,g] KUHU

GRUPO ^5BBBB|PMH^^1HPB|Be|^3| i«h^. 
Wtcu 33«® WCOCU ?SfhI^a «orro

F:1-"- 

_—:—-—:—*—-—_
Holanda 1^ °«^a SUtCU f~1 « f~1 COCTAMCA fPWarmo; DM ? i ? HOLANDA

—--1—^——-—~ chtava« mmimmm&mtimm

-1 I r" 
1 

I ¦ I1 L I 
1 

i 
1 1 

ko.a* ; v ... n.n «4p"

Artllholroa I * O«? ** is^. 'Tu"m> 1* ?" 1* 0 :
3 golsi Matthaus e Voller (Alemanha Oc.) tr^pic-.wr- __  — . -
2 total Skuhravy e Bilek (Tcheco*); Roger Milla (Camarfies); Lacatus 3. _ M :-'ift'C ¦ fll I I 1 ?» AJI# WMAIS-•-,. ¦¦¦¦¦-. i,»<n ¦ —

- (Romania); Careca (Brasil); Klirmmtnn (Alemanha Oc.); Jozic (lugos- - v fc'. V r: ".; >• :***

1V^l'» Giannini e Schillaci (ItAlia); Caligluri (EUA); Hasek. Luhovy 4 lehor*^"4^ 1* ^i**"1' tmOUOKM (dk$*i * »*a4« tapanw) \J
(Tchecos); Burruchaga e Trogllo (Argentina); Omam-Blyik (Cama- Dia ,  1r6es); Balint (Rom6nia); Stroemtier e Brolln (8u6cia); Cayasso (Costa 8 . . (Q4nova) 2* P I l a I I 2* > *—. j/V
Rica); Mo Johnston e McCall (Esc6cla); Beln (Alemanha Oc ); Khalld ¦ i ".. . |—J * [—1 v U
Mubarak (Emirados); Valderrama e Redln (Colfimbia); De Gryse e De « Dia 25/6 /ft0/nai a I I « I I •• C.P.I: Wolf (B6lgica); Lineker (Inglaterra); Sheedy (Eire); Kieft (Holanda); 16 hoc*  Dia 00/7 „ „- Abdel Ghani (Egito); _ Dia 26/0 S| _' i—i »—i ! _ taharaa (Bom*) VMHCmOOim*
CM contra: Montero (Costa Rica), um gol a (avor do Brasil ; I * If 1* B
CarftftM ¦' • ,i 'r. iv. |—| j—-

: JUnanSaTSmtlnl. Monzon, Serrizuela. Canlgla « Maradona (Argon- " «^.,80WW " 0,1=1 £5 fl!->

aaKMRUHMMV^vm-m;^wmm wca.cMii««*a CAMP«*O I
(CamarOoa); Choi 8oon-Ho (CorAla do Sul); Claudlo Jara e Gomez mmmmm—m—mmmmmammm
(Costa Rica); Youauf Mohamed 0 Abbas (Emirados); Ahmed Ramzy ^S^^IIHMHBBBBiii^ ¦ r-wHSXP" (Egito); McPherson'(Esc6cla); Jimenez • Vlllaroya (Espanha); Tritts- ' I .r*]! I I '* *

• chuc e Banks (EUA); Kieft (Holanda); MaMahon (Inglatarra); Ferrl . 
(itAlia); Stojkovlc (lugosldvla); Klein (Romania); Brolln e Them (Su6- (Hotm) 1* I 1 1 [~] 1» itAlia 90cia); Moravcik (Tchecos); Zlgmantovlch (URSS); Perdomo a Frances- 14ha»ae &SBS$mpr'
Djola oartftelamereloet Kubik (Tchecos); Brehme (Alemanha Oc ) ^ 

M IVormolhoi Kana-Blyik e Massing (CamarOes); Wynalda (EUA) (Nipoias) 1*1 ? ¦ H I BK\TV Ft ¥ HP 
"JL*JB */

L^assonov^URSj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 16hOT** —J
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Um livro 
para 

conhecer

quem é quem 
no futebol

ARQUIBANCADA

Que substituições você faria na seleção brasileira?

tanto espaço como a história do futebol
de Camarões.

Os clubes se misturam com as nações.
Logo após à ficha do futebol grego, vem
meia pagina dedicada ao Grêmio de Por-
to Alegre. 0 leitor que não se deixar
confundir com estas liccnciosidades, po-
rcm, poderá deliciar-se com o Dicioná-
no. As informações sobre a história dos
grandes campeonatos sâo rigorosas. A
história das Copas do Mundo mastiga as
cscalações de cada partida, fornece cias-
sificaçâo final de cada grupo. As grandes
Copas Européias têm fichas completas.

Os que se deliciam com recordes não
se decepcionarão. O Dicionário ensina,
por exemplo, que o recorde italiano de
gols contra foi batido pelo Catania, da
Itália, em partida contra a Intcr de Mi-
lão, em I96l: o goleiro Gaspari sofreu
quatro gols marcados por seus próprios
zagueiros. 0 recorde cm diferença de
gols pertence ao Sporting de Lisboa que.
na temporada 63/64 derrotou o Apocl
Nicosia por 16 a I.

A seleção mundial de todos os tem-
pos e escalada com: Yashin; Djalma
Santos. Maroso. Parola e Bozsik; Bec-
kcnbauer e Di Stcfano; Gamncha. Orsi.
Pele e CruijfT. Os leitores brasileiros pre-
feririam, por certo, não ter acesso à lista
de partidas imortais que traz no topo a
final entre Brasil e Uruguai, cm I950, no
Maracanã.

_ VERONA, Itália — Torcedores aci-
.dentais, turistas desavisados, fanáticos
organizados, hooligans, todos podem re-

, zar durante a Copa da Itália pela mesma
biblia ; O Dicionário do Futebol. Um

tijolaço de mil páginai não numeradas
que acaba de ter lançado pela editora
Rizzoli, de Milão. O livro, organizado

; pela redação da Gazzeta Dello Sport tem
; uma aparência improvisada, quase caóti-
; ca. O coordenador da edição, Roberto' Beccantini, editor de esportes da Gazzeta
admite que seu prefácio foi feito ás pres-

. sas, para servir de ponto de apoio aos
que desembarcaram na Itália para o
Mundial. Anuncia mais: que o Dicioná-
rio tomou por base a temporada euro-
péia de 1988/89, o que limita sua sobrevi-
da. Não importa. Tornou-se, pela
agilidade e acúmulo de informações,

' uma referência obrigatória no gênero.
Ao contrário do que diz Beccantini,

.porém, o livro é mais útil para quem

. desejar uma visão em perspectiva do fu-
tebo) do que para aquele torcedor de
última hora. Quem procurar na letra

• "D" por exemplo, não achará o nome
Dunga, mas la está Valdir Pereira, o

Didi, que jogou sua última Copa cm
1962. Na letra "T", não achará TaíTarcl,
mas Eduardo de Andrade, o Tostão.
Littbarski, quem é mesmo ? Quem já
ouviu falar em Scifo, Roger Milla ou' Kim Joo Sung ? Há detalhes impressio-

, nantes, como a lista dos campeões esta-
duais brasileiros a partir de 1902. Im-

'pressionantes c exagerados: o
campeonato estadual do Piaui merece

rranoo wtonvoro
políticocompositor

editor jurista¦ Fiquei decepcionada
com Careca e MOller. Na
primeira partida eles joga-ram bem. Se tirasse alguém
do jogo de hoje (ontem),
seria o MQIIer e nio Care-
ca. Acho que o Brasil tem
ótimos jogadores no ban-
co. como Romário. Por
que não aproveitá-lo? O ti-
me está sem controle e
completamente perdido no
campo. Atuações desse ti-
po contra times fracos me
assustam. O que será quan-do eles enfrentarem equipes
mais fortes?

¦ Nào faria nenhuma
substituição, nem mesmo
as de ontem, quando entra-
ram Bebeto e Silas. Meu
grande medo era que o
Brasil vencesse a Costa Ri-
ca de goleada. Isso aumen-
taria a confiança do time a
ponto de comprometer ain-
da mais os resultados. Tor-
ri realmente pelo placar de

I a 0. Eles jogaram mal,
mas conseguiram garantir
os dois pontos.

¦ Usaria Bebeto, Romário
c Careca no ataque e colo-
caria Mazinho no lugar de
Jorginho. Nio sei quem ti-
rana do time. mas prefiro o
esquema 4-3-3. Esse tipo de
jogo contra a Costa Rica é
muito chato, assim como é
insuportável o idioma cria-
do por Lazaroni, o /antro¦
ncs. Não sou adepto da fi-
losofia de jogar feio e
vencer. Essa conversa de
ter vánas oportunidades de
gol c nio converter para
mim e incompetência.

¦ Nenhuma. Sei que o ti-
me é bom e só precisa de
um pouco mais de entu-
siasmo e incentivo paraacertar a direção do gol.Acho que o mais impor-
tante e eles se acostumarem
um ao outro para fazer
com que os passes sejam
certos e o gol atingido rapi-
damente. Talvez esse resul-
tado apertado obrigue o
pessoal a se entrosar me-
Ihor.

¦ É difícil falar cm substi-
tuicões porque o time ven-
ceu, embora tenha brinca-
do cm campo e jogado
pouco futebol. £u mexera
no Bebeto, colocando-o
mais cedo, uns 15 minutos
antes c não tirana Careca.
Valdo, no contrário, deve-
ria ser substituído logo,
porque demorou muito a
jogar.

¦ Quem tem Renato, não
perde campeonato. Ele tem
que entrar logo nesse time
medíocre. O jogo de hoje
(ontem) mostrou isso. A
seleção brasileira foi pessi-ma jogando com uni ad-
versano ruim. Renato pre-cisu entrar no lugar do
Dunga. Temos que ter mais
forca no ataque, se quiser-mos fazer frente a outros
umes, como a Alemanha

noticiárionot>rièrio11h 15
11H40
12fl
13h50
I5h35
I6h
23M0

aborturaÁustria lêlgica 1 Uruguai (Grupo E)IBT ttifia 00 -- noticiário
S0T Copa 00 — compacto do um jogo<Ja Copa

(Grupo F) 10*30 tapsrts
11K30 Cepo Ti
12ti Br» 1 ¦15M0 CapaTt
I6h êêêjm
I8h Csrtfai
20W0 Cap«T<
21M5 «wwtf
ZfrX &paT<
23*30 Tapa <
0M0 MMIN

Br* 1 agUo (Grupo F)
MmwMSwm — GP de Dotroit do For¦mula tndy
¦ lljlcl 1 Uruguai (Gfupo ElBoa* — Mika Tytoo * Henry Tillman. emLas Vagas. EUA(VT)
9kmm éê ¦aporte — sorteio, loteria,resumo e encerramentoApMo PM — mosa-rodonda. com Lu-ctar>o óo Valle. Zico, RfveJino. Mário Séf-
910 e convidado»
CorM* 1 ¦apanha (VT — Gruoo El

fi» — noticiárionoticiário
(Grupo F)nodclâno
rvpari (Grupo E)
ponha (Grupo E)noBciârlo

1 Un*aal (Grupo E)not»c»árk)

noticiário
maaa-radonda

— reprise

Argentina

URSS

(Roma) (Bolonha)
ALSMANMA OC. f4] » |T] IUGOSLÁVIA(Florença) (Mitio)

(Bolonha)
(Florença) (Mllio)

(Florença) (Bolonha)

(Udino)
Iugoslávia

(Varona)
COflfclA DO SUL ? 1 ? ESPANHA(Udino)

(Náp<m (Verona)
CORÉIA DO SUL URUGUAI(Udine)

Bélgica

Uruguai

¦MM.CS.Í1I «lácu(Turim) tC^oUirl)
(Gônova) (Pa/ermo)

(Cagoari)(Turim)

(Gônova) (Palarmo)
Inglaterra (Turim)

(Gênova) (Palarmo)

waammm

(Turim)
3 golsi Matthàus e Võller (Alemanha Oc.)
2 gota Skuhravy e Bilek (Tchecos); Roger Milla (Camarões): Lacatus
(Romênia); Careca (Brasil); Klinamann (Alemanha Oc ); Jozic (lugos-
làvla);
1 floti Giannini e Schillaci (Itália); Ctligiuri (EUA); Hasek. Luhovy
(Tchecos); Burruchaga e Trogllo (Argentina); Omam-Blyik (Cama-rões); Balint (Romênia); Stroember e Broiln (Suécia); Cayasso (Costa
Rica); Mo Johnston e McCall (Escócia); Bein (Alemanha Oc ); Khalld
Mubarak (Emirados); Valderrama e Redin (Colômbia); De Gryse e De
Woll (Bélgica); Lineker (Inglaterra); Sheedy (Eire); Kiett (Holanda);
Abdel Ghani (Egito);
Ool contisi Montero (Costa Rica), um gol a favor do Brasil

íSSSfc
(Mllio)

(Gênova) S* P.

(Roma)
(Roma)

(Verona) I»

(Bolonha) 1* 9Amarelei Sensinl, Monzon, Serrizuela, Canlgla e Maradona (Argen-tina); Herzog, Red, Zaak, PteMer, Streiter e Algner (Áustria); Branco,
Dunga • Jorginho (Brasil); Mbouh, Massing, Ndlp, Onana e Nkono
(Camarões); Choi Soon-Ho (Coréia do Sul); Cláudio Jara e Gomez
(Costa Rica); Yousuf Mohamed a Abbas (Emirados); Ahmed Ramzy
(Egito); McPhoraon'(Escócia); Jlmenez e Vlllaroya (Espanha); Trltts-
chuc e Banks (EUA); Kiett (Holanda); MaMahon (Inglaterra); Ferrl
(Itália); Stojkovic (Iugoslávia); Klein (Romênia); Brolin e Thern (Sué-cia); Moravcik (Tchecos); Zlgmantovlch (URSS); Perdomo a Francês-coli (Uruguai);
Dole eertftee amarelões Kubik (Tchecos); Brehme (Alemanha Oc.) eMexer (Brasil)
Vermelhos Kana-Blylk e Massing (Camarões); Wynalda (EUA) eBessonov (URSS)
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Indttindo: 1
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CENTRO
Hu.i 7 de Setembio, 71 10" .uidar

Tels.; 221-4709

COPACABANA
N.i cie Copacabana, 195 - Loja 101

Tels.: 541.3649 - 542.4247
Alondimento aos Sabados até as 12:00hs
Ou no seu Agente de Viagens
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Uruguai vai ao ataque 
para 

veneer Belgica

, Rcnasccm as csperan- M3M - -- AFP~13/06/9° 
~T s 

•

0 
querido 

dos uruguaios

rona, a partir de 21 h (1*6 CNfeft a (WMW_n Qjihpn Cno Mexico com fnma 4c ttmc vjolcnio c thr-''
; horas brasileiras). promc- URUGUAI _ ; life - pCCjUCuO IKUDCII JUZ> 

pouco futcbol. E a torcida so passou a amar-
. tendo partida mais movi- ESPANHA fSPsSp flHMfliift 

' 
fid PHI Fide idolo Ucl Sosa ainda mais. Nesscs quatro anos, 56 ;, mcntada que os dots enfa- - .. • I ^§SF' • , . (/-> « . jogadorcs uruguaios foram para o exterior.

, donhos jo^os da pntjeira^rodada (Belgica 2 x 

^ t;;; 

tOTCldcl u3 (-*GlCStC Os torccdorcs csqueceram muitos d^les, matf""'

' trocaram um apoiador - Marc Emmcrs*— fftt V ER0NA> I,iHa Ruben 
^ 

24 J°ENo°Uruguai, 
todos sabcm que Enzo

; por um zaguctro — Georges Grun, com Leo A ? anos. passou as setnanas que antccc- Franccscoli ajnda 6 a a|ma da ^o. Mas--
Clijsters jogando no meio-campo. ;; ^e.r.anl a cstrcia "i®"?1 1a- ,pPa c°m Sosa c mais amado. "Primeiro. porquc faz.,."0 Uruguai vai jogar da maneira dc scm- ideia fixa cm um rosto: Andoni Zubizarrcta. g0|s-t simplifica Hermano Huelmo RafTo, T
pre. scm libcros ncm marcagdes cspeciais". m- Vinou as atua^ocs do goleiro cspanhol cm cx-tccnico do Nacional. dc Montevideo hpje^

Thys conta ainda com a eficiencia dos late: ifef ffiHSjfl SirpeSdrpodc0um^ultado! rio da 
'paquidermica Uniao Sovietica. "Ten-

^ 
' 

IWHh. *!& ' 
Jfatilt sclc^So dc Oman, no GoSo^Pcrsico. nao 0 bem c ainda tinha um vigor fisico que i$o—ZI O" ..-I...... convocou para a Copa do Mexico com argu- corresponde a pcquena altura. Mas joga\a

BELGICA URUGUAI Kf ' "*(&&>¦ - mcntoimpiedoso:"Enovodcmaises6sabe parado a cntrada da area, como os \elhos ,
1 a>vu atacar". Os torcedores espemcaram. Sosa centroavantes. Na Europa, aprendcu a it-•
7 D*mo4 oSSSSa tinha 20 anos e os uruguaios confiavam movimcntar, sobretudo, marcar

^ aw2?oir«irt Am *u**e»wtrrto ce. Com^n^anos! ja^cra destaque no time de de de-Franccscoli Na tarde antes do jogo •
ivanmi Mt*Niio tnibv football do bairro opcrario de Curva dc com a Espanha, Raffo passou longo tempo
lo!aXM ¦*""""'¦ Maronas. na pcriferia dc Montcvideu. ondc atrasdo gol. onde Sosa treinava finalizagocs.
iiXM4ta«M4iJ/ V\ n'ltfica o ciubc Danubio. que Ihc daria, aos 16 Acertou muitas, cm chcio. no angulo. Apos ,
IMooi _ T*m*m ¦ anos scu primeiro contrato profissional. o treino, RafTo sc aproximou: "Como estao

. | QuyTtnraoacar w Tatars |» * I )m ano deoois. ia idolo. foi comnrado. por as coisas?" Sosa. tranquilo, respondeu scco:
' ree!5HFBHHE5E5H855BflCPia JUSS 425 mil pclo Zaragoza. da Espanha. "Nao vou crrar". Errou. Mas pensa que foi

rtM UNMaihibM onde ficou tres temporadas, marcando 33 so aqucla prova amarga que, em contos> ,
KiryMn (Anniny Or.)i —mt+m r»r- gols em 108 jogos. dassicos, os principcs devem accitar, para
SSa*V«n'?¦'¦ 11 iiI-. 4u*>*4 I O penulti pcrdido contru a Esputlhu IIUO ubulou O idolo urugumo Inesquedvel — 0 Uruguai dcixou o ter. so ai, direito a perfei(,ao.' fU—i. 

—————————————
Reuler — 23/06/86 m /i 111 *m' IKF 1

S 

Scifo, um belga de ocasiao ¦& mt mmmh am

campo Vinccnzo Scifo. 24 anos. da scli\ao bclga, iou Scifo no banco. O pais veio abaixo c Mccinw caiu 
asccndeu subitamcntc ao posto de Platim da Copa pouco depois. O primeiro alo de Th>-s. ao reassumir, ^WP1/:. .
90. Pode scr apenas um voto impensado, pois fortcjefonar para Scifo, pedindo que nao abandonas-
critica esportira csta semprc ansiosa cm construir selc^o. A Bijgjca intcira estava linha.
mitos Mas. quern sabc. o tiro no cscuro nao sc Scifo tcntou a sortc na Intcmazionalc. dc Milao, *
transforma numa profecia? 

"Nao sei porquc me no Bordeaux franccs. mas nao tew suocsso. Vcm dai A I CA L 4 A DC MAC DDCl ^lQ D A |lO> 
'<

comparam a Platini , di/ Scifo. Ate bem pi)u^.o a cama jc ^ um plnc>qujo talhado por Guy Thj's. \J L|b^^ C ^r^/V\rk«^^r :lp^V|rfrw lIxCvVW UrtlAV/w ,
tempo, eu c*ra muito cnticado por^sct^ "Beconfundiu durante muito tempo personalidade c

ibakmali ikfSSi BBS I

asandcr a scle^ao que disputou o Campeonato Eu- torna-sc mais iniponantc que a lucida esurategka. ^r^^jLiMtoWfioOW •' I tt. .i - ¦—rtmn
ropeu de 1984. E. podc-sc dizcr, um bclga de oca- V-u jogador brasileiro prcfendo e Vaklo. E prcciso I 0U4NIAMMHOOIO '
yap di/cr mais? Se Scifo e irregular, a culpa e dos que nao # fiTtmiiiuiimffoirrT IB DIGITAL AM/FM

Ano passado, quando a Belpca p estava pratica- o dcixam jogar. Sua, jamais. Adoro ser elogiado, • fbCMlBHMIOBWOtMMiHii a«MU
mente classificada para o Mundial, o velho Tins mas nao quero me transformar num Maradona. que ¦ AWi I oon24lt 

lr"T"~ % 
9M9

Scifo admira futcbol habilidoso dcadiu deixar o posto de ticinador Seu substituto, tornou.se a cabeca do lc3o." IJ.C.) -;|l*S^P,09^0r6<fo^ '

:mms^zrm 
Espanha querfugir 

da crise r

'P 'Jtj ¦ A Corcia do Sul virou uma cspcc.e de tabua de Coreia foi derrotada por 2 a 0 no primeiro
£ . MfOfog- p^| salvacao para a Espanha. As portas de uma ense jogo. Antes da Copa. o projeto coreano era veneer - -1 a\A j~J '

^^1 provocada pclo mau futcbol na cstrcia, a Furia 0 Uruguai c empatar com a Espanha. para se •••:•'-.1 \ iJ '

jMHyi. 
'"'.wff" 

JH plancia vitdria convincentc hoje, no Estadjo Fnuli, classificar "O Uruguai esta muito bem". O goleiro / /
W| enl Lklinc, a partir dc 16h (hora de Brasilia) para titular Poong Joo-Kim eontinuara dc fora. sendo

a torccdorcs succsso na Copa do subslituido 
por Choi In I

Wll^F -JtF Wt 
'' 

minimo tres gols de difercnea". antccipou o tecmco ^
B ^)|P f 

*|v- 
Luiz Suarcz. rcsscntido pelas criticas durissimas ,.-.ulll O <mmSES nn «-iti

\ :jr-^ qucrcccbeudepoisdocmpatceomoUruguai.no ESPAllHA ^ COhBAPOSUL lAMOWMIOOICAAItt I
|Jk t primeiro jogo do Mundial. iim CaCS^OMD I' 

ill J /TF Suarcz deixou para hoje a definicao dos 11 X^A "mH •OWRdb* AVMn I SJSS" ' Av«M~ K
MXtfk- jogadorcs que entrariioem cam^,E!c.'y^? ItSStrttS* 9M9, J.A, .% . .:-4iHHBr tuir Manolo por Julio Salinas, Michel por Rafa Paz „ mtl„i toMin H •SESslte M tei'S&Mi I poroWfHioa^o©dirofcuio a mgkg^ »•

c Roberto por Bakcro. "Posso mudar ate uma hora /sTJ "VST* • MicMmafCvoeU) Q TttA ' UMLi!
-"i • antes do jogo. Vou usar todo tempo que tenho para flittiriuuii H Lk «•«— "¦¦¦ «-aflMT" .uiiMlNilil I+3

dccidir". avisou Suarcz. A performance da estrcia !***»—*»* \\ ** ¦¦ ¦'

numa decisao. "Prccisamos ganhar bem. para nao r''"Ll . 4
. mviabilizar nossa permanencia no Mundial", dissc " f)

ocentroavamcEmihoButragueno. ^ ¦.ty rH14 
| 

H »^»»»«» 1 ^' Cordis do Sul — 0 tccmco La- Hoc-Taik +>*•. ¦""¦¦»¦' MSTml? I i 'ri "2 ".„V " )
levou as ultimas consequencias seu habito dc ocul- !¦).  : TW-isaa 

^ ^ /¦ " V
Butragueno e a esperanga dc gols tar as pnnapais mformacoes sobre sua sclci,-ao. VHaMHHHHB ^WC FOTO-SOII-MFOIMAnCA ThWT)"-TW " [CCBj.

^ 

~~~ 

^ 

o*end>do 
tomo nodQf! 

^
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México com fama de time violento c de'1'
pouco futebol. E a torcida só passou a amar
Sosa ainda mais. Nesses quatro anos, 56 £
jogadores uruguaios foram para o exterior.
Os torcedores esqueceram muitos deles, maS""'
não Sosa. As partidas mais importantes do ,
Lazio italiano, seu clube atual, são acompa™.
nhadas pela TV com a mesma emoção de um:,
jogo do Pcnarol. - 

'¦>?*
No Uruguai, todos sabem que Enzo

Franccscoli ainda é a alma da seleção. Mas-'-
Sosa c mais amado. "Primeiro, porque faz.,,,
gols", simplifica Hcrmano Huelmo Ralto,
cx-tccnico do Nacional, de Montevidéu. hpjt,0
olheiro da seleção. "Um bom jogador que-,
não faz gols é como uma bela namorada que,,.,
não dá beijos", compara. Tem mais. Én-
quanto o educado Franccscoli mais parece
embaixador que capitão, Sosa, 1,75m, 70kg,.
faz o tipo avoado, não perde a chance Uè"
uma piada. ^

Sosa tem II irmãos. Seus pais, muifó '

humildes, deixaram que fosse criado por um _
tio severo, para sua sorte, um sócio do Da:„,
nubio. Só estudou até 11 anos c. ao ganhar 3,,

Erimeira 
bola. sua vida passou a ser só futer ~

ol. Hoje está mais ligado aos sogros, donas. ,
de farmácia cm Curva de Maronas. que- á...
família. Ano passado, de férias, foi o jogador ¦
mais assediado por um grupo de técnicos
soviéticos enviados a Montevidéu para dííi-.
cobrir por que um pais de 3 milhões dí"
habitantes produz tantos craques, ao contra- ,
rio da paquidérmica União Soviética. "Tcn-
tei convencê-los de que futebol não tem lógi-
ca. Logo, não há explicação". Agora •
mesmo, no caso do pênalti, não lhe intcras-
sam desculpas. "Perdi um pênalti importall-
tc, e isso não quer dizer nada. apenas que
perdi." |

Desde jovem. Sosa driblava c chutava
bem e ainda tinha um vigor físico que ripo j
corresponde á pequena altura. Mas jogava
parado á entrada da área. como os velhos ,
centroavantes. Na Europa, aprendeu a .st_<
movimentar, lançar c. sobretudo, marcar"Hoje. é praticamente completo", diz o ex-
periente Raffo. 0 que lhe falta? A matundJ-
de de Franccscoli. Na tarde antes do jogo '
com a Espanha, Raffo passou longo tempo
atrás do gol. onde Sosa treinava finalizações.
Acertou muitas, em cheio, no ângulo. Após .
o treino, Raffo se aproximou: "Como estão .
as coisas?" Sosa. tranqüilo, respondeu scco"Não vou errar". Errou. Mas pensa que foi
só aquela prova amarga que, cm contos*
clássicos, os príncipes devem aceitar, para—
ter. só ai, direito à perfeição.

O pequeno Ruben Sosa

é o grande ídolo da

torcida da 
'Celeste'

José Casiéllp

*T ERONA. Itália — Ruben Sosa. 24
V anos, passou as semanas que antcce-

deram a estréia do Uruguai na Copa com
idéia fixa cm um rosto: Andoni Zubizarrcta.
Vigiou as atuações do goleiro espanhol cm
videos, perseguiu cada passo em falso, tcn-
tou controlar todas as suas manhas. Pisou o
campo do Estádio Comunale, de Udinc,
quarta-feira, certo de que os nervos não
falhariam, saberia perfeitamente o que fa-
zcr.

Aos 27m do segundo tempo, o juiz aus-
triaco Helmut Kohl deu a Sosa a chance
esperada: pênalti para o Uruguai. A ansieda-
de impediu o atacante de parar muito para
pensar. Mal ouviu o apito, foi para a bola
furioso. Na pressa, perdeu o pé de apoio, o
último passo foi curto c o chutc de canhota,
muito embaixo da bola, mandou-a por cima
do gol. O ponto perdido para uma Espanha
á beira de um ataque de nervos, como no
filme de Pedro Almodóvar, foi precioso.
Mas Sosa. que os uruguaios chamam de
Pequeno Príncipe, não perdeu a pose. "Um

pênalti perdido pode definir um resultado,
mas não é tudo no jogo. Ninguém pode
esquecer, por causa disso, que o Uruguai foi
sempre melhor."

Mas Sosa é um menino mimado pela
torcida, que sempre o perdoa. Em 1986, o
treinador Ornar Borrás, que hoje dirige a
seleção de Oman. no Gollo Pérsico, não o
convocou para a Copa do México com argu-
mento impiedoso: "E novo demais c só sabe
atacar". Os torcedores espernearam. Sosa
tinha 20 anos c os uruguaios confiavam
inteiramente nele.

Ele sempre foi tratado como herói preço-
cc. Com 11 anos, já era destaque no time de
baby football do bairro operário de Curva de
Maronas, na periferia de Montevidéu, onde
fica o clubc Danúbio, que lhe daria, aos 16
anos. seu primeiro contrato profissional.
Um ano depois, já idolo, foi comprado, por
USS 425 mil pelo Zaragoza. da Espanha,
onde ficou três temporadas, marcando 33
gols cm 108 jogos.

Inesquecível — O Uruguai deixou o

- Cf. '
Ej^-

BÉLGICA

a

O pênalti perdido contra a Espanha não abalou o ídolo uruguaio

Reuter — 23/06/86
Safo, um belga de ocasião

mnic-iitn Wnlirr Mçgutts. laivez nara aparecer, exi';;  — iw>¦» m-if A m/MA.Ha ll»un«i PKVIPUU^UO IU uivwm. um.» V——
campo Vincenzo Scifo, 24 anos, da seleção belga,
ascendeu subitamente ao posto de Plaiini da Copa
90. Pode ser apenas um voto impensado, pois a
critica esportiva está sempre ansiosa cm construir
mitos. Mas, quem sabe. o tiro no escuro nao se
transforma numa profecia? "Não sei porque me
comparam a Platim", diz Scifo. "Ate bem pouco
tempo, eu era muito criticado por ser irregular.
Agora querem me transformar na imagem de IX-us.
Se eu levasse isso a sério, não conseguiria tocar na
bola."

Scifo nasceu na Bélgica por acaso. Seu pai. uni
napolitano tradicionalista, foi trabalhar numa mina
dc carvão belga, quando a mulher. tamK-m italiana,
já carregava Safo no ventre. O jogador só se decidiu
pela nacionalidade belga depois que o treinador (iuy
Thys o convenceu de que era o único caminho para
ascender à seleção que disputou o Campeonato Eu-
ropeu dc 1984. É, pode-se dizer, um belga de oca-
siáo.

Ano passado, quando a Bélgica já eslava pratica-
mente classificada para o Mundial, o velho Th\s
decidiu deixar o posto de treinador Seu substituto, o

lou Scifo no banco. O pais veio abaixo e Mceirws caiu
pouco depois. O primeiro ato de Thys. ao reassumir,
foi telefonar para Scifo. pedindo que não abandonas-
se a seleção. A Bélgica inteira estava na linha.

Scifo tentou a sorte na Internazionalc, dc Milão,
no Bordeaux francês, mas não teve sucesso. Vem dai
a fama de ser um Pinóquio talhado por Guy Thys."Ele confundiu durante muito tempo personalidade c
personalismo", justifica o técnico belga. "Mas isso já
passou". Scifo fica realmente surpreso com a atenção
que está despertando na Itália. "Meu sucesso é nor-
mal, pois trabalhei por ele."

O meio-campo está tranqüilo, sobretudo porque
Thys repete em suas preleçòcs diárias que o principal,
num time, é o jogador não se sentir preso Scifo
prefere situações em que a habilidade individual
torna-se mais importante que a lucidez estratégica.
Seu jogador brasileiro preferido é Vakio. É preciso
dizer mais'.' Se Scifo é irregular, a culpa é dos que não
o deixam jogar. Sua, jamais. "Adoro ser elogiado,
mas não quero me transformar num Maradona, que
tornou-se a cabeça do leão." (J.C.)

VmOCASHmiKOIDlft
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Scifo admira futebol habilidoso
Reuter — 7/5/90

r pr" Espanha quer fugir da crise WWU-IH

Coréia foi derrotada por 2 a 0 no primeiro
jogo. Antes da Copa. o projeto coreano era vencer
o Uruguai e empatar com a Espanha, para se
classificar "O Uruguai está muito bem". O goleiro
titular Poong Joo-Kim continuará dc fora. sendo
substituído por Choi ln-Young.

A Coréia do Sul virou uma espécie de tábua de
salvação para a Espanha. As portas de uma crise
provocada pelo mau futebol na estréia, a Fúria
planeja vitória convincente hoje, no Estádio Fnuli,
cm Udinc. a partir de I6h (hora dc Brasília) para
provar a seus torcedores que o sucesso na Copa do
Mundo ainda é possível. 

"Queremos ganhar por no
minimo três gols dc diferença", antecipou o técnico
Luiz Suarcz. ressentido pelas criticas duríssimas
que recebeu depois do empate com o Uruguai, no
primeiro jogo do Mundial.

Suarcz deixou para hoje a definição dos 11
jogadores que entrarão cm campo. Ele pode substi-
tuir Manolo por Júlio Salinas, Michcl por Rafa Paz
c Roberto por Bakero. "Posso mudar até uma hora
antes do jogo. Vou usar lodo tempo que lenho para
decidir", avisou Suarcz. A performance da estréia
transformou o antes rotineiro jogo contra a Coréia
numa decisão. "Precisamos ganhar bem. para não
inviabilizar nossa permanência no Mundial", disse
o centroavante Emilio Butragueno.

Coréia do Sul — O técnico La- Hoc-Taik
levou às últimas conseqüências seu hábito dc oeul-
tar as principais informações sobre sua seleção. A

CORÉIA DO SUL

Butragueno e a esperança de gols

,nd\do 
como se

Mil POSTOS PETROBRAS
Toda vez que você aparecer a gente faz a maior festa
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Waddle, perscguido pelo holandcs Witsctige, foi substituido por Bull no segundo tempo

Holanda escapa de 
perder para 

Inglaterra
M. .M. -M. Cagliarl. Itália — AP

GRUP,. CAGLIARI.
Itália — Pela se-
gunda vez nesta _i
Copa. a Holanda, -*
tida como uma INGLATERRA
das favoritas, em- EIRE
pata quando me- HOLANDA

| recia perder. On- EGITO
tem, diante da
Inglaterra, os campeões europeus
apresentaram os mesmos problemas

, da estréia: falta de apoio dos laterais,
pouca criatividade no meio-campo.
falta de ritmo de Gullit, e uma irri-
tante apatia de Van Basten. Os ingle-

! ses mostraram sensíveis melhoras em
relação ao empate com o Eire c só
não sairam vencedores porque Linc-
ker estava numa noite infeliz. A In-
glatèrra teve dois gols anulados, um
deles no último minuto, porque Platt
bateu direto para o gol um tiro indi-

! reto.
; No primeiro tempo, as três modi-
! ficaçòcs feitas por Leo Beenhakker

(Vanenburg. Kieft e Ervvin Koeman)
cm relação a estreia não deram ne-
nhum resultado prático cm termos de
ataque. Os holandeses sentiam muito

¦ a falta de mobilidade dc Van Basten c
a má fase de Gullit. facilmente domi-
nados pelo eficiente sistema de mar-
cação inglês. O agora recordista

mundial de jogos cm seleção, com
120 partidas, o goleiro inglês Peter
Shilton, 40 anos, não fez urna defesa
dificil sequer. A Inglaterra, por sua
vez. era muito mais incisiva e perigo-
sa. Waddlc. Barncs c Gascoigne. o
melhor do jogo. dominaram o meio-

i< campo e Lineker. mexendo-se muito,
v infernizou os zagueiros.

Logo aos sete minutos. Barnes
lançou Linekcr que, diante do goleiro

Van Breukelen. preferiu tocar para o
lado, onde não havia nenhum com-
panheiro. Dois minutos depois, Gas-
coigne esntrou driblando pela esquer-
da e cruzou. Brian Robson. também
sozinho, cabeceou por cima. Somente
a partir dos 20 minutos a Holanda
equilibrou um pouco, graças a Rij-
kaard. que atuou como cabeça de
área, mas começou a se apresentar
mais á frente. O meia do Milan era o
único holandês capaz dc criar.

Gullit começava a se movimentar,
mas os reflexos ainda não são os
mesmos de antes. Aos 25 ele recebeu
um lançamento. Estava livre mas não
conseguiu dominar e a bola saiu pela
lateral. A Inglaterra retraiu-se um
pouco mas aos 38. novamente Line-

HOLANDA O
Van Breukelen. Van Aerlo, Rij-
kaard. Koeman e Van Tiggelen;
Wouters. Vant Schip (Kielt).
Witchge e Gullit; Van Basten e
Giilhaus. Técnico: Leo Bee-
nhakker.

INGLATERRA O

Shilton. Parker. Wright. Walker.
Butcher e Pearce; Bryan Rob-
son (Platt), Waddle (Buli) e Gas-
coigne. Lineker e Barnes Tèc-
meo Bobby Robson

Local: Estádio Santèlia (Caglia-
ri) Juiz: Zoran Petrovic (lugos-
lá via)

ker fez grande jogada pela direita,
driblando o libero Koeman. O cruza-
mento rasteiro passou pelo goleiro
mas a defesa aliviou. Aos 42. Van
Breukelen fez outra defesa difícil cm
falta batida por Waddlc.

O segundo tempo foi uma cópia
fiel do primeiro. A Inglaterra conti-
nuou bem organizada c sem ter muito
trabalho com os holandeses. Aos 11.
Gascoigne fez um lindo lançamento a
Parker. O cruzamento encontrou Li-
neker bem colocado. Van Breukelen
salvou com o pé c o artilheiro inglês
completou para o gol. mas o bom juiz
Zoren Petrovic anulou, marcando
mão do inglês. Sete minutos depois.
Linekcr perdeu a melhor chance do
jogo ao chutar torto, sozinho diante
do goleiro.

A partir dos 25 minutos, quando
Beenhakker tentou dar força ao ata-
que colocando Kieft cm lugar do
inexpressivo Van't Schip. os ingleses
recuaram um pouco, mas não foram
ameaçados. Ao contrário. Nos con-
tra-ataques. continuaram perigosos e.
por pouco, a Laranja, a cada jogo
mais perto de azedar, não saia derro-
tada. Quando os holandeses já toca-
vam bola para segurar o empate, co-
mo já haviam feito contra o Egito,
Gascoigne foi obstruído na ponta-di-
rcila. Tiro indireto que Platt bateu
direto para o gol e òjuiz. com acerto,
anulou

O resultado favoreceu principal-
mente a Eire e Egito, que se enfren-
tam hoje. Quem vencer, praticamente
assegura uma vaga.

Um policial para três 
'hooligans'

CAGLIARI. Itália — Cerca de 20
mil torcedores ingleses e holandeses con-
tTa sete mil policiais. Uma média dc
um policial para vigiar cada três pos-
siveis Iwoligans que tentem perturbar
a paz da Sardenha. Com o maior apa-
rato dc segurança já usado nesta ilha
do Mediterrâneo, os organizadores da
Copa do Mundo conseguiram até a ho-
ra do jogo Holanda e Inglaterra evitar
maiores tumultos entre as duas torci-
das. consideradas as mais violentas da
Europa. Os holandeses, que não para-
ram de chegar nos últimos dois dias.
eram mais numerosos do que os temi-
dos ingleses e garantiam que vinham
em missão de paz.

Dc qualquer forma, as autoridades
oa sardenha concentraram os ptfetts
em três pontos. No aeroporto de Caglia-
ri. foi montado um hotel improvisado
para os holandeses que não tinham onde
ficar na ilha. Desde sexta-feira, todas as
pessoas que chegavam eram detalhada-
mente revistadas. No porto da cidade,
quase dois policiais estavam mobilizados
para evitar o encontro de holandeses c
ingleses que desembarcavam na ilha. O
trabalho mais complicado foi na entrada
do próprio estádio SanfElia onde era

impossível separar as torcidas pois mui-
tos ingleses e holandeses compraram
bilhetes para lugares provimos. Os po-
liciais foram distribuídos ate pelas ar-
quibancadas para evitar conflitos."Ás coisas estão indo bem até agora
mas não podemos relaxar. Os dois cm-
pates na estréia tornaram este Ingla-
terra x Holanda ainda mais perigoso.
Ninguém quer perder, principalmente
os torcedores. A saida do jogo será
mais difícil dc controlar do que a cn-
trada". previa Antonio Pitea. chefe do
esquema dc segurança armado em Ca-
gliari, quatro horas antes da partida."Eu preferia mais um empate para que
ninguém saisse daqui muito exaltado.
Mas estamos confiantes que o esque-
ma preparado í o mai? seguro pos<i-

Waddlc. perseguido pelo holandês Witsehge. foi substituído por Buli no segundo tempo

partida, não havia noticias dc conflitos
entre as torcidas c nem de ações trama-
das por hooligans dos dois lados

O medo de confusão, entretanto, as-
sustou os moradores de Cagliari c a
cidade amanheceu mais deserta que o
normal para um sábado ensolarado.
Com o trânsito modificado c as torci-
das c o aparato dc segurança na rua.
quem pode fugiu para os balneários
próximos, quem não pôde preferiu li-
car cm casa. "As coisas estão calmas
até agora mas ninguém sabe o que v.n
acontecer", explicou o comerciante Dío-
nisio Álbertini. que preferiu fechar mais
cedo sua loja dc artigos esportivos.

Para os torcedores holandeses e in-
glescs que chegaram cedo ao Sant"E-

vel". afirmava o advogado Cario Por-
ceddu. responsável pela segurança no
comitê organizador da Sardenha.

A policia italiana teve reforços es-
peciais para o jogo de ontem. A Ingla-
terra mandou duas dúzias de especia-
listas em hooligans e mais um grupo
da famosa Scotland Yard. A policia
especial holandesa infiltrou alguns agen-
tes entre os torcedores que desembarca-
ram na Sardenha. Até horas antes da

lia. nao houve pn>i>icmaN. Cordões dc
isolamento separavam as torcidas nas
entradas fora do estádio. Conforme o
horário da partida se aproximava, a
confusão era maior mas não houve In-
cidcntes. "Eu temo pela madrugada mas
nem um agente de segurança dormirá
hoje", garantia Pitca. Pela barulheira dc
gritos, apitos c buzinas que ingleses e
holandeses faziam antes do jogo, nin-
guém. cm Cagliari. vai dormir

A defesa do estilo bretão

Bobby Charlton

e/ogiu time de

seu irmão Juck

CAGLIARI. 
Itália — l ma das

maiores legendas da história do
futebol inglês, o atacante Hobbv
Charlton. que encantava os torccdo-
res no Knglisli Tcant campeão de 66.
fez ontem um alerta aos que se dc-
cepcionar.im com a estréia do Ingla-
terra — I a I conira o t:irc. "Nao se
faz qualquer prognóstico pelo pn-
meiròjogo. N história está repleta de
exemplos dc maus inícios dc compe-
lição que acabaram cm titulo.'"
Charlton. irmão do técnico do Eire.
Jack Charlton. está em Cagliari co-
mentando os jogos do grupo I' pela
Hriiish Broadcasling Corporation

Charlton citou como exemplo a
própria estréia da Inglaterra na vito-
riosa campanha dc 66. "Empatamos
sem gols com o Uruguai, que linha
uma ótima defesa. Por que agora não
pode acontecer o mesmo?" Mesmo
evitando maiores criticas ás demais
seleções. Hobbv Charlton c um dos
maiores delensorcs do estilo inglês c.
no ntesmo comentário, elogia os in-
glescs c o Eire dc seu irmão "Jogar

contra o Eire c dilcrcnte de jogar
contra qualquer outra seleção. A bo-
l.i não n.ir.i no chão e elc> tem um

meu pais começam a aprender o fute-
boi. lhes é ensinado esse estilo. Por
que o mudaríamos? Só para citar um
exemplo, assisti ao jogo entre Áustria
e Tchccoslováquia e peguei no so-
no." O ex-atacante continua sua pre-
gação dc elogios ao time inglês.
"Confio neles. O que Bobbv Robson
tem que colocar na cabeça dos joga-
dores é que eles estão aqui para ga-
nhar o Mundial e não para agradar a
imprensa."

Quanto ao Brasil e os times afri-
,-inm — Cum.iròes c 1 lmIo —.

imenso prazer em derrotar os ingle-
ses."

Quanto as criticas que ouve quase
diariamente ao estilo britânico,
Charlton. que treina crianças cm vá-
rias partes do mundo, responde que
não se pode mudar uma tradição de
tantos anos. "Quando as crianças dc

Bobbv Charlton não se furta a cio-
gios, embora contidos. "Os brasilei-
ros estão melhorando rapidamente e
os africanos me agradam bastante.
Ainda jogam um futebol puro e bo-
nito, é gostoso vê-los jogar. Estão
emergindo e podem alcançar sucesso
em pouco tempo."
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Juck Charlton promete mais uma vezbolas altas na área
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Sumiço
PALERMÒ; Itália — O único pro-

blema que afetou um pouco a tranqüila
preparação do Eire para o jogo de hoje
foi o inexplicável sumiço dos três mil
ingressos que a Pifa destinara aos tor-
cedores irlandeses para a partida. O
comitê organizador não quis dar mais
ingressos, afirmando que a responsabi-
lidade pela guarda dos tiekets é dos
irlandeses, mas segundo seu assessor de
imprensa, não haverá problemas porque
ainda há mais dc 17 mil ingressos á
venda no estádio Sant Elia.

de ingressos sem
Mesmo assim, o assessor da Fia (As-

sociação de Futebol da Irlanda). Joe
Dclaney. enviou um protesto ao comi-
té: "Não importa se há ingressos, o
certo é que houve um roubo. Tentarei
ainda conseguir pelo menos 500 ingres-
sos para nossos torcedores."

Joe estava transtornado no treino
de ontem pela manhã. "É um escánda-
Io que nossos conterrâneos tenham de
pagar USS 51 (CrS 4.5 mil no câmbio
paralelo) por um ingresso que. cm Du-

solução
blin, custa USS 9 (CrS 810)." O assessor
espera que pelo menos oito mil irlan-
deses vão ao estádio hoje, mais do do-
bro dos ingressos a que o Eire tinha
direito.

Segundo Dclaney, assim que foi cons-
tatado o sumiço dos tiekets, que estavam
na concentração irlandesa, "acionamos
imediatamente a policia, mas já era tar-
de. Embora seja lamentável, esse inci-
dente não atrapalhará a nossa vitória
sobre o Egito."

Realização de um sonho

¦ Eire e Esito, meros participantes, decidem uma vaga
Almir Veiga — 23/5/87

PALERMO — Antes do inicio da
Copa das zebras, o comentário mais Ire-
quente sobre o jogo entre Egito c Eire
era que seria o mais fraco do grupo F, e
que decidiria no máximo o terceiro colo-
«ido. Apus a primeira rodada, a situação
se inverteu e. além de prometer muita
niov imentação e jogo ofensivo, o jogo de
hoje é decisivo para a definição dos elas-
sificados. Uma vitória significa pratica-
mente a classificação para as oitavas-de-
final. Tanto o católico Eire quanto o
muçulmano Egito surpreenderam ao em-
patar com Inglaterra c Holanda, c não
são poucos os que di/em que os afriea-
nos repetirão o fenômeno Camarões.

O sempre otimista e bem-humorado
técnico do Eire, Jack Charlton. não
pretende fazer mudanças no time. nem
no histórico estilo duro e aéreo dos
irlandeses. "Esse estilo é o mais efi-
ciente do mundo, e se os times ingleses
não houvessem sido afastados das com-
petiçòes européias, os italianos não ga-
nhariam as três taças." Charlton. irmão
do idolo inglês Bobby Charlton, afirma
que tanto hoje quanto dia 21 contra a
Holanda, sua seleção jogará para frente."Futebol de toquinhos no meio-campo c
dcfcnsivismo não são para o Eire."

Nos treinos da semana, Charlton
orientou seu time a não dar espaços no
meio-campo. Ele marcará espccifieamcn-
te a Ahmed Abdou e Abdel-Ghani, que
contra a Holanda foram os donos do
setor no campo

O Egito viveu uma semana de dois
momentos distintos. Os dois primeiros
dias após a façanha do empate com a
Holanda, foram de festa e declarações
eufóricas. Desde sexta-feira, contudo,
a ordem c retornar á humildade e se-

quer dar entrevistas. Só o técnico Ma!i-
moud El-Gohary continua falando nor-
malmente."A Irlanda tem determinação c ga-
nhou moral ao empatar com os ingle-
ses. Seu técnico é fantástico e eles não
estão invictos há 14 jogos á toa." A
maior preocupação dc El-Gohary é
quanto ao estilo irlandês. O técnico
lencionava alterar o time para adap-
tar-se ao jogo aéreo que enfrentará nos
dois jogos seguintes, mas não obteve
sucesso. Os jogadores preferem man-
ter o estilo alegre e ofensivo. Mesmo
assim, o técnico confia na boa prepa-
ração que. ao contrário dos jogadores— que rezam diariamente e atribuem o
empate da estréia a Alá — é responsá-
vel boa participação até aqui.
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Empate faz 
justiça 

a Holanda e Inglaterra
Cagliari, Itália*—A1

Oscar Valporto

INGLATERRA
KIRE

HOUNDA
EGITO

I CAGL1ARI.
i Itália — A batalha
i da Sardenha nào
• aconteceu. Nem os
S hooligons causaram'grandes tumultos,
; nem Holanda e ln-
j glaterra fizeram a
i grande partida espe-
! radar O empate de O a O foi resultado mais
! justo para dois times sem inspiração ou
j criatividade. Os holandeses atacaram
i mais, mas foram os ingleses que tiveram as
j melhores chances. "Voltamos a jogar mal.
; Mejhoramos em alguns setores, mas ainda
j aprelentamos falhas", disse o técnico ho-
; landis Leo Beenhakkcr. O inglês Bobby' Robson estava mais satisfeito. "O time
I jogou com mais velocidade e foi mais' objetivo. Poderíamos ter vencido", anali-
j sotrò treinador.
j disposição defensiva inglesa come-

çou" na escalaçâo. A "pequena surpresa"
I anunciada pelo técnico Bobby Robson foi' a substituição do atacante Peter Beardsley

pelo zagueiro Mark Wright. A Inglaterra
' pausou a ter cinco defensores, como a

seleção brasileira, e Wright ficou de libero
enquanto Walker e Butcher cuidavam da

. marcação dos holandeses. Além disso, o
! treinador trocou o experiente lateral Stc-

vens pelo veloz Parker, estreante em mun-
! diats, "A defesa teve problemas contra o
| Eirc! e precisávamos mudar", explicou
: Robson.
> "tA Holanda, ao contrário, entrou com

uma formação mais ofensiva. Rijkaard
voltou a ser zagueiro, mas o técnico Bce-

; nhakkcr lançou Johnny Vant Schip ao
; invés de Winter no meio campo, onde
, também substituiu Erwin Koeman por
; Wittchge. Na frente, outra surpresa: em
; vez do pesado KJeft. Beenhakkcr escolheu

o ágil Hans Gillhaus para atuar ao lado de

Van Bastcn, para que Gullit jogasse mais
como apoiador.

O primeiro tempo foi quase todo ruim,
principalmente pela superioridade das de-
lesas sobre os ataques. A Holanda atacava
com mais gente, mas esbarrava no bloco
defensivo de oito homens bem armado por
Bobby Robson. O problema inglês era o
contra-ataque, pois os lançamentios lon-
gos para Linckcr c Bames foram sempre
errados. Mesmo assim, o primeiro bom
ataque foi inglês — Barnes tabelou com
Lineker e cruzou fechado para Rijkaard
afastar.

Como queria o técnico holandês, o
time procuarava trocar de posições. Rij-
kaard avançava, deixando Wouters na
marcação. Gullit trocava de posição com
Vant Schip pela direita, por onde a Holan-
da conseguia mais espaço. Mas o primeiro
chute a gol só saiu aos 13 minutos, quando
Rijkaard bateu de fora da área e Shilton

tio inqlatbrraO

Shilton. Parkor, Walktr, Butcher e
Pearcc. Wright, Waddle (Buli) e
Gascoigne; Robson (Platt). Lineker
e Barnei. TéwHw Bobby Robson

HOLANDA O

Van Breukelen. Van Aerle, Ronaid
Koeman. Wltschge e Van Tlggelen;
Wouters. Rijkaard e Van't Schip
(Kleft); Qlllhaua. Gullit e Van
Baaten. Técntcm Leo Beenhakker

! Estádio SanfElia (Cagllari);
Públlcoi 38 000, JuIb Zoran
Petrovic (Iugoslávia), Bandeira
v*r malhai Edgardo Codesal (Mé-
xlco).
Bandeira amarelai Mohamed
Hansal (Argélia).

defendeu firme. Os holandeses pressiona-vam, mas esbarravam na mi forma do
craque Gullit, que, aos 21 minutos, des-
perdiçou contra-ataque por chegar atrasa-
do. Logo depois, fez boa tabela com Van
Basten, mas atrapalhou-se na hora de chu-
tar. "Os reflexos me traem. Ê a falta de
jogo", explicou o capitlo da Holanda, queficou nove meses parado após contudo no
jeolho.

Contra-ataquaa — Enquanto a
pressão holandesa nào tinha resultados
práticos, a Inglaterra encontrava mais es-
paços para seus contra-ataques. No me-
lhor deles, aos 38 minutos, Lineker foi i
linha de fundo e cruzou para trás, mas
Barnes chegou atrasado. Os holandeses
ainda tiveram chance numa falha da defe-
sa inglesa. O primeiro tempo terminou
com a impressão de que o jogo nào sairia
do O a 0.

O segundo tempo repetiu o primeiro.
Os holandeses foram ao ataque e, em
menos de cinco minutos, tiveram quatrolaterais ao lado da área inglesa e três
escanteios a seu favor. Tudo acabou nos
pés ou nas cabeças dos adversários. Os
ingleses contra-atacavam. Tiveram duas
boas chances com Lineker. Na primeira,
dominou com a mão para marcar. O juiz
anulou. Na segunda, tabelou com Bames e
chutou por ama.

O técnico Bobby Robson tentou mu-
dar alguma coisa, colocando Buli e Platt
nos lugares dc Waddle e Bryan Robson,
mas o time piorou. Os holandeses seguiam
pressionando, mas os ingleses eram sem-
pre mais perigosos, armados pelo bom
Gascoigne. responsável pelas melhores jo-
gadas no fim do jogo. Como uma cobran-
ça de falta, no último minuto, que Van
Breuklen nào alcançou — o gol foi anula-
do porque a cobrança era em dois toques e
Gascoigne bateu direto. "Fomos melhores
e merecíamos a vitória", disse Gascoigne,
após o jogo. "Precisamos encontrar nosso
caminho e melhorar muito", afirmou Gul-
üt.

Um policial para três 
'hooligans'

CAGLIARl. Itália — Cerca de 20
mil torcedores ingleses e holandeses con-
tra sete mil policiais. Uma média de
um policial para vigiar cada três pos-
siyêis hooligans que tentem perturbar
a paz da Sardenha. Mesmo com o maior
aparato de segurança já usado nesta ilha,
os organizadores da Copa do Mundo
nào conseguiram até a hora do jogo
Holanda e Inglaterra evitar maiores tu-
muitos entre as duas torcidas, considera-
dá* as mtis violentas da Europa. No
mijs grave incidente, um grande palan-
que próximo ao estádio, onde dois 2 mil~.£lesei brincavam de se empurrar, caiu e

s torcedores ficaram gravemente feri-
)l.

A polícia isolou o grupo em um gra-
rnado próximo ao porto, obrigando-o au ~-í . r._ ..i, nvm m mv vj mn uu Toju; Suu m ¦mvy ¦
de metralhadoreas. Outro distúrbio foi
provocado por um grupo de ingleses
qufc apedrejaram policiais e transeun-
tea'em frente á Basílica de Cagliari, e
teve de ser dispersado com gás lacri-
mogêneo. Ninguém saiu ferido e os in-
glèses seguiram em direção ao estádio.

As autoridades concentraram os po-

liciais cm três pontos. No aeroporto de
Cagliari, foi montado um hotel impro-
visado para os holandeses que nào ti-
nham onde ficar na ilha. No porto da
cidade, quase dois policiais estavam mo-
bilizados para evitar o encontro de ho-
landcses e ingleses que desembarcavam
na ilha. O trabalho mais complicado foi
na entrada do próprio estádio SanfElia
onde era impossível separar as torcidas
pois muitos ingleses e holandeses com-
praram bilhetes para lugares próximos.
Os policiais foram distribuídos até pelas
arquibancadas para evitar conditos.

"Os dois empates na estréia torna-
ram este Inglaterra x Holanda ainda
mais perigoso. Ninguém quer perder,
principalmente os torcedores. A saida
do jogo será mais difícil de controlar
do que a entrada", previa Antonio Pi-
tea, chefe do esquema de segurança
armado em Cagliari, quatro horas an-
tes da partida. "Eu preferia mais um
empate para que ninguém saísse daqui
muito exaltado. Mas estamos confian-
tes que o esquema preparado é o mais
seguro possível", afirmava o advogado
Cario Porceddu, responsável pela se-

gurança ,no comitê organizador da Sar-
denha.

A policia italiana teve reforços es-
peciais para o jogo de ontem. A Ingla-
terra mandou duas dúzias de especia-
listas em hooligans e mais um grupo
da famosa Scotland Yard. A policia
especial holandesa infiltrou alguns agen-
tes entre os torcedores que desembarca-
ram na Sardenha. O medo de confusão,
entretanto, assustou os moradores de
Cagliari e a cidade amanheceu mais de-
serta que o normal para um sábado en-
solarado. Com o trânsito modificado e
as torcidas e o aparato de segurança na
rua, quem pôde fugiu para os balneários
próximos, quem nào pôde preferiu ficar
em casa. "As coisas estão calmas até
agora mas ninguém sabe o que vai acon-
tcccr', cxplttuu u tumeruante Broirreru
Albertini, que preferiu fechar mais ccdo
sua loja de artigos esportivos.

"Eu temo pela madrugada mas nem
um agente dc segurança dormirá ho-
je". garantia Pitea. Pela barulheira de
gritos, apitos e buzinas que ingleses e
holandeses faziam antes do jogo, nin-
guém, em Cagliari, vai dormir.
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A defesa do estilo bretão

Bobby Charlton

elogia time de

seu irmão Jnck

GAGLIARI. 
Itália — Uma das

maiores legendas da história do
futebol inglês, o atacante Bobby
Charlton. que encantava os torcedo-
res no Englísh Team campeão de 66.
fc? ontem um alerta aos que se dc-
ccpcionaram com a estréia do ingla-
terra — 1 a I contra o Eirc. "Nào sc
fi r rttigl/lllrtf nrnnnAt li.*^ rwln nri

Charlton citou como exemplo a
própria estréia da Inglaterra na vito-
riosa campanha dc 66. "Empatamos
sem gols com o Uruguai, que tinha
uma ótima defesa. Por que agora nào
pode acontecer o mesmo?" Mesmo
evitando maiores criticas às demais
seleções. Bobby Charlton c um dos
maiores defensores do estilo inglês e,
no mesmo comentário, elogia os in-
gleses c o Eirc dc seu irmào. "Jogar
contra o Eirc é diferente dc jogar
contra qualquer outra seleção. A bo-
la nào pára no chão e eles têm um
imenso prazer cm derrotar os ingle-

meu pais começam a aprender o fute-
boi, lhes c ensinado esse estilo. Por
que o mudaríamos? Só para citar um
exemplo, assisti ao jogo entre Áustria
e Tchccoslováquia c peguei no so-
no." O ex-atacanlc continua sua pre-
cação dc elogios ao time inglês."Confio neles. O que Bobby Robson
tem que colocar na cabeça dos joga-
dores é que eles estão aqui para ga-
nhar o Mundial c nào para agradar a
imprensa."

Quanto ao Brasil c os times afri-
canos — Camarões c Egito —,
Bobbv Charlton nào sc furta a elo-

meiro jogo. A história está repleta de
exemplos dc maus inícios de compe-
tiçào que acabaram cm titulo."
Charlton. irmào do lecnico do Eirc.
Jack Charlton, está em Cagliari co-
mentando os jogos do grupo F pela
British Broadcasting Corporation.

scs.
Quanto ás criticas que ouve quase

diariamente ao estilo britânico,
Charlton, que treina crianças em vá-
rias partes do mundo, responde que
nào sc pode mudar uma tradição de
tantos anos. "Quando as crianças dc

gios, embora contidos. "Os brasilei-
ros estão melhorando rapidamente c
os africanos me agradam bastante.
Ainda jogam um futebol puro c bo-
nito. é gostoso vê-los jogar. Estão
emergindo c podem alcançar sucesso
cm pouco tempo."
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Realização de um sonho

Eire e Egito, meros participantes, decidem uma vaga
Almir Veiqa — 2375/87

PALHRMO — Antes do inicio da
Copa das zebras, o comentário mais fre-
qüente sobre o jogo entre Egito e Eire
era que seria o mais fraco do grupo F, e
que decidiria no máximo o terceiro colo-
cado. Após a primeira rodada, a situação
sc inverteu c, além de prometer muita
movimentação e jogo ofensivo, o jogo dc
hoje é decisivo para a definição dos das-
siricados. Uma vitória significa pratica-
mente a classificação para as oitavas-de-
final. Tanto o católico Eirc quanto o
muçulmano Egito surpreenderam ao em-
patar com Inglaterra e Holanda, e não
são poucos os que di/em que os africa-
nos repetirão o fenômeno Camarões.

O sempre otimista c km-humorado
técnico do Eire, Jack Charlton. nào
pretende fazer mudanças no time. nem
no histórico estilo duro c aerco dos
irlandeses. "Esse estilo é o mais efi-
ciente do mundo, e sc os times ingleses
não houvessem sido afastados das com-
petições européias, os italianos não ga-
nhariam as três taças." Charlton. irmào
do Ídolo inglês Bobby Charlton, afirma
que tanto hoje quanto dia 21 contra a
Holanda, sua seleção jogará para frente."Futebol de toquínhos no meio-campo e
defensivismo não são para o Eire."

Nos treinos da semana. Charlton
orientou seu time a não dar espaços no
meio-campo. Ele marcará cspccifiaimen-
tc a Ahmcd Abdou c Abdel-Ghani. que
contra a Holanda foram os donos do
setor no campo.

O Egito viveu uma semana de dois
momentos distintos. Os dois primeiros
dias após a façanha do empate com a
Holanda, foram dc festa c declarações
eufóricas. Desde sexta-feira, contudo,
a ordem é retornar á humildade e sc-

ffiaHn 
Jack Charlton promete mais uma

quer dar entrevistas. Só o técnico Mah<
moud El-Gohary continua falando nor
malmente."A Irlanda tem determinação e

na area

nhou moral ao empatar com os ingle-
scs. Seu técnico é fantástico e eles não
estão invictos há 14 jogos á toa." A
maior preocupação de El-Gohary é
quanto ao estilo irlandês. O técnico
tcncionava alterar o time nara adap-
tar-sc ao jogo aéreo que enfrentará nos
dois jogos seguintes, mas não obteve
sucesso. Os jogadores preferem man-
ter o estilo alegre e ofensivo. Mesmo
assim, o técnico confia na boa prepa-
ração que. ao contrário dos jogadores— que rezam diariamente e atribuem o
empate da estréia a Alá — é responsa-
vel boa participação até aqui.
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PALERMO. Itália — O único pro-
blema que afetou um pouco a tranqüila
preparação do Eire para o jogo de hoje
foi o inexplicável sumiço dos três mil
ingressos que a Fifa destinara aos tor-
cedorçs irlandeses para a partida. O
comitê organizador não quis dar mais
ingressos, afirmando que a responsabi-
lidade pela guarda dos tickets é dos
irlandeses, mas segundo seu assessor dc
imprensa, nào haverá problemas porque
ainda há mais de 17 mil ingressos á
venda no estádio SanfElia.

Sumiço de ingressos sem solução
Mesmo assim, o assessor da Fia (As-

sociação dc Futebol da Irlanda), Joe
Dclaney. enviou um protesto ao comi-
té: "Nào importa se há ingressos, o
certo é que houve um roubo. Tentarei
ainda conseguir pelo menos 500 ingres-
sos para nossos torcedores."

Joe estava transtornado no treino
dc ontem pela manhã. "Ê um escânda-
lo que nossos conterrâneos tenham de
pagar USS 51 (CrS 4,5 mil no câmbio
paralelo) por um ingresso que, cm Du- -

blin, custa USJ 9 (CrS 810)." O assessor
espera que pelo menos oito mil irlan-
deses vão ao estádio hoje, mais do do-
bro dos ingressos a que o Eire tinha
direito.

Segundo Dclaney, assim que foi cons-
tatado o sumiço dos tickets, que estavam
na concentração irlandesa, "acionamos
imediatamente a polícia, mas já era tar-
de. Embora seja lamentável, esse inci-
dente nào atrapalhará a nossa vitória
sobre o Egito."
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Emerson melhora 
pouco 

e larga em oitavo

. Ma novl Francisco Brito
Correspondente

DETROIT. EUA — A previsão de
chuva não se materializou, o ar estava
mais fresco mas. ainda assim, Emerson

-Fittipaldi não conseguiu melhorar mui-
• to o tempo conquistado na primeira

sessão de classificação de sexta-feira —
graças ao seu carro, que continuou
apresentando problemas com os freios e
tração. Apesar de ter andado mais rápi-
do. ele subiu apenas uma posição c
larga hoje cm oitavo, na quarta fila do
grid para o Grande Prêmio de Detroit.

Na verdade, cortesia da temperatu-
ra, todos os pilotos andaram mais rápi-
do nos treinos de ontem. E portanto, as
posições de largada não se modificaram
fundamentalmente. Na primeira fila,
cm duas idênticas Lolas-Chevy, partem
Michael Andrctti e Al Unser Jr. Logo
atrás saem Mario Andrctti c Dann\
Sullivan, este ultimo a bordo de um
Pcnske-Chevy. Depois vem Eddie
Chcevcr — piloto da Ganassi Racing
que dirige o carro que deu a Emerson o
campeonato cm 19S9. o PC-18 — e
Bobby Rahal.

Na sétima posição, ao lado do brasi-
leiro. estará seu companheiro de equipe
Rick Mears. ambos com um Penske-
Chcvy. Michael creditou muito de sua
polé á presença, cm sua equipe, de Br-
\an L\les. um ex-engenheiro de Fórmu-
la-1 na Tyrrel. "O Bryan realmente nos
ajudou a preparar o carro para esta
pista", afirmou. "Ele já participou de
seis corridas aqui com a F-l e sabe
como acertar o carro". A F-l realizou
Grandes Prêmios em Detroit até 198S.
Um dos grandes segredos desta pista é o
ajuste da tração dos carros.

"Aqui voce está constantemente tro-
cando de marcha", explica Raul Boesel.
que pilota um Lola-Judd do ano passa-
do para a equipe Truesports. "O que
portanto te obriga constantemente a
reacelerar o carro. Se voce não tem a

tração correta, sua tendência e passar
um bom tempo com as rodas patinando
a cada aceleração". Boesel enfrentou
problemas com tração e não passou do
décimo-sexto lugar na classificação.
Também á experiência da Fórmula-1,
mas no seu caso como piloto. Eddie
Chcevcr deu crédito pelo seu quinto
lugar no treino.

Já Al Unscr Jr. e Danny Sullivan.
que nunca correram cm Detroit de Fór-
mula-l, preferiram usar seus carros c a
pista como razões para seus desempe-
nhos. "Meu carro estava excelente e eu
gosto tanto de correr aqui que um bom
desempenho vem quase que natural-
mente", disse Al Jr. "Eu adoro pistas
em que voce é obrigado a chegar muito
perto dos muros de proteção para fazer
as tomadas de curva c esta é talvez
aquela cm que voce é obrigado a chegar
realmente perto".

Sullivan. cujos problemas conjugais.
segundo as fofocas que circulam no
circo da Indy, são responsáveis pelas
suas performances apenas regularcs no
campeonato deste ano. estava felicissi-
mo com seu quarto lugar. "Quem sabe
isto não indica o inicio de uma recupe-
ração", perguntava ele a seus mccáni-
cos. Todos os pilotos são unânimes cm
afirmar que o resultado da prova é
imprevisível c usam como exemplo dis-
so a corrida do ano passado, cm que
Emerson, depois de um acidente, caiu
para o último lugar mas acabou ga-
nhando.

"E certo que aqui a ultrapassagem é
muito difícil. Mas esta corrida tem mui-
tos acidentes, o que obriga os diretores
da prova a levantarem a bandeira ama-
rela constantemente", explicou Michael
Andrctti "Com isso. as dificuldades de
ultrapassagem ficam diminuídas. Foi
graças ás bandeiras amarelas que Emcr-
son conseguiu tradu/ir uma corrida bri-
lhante numa vitória que. na Fórmula-1,
por exemplo, não importa o esforço que
ele fi/esse. jamais teria conseguido".

'Grid' de largada

1. Michael Andretti Lola/Chevrolet
2 Al Unser Jr  Lola/Chevrolet
3. Mario Andretti  Lola/Chevrolet

Danny Sullivan Penske/Chevrolet
Eddie Cheever Penske/Chevrolet.

6. Bobby Rahal Lola/Chevrolet
Rick Mears Penske/Chevrolet
Émerson Fittipaldi Penske/Chevrolet

140,8
139.5

.139,2
138,7

, 138,4
...138
. 137,8
. 137,6

km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h
km/h

Brasileiro prevê problemas
Ao final da sessão de treinos de on- muito difícil de pilotar. Não é fácil

segura-lo. Voce ja imaginou o que e
pilotar com as rodas patinando quase
que a maior parte do tempo", pergun-
tou Mears Fabi se encarregou de res-
ponder: "E como tentar dirigir a 350
quilômetros por hora num rinque de
patinação no gelo".

Emerson iria utilizar a última ses-
são de treinos, esta apenas para ajus-
tes. do llm da tarde de ontem, para ver
como seu carro se comportaria com o
tanque cheio. "A lógica indica que com
com mais peso. a questão da tração deve
melhorar Mas isto não ajuda muito por-
que, conforme a corrida for se desenvol-
vendo, o tanque \ai esvaziar e o proble-
ma deve retornar", disse o piloto Por
isso mesmo, ele acha que sua corrida
hoje vai ser "próxima da tortura".

A tristeza de Emerson contrastava
om a alegria de sua mulher Tereza,
que está prestes a assinar um contrato
com uma importante loja norte-ame-
ricana para distribuir as jóias e bijute-
rias de sua criação pelo pais inteiro."Você viu? Agora é o Émerson que vai
ficar andando atrás de num pelos Es-
tados Unidos. Vou fazer mais dinheiro
do que ele", brincou Tereza.

O piloto prometeu á mulher que, se o
negócio se concretizar, vai colocar a
marca das jóias no seu macacão de
corrida. Emerson cobra em média USS
100 mil para bordar um logotipo na sua
roupa. "Mas para mim, ele prometeu
fazer um preço camarada. Tudo de gra-
ça". riu Tereza. (M.F.B.)

Divulgação

Controle de qualidade é da indústria aeroespacial Após moldagcm no forno, vem a pintura artesanal

McLaren usa tecnologia espacial

Fórmula 1 junta
alma de artesão
com a engenharia

Ruth de Aquino
Correspondente

T" ONDRES — Muito leves e mui-
JLj to resistentes. Além disso, poten-
tes campcòcs. Não estamos falando de
músculos mas de carros, fabricados
com alta tecnologia mas ao mesmo
tempo de maneira quase artesanal, ta-
manho é o trabalho humano cm cada
peça. A fábrica, de chão imaculada-
mente branco e vidros negros, cm Wo-
king. subúrbio de Londres, pertence
àquela que. hoje. é. entre os construto-
res da Fórmula I. a estrela maior. O
nome é McLaren, vencedora de 15 das
16 corridas de 1988,10 das 16 corridas
do ano passado c três dos cinco Gran-
des Prêmios já realizados em 1990.

A alma do negócio é um material
descoberto pela Nasa para uso cm fo-
guetes: a fibra de carbono, que a
McLaren adaptou para a Fórmula I.
inicialmente uma idéia do chclão da
equipe. Ron Dennis. De uma leveza
sem par c cinco vezes mais forte do
que o aço. a fibra de carbono é molda-
da cm fornos enormes a uma tempera-
tura de até 300 graus centígrados e
depois, camada após camada, trans-
forma-se nos chassis. Com oito cama-
iUn de Hiua lie idiboiiu. Urnuu exaía-
mente ao meio uma camada de
aluminio.os chassis da McLaren pc-
sam 31 quilos. Equipados com os mo-
tores de 10 cilindros da Honda e os
pneus Goodyear, são aliados do piloto
Ayrton Scnna cm sua busca de vitó-
rias.

"A fábrica tem um regime de mão-
de-obra intensiva. Quase não se vêem
maquinas", orgulha-se o assessor da
McLaren. Petcr Stcincr, durante uma
visita ás sofisticadas instalações de
Woking. "Usamos esse material mara-
\ilhoso que c a fibra de carbono há 10
anos. fabricado pela Hercules Incor-
porated exclusivamente para a McLa-
ren". Leve como papel, resistente a
ponto de poder receber um choque de
700 quilos.

A impressão, quando se entra nes-
sa fábrica da McLaren, com aquele
museu de carros campeões na recep-
ção. é a de se estar em qualquer outra
coisa que não seja fábrica de carros.
Parece mais um gigantesco laborató-
rio. no qual cada sala ou setor faz a
sua parte, buscando produzir um car-
ro sem imperfeição alguma, ou seja,
um carro para ser o campeão.

Fundada cm 1963 pelo neo-zelan-
dês Bruce McLaren, a companhia cn-

Em Woking, a montagem do corpo é feita manualmente

trou na Fórmula 1 em 1966. Desde
1974 vem se aprofundando a relação
entre a equipe inglesa e a Philip Mor-
ris, fabricante dos cigarros Marlboro e
principal patrocinadora da Fórmula 1.
Até hoje. os ingleses da McLaren pres-
tam suas homenagens ao excelente di-
retor técnico e engenheiro chefe John
Barnard, que se bandeou para os ares
italianos pnmciro da Ferrari e agora
da Bcnetton. Foi Barnard quem co-
rnunucu—s—projeto—cjüc—ínüügürcii—s—
série dos modelos de chassis MP4.

Depois de usar o motor Ford Cos-
worth c o turbo TAG, a McLaren
formou, em 1988, uma sociedade com
a Honda. O casamento começou per-
feito, com um recorde: 15 dos 16 GPs
vencidos numa temporada apenas.

Agora, ainda sem grandes rusgas, o
casal se prepara para dar vida, na
pista, ao possante motor VI2, apre-
sentado aos jornalistas durante a visi-
ta. "Vocês podem ver que as dimen-
sòcs não mudam muito", mostra
Stcincr.

Aliás, a piada cm vigor da McLa-
ren e que os motores Honda vêm do
Japão com quatro japoneses dentro da
caixa c quando se abre a caixa eles
pulam para lora c montam tudo, para
depois voltarem quietinhos á caixa e
serem mandados de volta para o Japão
com o motor velho. A realidade é
quase essa. Na verdade, a respeito de
motores a McLaren só ousa retirar o
motor antigo. O resto são os japoneses
que fazem.

Artesanato — A exceção do
motor, caixa de câmbio, rodas e pneus,
a McLaren fabnea cm Woking 95%
das peças dos somente oito carros que
constituem sua linha anual de produ-
ção. E já estão pensando cm ampliar."A McLaren está procurando uma
terra bem grande aqui no sul da ingla-
terra, de preferência não muito longe
daqui porque gostaríamos de poder
contar com a mão-de-obra local c rc-
gional que nos satisfaz bastante", diz
Stciner. Ron Denms quer colocar sob
o mesmo teto todos os setores da
McLaren c, last bui nol least, construir
uma pista para testes, especialmente
dos carros de passeio (projeto em que
Gordon Murray c Crcighton Brown
estão envolvidos) e também para car-
ros Fórmula 1.

À medida em que a visita evolui na
fábrica, os carros vão tomando grada-
tivamente suas formas. "Depois que as
camadas dc fibra de carbono são mol-
dadas no forno" — elas podem ficar
até oito horas cozinhando —. "e
transformada na carroceria, começa-
mos a fazer os buracos para os pedais,
os radiadores, o tanque, a suspensão".
F. sempre bom lembrar que. além dos
12 jogos dc suspensão que a equipe
inglesa leva para as corndas. ainda
vão sempre umas 20 toneladas de
equipamentos.

Uma pequena sala é especial em
Woking: a do controle dc qualidade.

tem. l-.ildie l heeuT. com ar espantado,
andou até o box da Penske Marlboro
para conversar com Émerson Fittipal-
di. "Ele veio me contar que andou um
tempo atrás de mim e podia ver que as
minhas rodas traseiras estavam pati-
nando demais", contou o piloto brasi-
leiro. "Cheever achou que eu ia rodar e
bater. Na verdade, eu quase rodei duas
vezes. Escapei por sorte".

Emerson estava desconsolado com a
situação de seu carro. "Há muito eu
não pilotava uma máquina tão desa-
justada. Não sei nem mais o que fazer
para melhorar. Ja mexemos cm tudo".
O piloto prometeu que continuaria mo-
dificando o carro para tentar achar o
melhor ajuste, mas se disse sem es-
perança de que isto fosse possível. "A
falta de tração é impressionante", sen-
tenciou.

E isto num dia cm que. de acordo
com Al Jr. e Michael Andretti, a ade-
réncia da pista estava bem melhor do
que na sexta-feira. "Fiquei surpreso",
disse Al Jr. "O asfalto estava "segu-
rando" muito mais". Émerson concor-
dou com a análise de seus dois colegas."Mas não me serve de consolo", suspi-
rou ele. que ainda continuou com pro-
blcmas nos freios. "Eles não seguram
o carro quando piso no pcdal, o que me
obriga a frear bem antes do que que-
ro."

A falta de tração afetou também
vários outros pilotos, entre eles Rick
Mears e Teo Fabi. "Meu carro esta

 
""-Sh

i mgm;

Forno a trezentos graus molda a fibra dc carbono

Dois empregados — egressos da in-
dústria aeroespacial da Grã-Bretanha
— verificam todas as peças com o
auxilio de uma série dc computadores,
dão um número a elas e se torna sem-
pre possível saber o nome do emprega-
do que a fabricou, do carro que a
usou, qual seu tempo de vida útil. A
fábrica hoje tem um movimento bem
maior até porque o número de testes
aumentou demais (dc oito em 1987 aos
30 que se esperam este ano). "Se a
gente não fizer nada, outras equipes
desenvolvem outros projetos c, por is-
so, todo mundo c obrigado a fazer
seus testes e não se limitar á Fórmula 1
na pista".

Na ala invadida pelo cheiro dc tin-
ta, novamente a preocupação com a
leveza, já que, quanto mais pesado o
carro, menos ele tem possibilidade de
correr. São 2,5 quilos dc tinta. E se
aparece algum problema, troca-sc a
peça mas não se dá outra mão dc tinta,
para não contribuir para aumentar o
peso do carro. E mais um detalhe a ser
respeitado para que nada se interpo-
nha na trajetória da McLaren. Afinal,
de 1984 para cá, a McLaren só perdeu
o Campeonato mundial cm 87. para a
Williams.com Nelson Piquet. Deu três
títulos para Alain Prost, um para Niki
Lauda c um para Ayrton Scnna.

Hoje na Gávea
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Indicações

1" Páreo : Naxos ¦ Lanette ¦ Nationaie
2° Páreo Elo Sôpolís ¦ Garden Gteen ¦ Nessos
3° Páreo Unterwald ¦ Present The Gold ¦ Marilaine4' Páreo : Llndsay ¦ Nice Time ¦ Queromeu
5" Páreo : Abadon ¦ Something Nice ¦ Easy WonFinancial Times ¦ Andie ¦ Ask And Getit

Novfce ¦ Eclipse Lunar ¦ Princesa Porcina
Self-Control ¦ Miss Blanche ¦ Duque Prince
Dai Suki ¦ Glad Boy ¦ Close EncountersUdicini ¦ Gipsy Road ¦ Jureminha

6o Páreo
7o Páreo
8o Páreo
9o Páreo
10°Páreo
Acumulada 3°5<Unterwald). 4°9{Lindsay) e 8C4(Self-Control)

FIQUE DE OLHO NESTA COPA!
"7 

7 7 7 7 1 1 77
Na SUPERCOPA DE OFERTAS PIRIL SUPERESTOQUE
você encontra uma seleção dos melhores produtos
de papelaria com preços que dão de goleada na
concorrência. Além disso, você conto com as vantagens
de comprar tudo no atacado em embalagens fechadas
e supereconõmicas.
Não fique de foro nesta jogado, pois um lance tomo
este não dã direito a replay.

/ / M 
1 1 

1 '

71
1 I l 1

PA^TIS CHAM ' X
T 1 I 1 I

MATTRIAl Ul ESCHItOHIO t Í.COLAR
CHAMEX 40 M (C*. d 10 mmMU «.««O,CHAMEX 400 0F. II (Cl d 10 rwm»), 1.0*0,
CHAM-EX «09 OF. I <C*. ti 10 mmM) 3.100,CHAM-EXtOO A4(Cl d tOrwmM^ I.IN,
CHAM-EX 800 OF, (Cx. d 10 rMm») 1.110,

Dt SCART A VEIS

BORRACHA BRANCA Pt lÁPtS .
(Ci. d 40 Unkte.) • ALBIONCANETA BIC CRISTAL <C*. c/50 UnMtJ 150,COLA PIASTIÇA 40 GRS. (Ci. c/35 UnkkJ - POLAR— 450,
CORRETIVO UOUIO PAPER (Cl c/12 Unfcte.) 1.275,

» FITA ADESIVA TRANSPARENTE 121X
(Pd d 12 UnidtJ-3M MO,

COPO/ÇAFÉ 50 ML • (C«. d 5.008 Unkh.)
COPOMGUA 2(0 ML • (Cl d 1000 UnMt.)'II'

.1.100,

.1.700,

uy /1 I iUL I ' 1 1

I

FITA A0E$IVA CREPE 50 «50 (PcL d 6 roto») • ÍM 1 ASO,
FITA Pt MAQ. CALCULAR ELETRÔNICA
(Cl d 12 Unidt.) • FITEX 4.  3«,
GRAMPO PI GRAMPEADOR 26/6 Cl C/5JJOO
(Ppt d 8 Cttl J~ 420,
LÁPIS BORRACHA R^. 7M (Cl d 12 Unid*.)
J.FABER.—' STENCIL FU
fCLe/IOex».)• TINT

UNIVERSAL CX. d 24 fh.RAÇAO UNIVERSAL
».)-HEU0S..,
RIMBOSEMOLEO-

-Í40,

INTAP/ CARIMBO SEM
(Cl c/12 Unlds4 • ALBION-

r,, m a .TftniS cores
.5.000,
— 216,

SUPRIM DE IN^ORMATICA TELEX/FAX

e*ni\tÕãid(r'popelciúK'

• DISQUETE 5114 DF/DD Cl d 10 Unid».
(Cl d 10 CuJ • NASHUA í. L_' FORM. CONTÍNUO 50 COLS.US01 VIA
(Cl d 1000 Fl«-) • AGAPRINt.

fTÍNU

/
.5.300,

...2.700, 
/

,4.100,

- RUA BARÃO DE SÃO FÉLIX, 49
(PERTO DA CENTRAL)

TEL.: 233-0457

(Ci• FORM. CONTINU0132 C0LS. US01 VIA
(C*. d 3000II*.) • ACAPRINT...

ATÉNÇÃ0: Tendo em vista que os estoques sào limitados,
reservamcHios o difcito de suspender estas oterlas sem aviso'
prévio, quando qualquer item tiver esgotado seu lota
pré-determinada
PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA COMPRAS À VISTA
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JORNAL DO BRASIL

Aí embaixo tem uma Antarctica

geladinha esperando por você.

nana — nrr

Maradona se disse surpreso com tanto carinho dos napolitanos
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: ] Outras sugestdes do Capo ¦

:l Paella de Lagosta para duaspessoas .... 2.500, I

|| Camarao na brasa com salada verde 1.100, ¦
ffl Llnguado na brasa ao molho de uva 900, ¦
Wt Pargo na brasa com salada verde 650, ¦

Lasanha de camarao 480, ¦
Espaguete ao pirata (duas pessoas) 990, I

jgj Picanha na brasa com salada verde B
(uma pessoa) 650, j||

j|| Tmta a "ALFREDO" ao fomo 650, H
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Dasaev jamais ganhou um titulo pela seleção soviética
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|. Outras sugestdes do Capo

Paella de Lagosta para duas pessoas .... 2.500,
|| Camarao na brasa com salada verde  1.100,
ffl Llnguado na brasa ao molho de uva  900,
pi Pargo na brasa com salada verde  650,

Lasanha de camarao  480,
9 Espaguete ao pirata (duas pessoas)  990,
h Picanha na brasa com salada verde
Eg] (uma pessoa)  650,

j|| Truta a "ALFREDO" ao fomo  650,

!¦ -1

Bilardo manda o time atacar

¦ Argentina quer ficar em primeiro para continuar jogando em Nápoles
Nápoles. Itália — AFP

NA

GRANDE

ÁREA

Pumpido ficará sem

jogar quatro meses

NÁPOLES. Itália — O goleiro argentino Ncry Pumpido. que
quebrou a perna direita na partida contra a União Soviética,
sente-se pronto para iniciar a longa jornada até a recuperação
total. Ele deveria ter recebido alta ontem, mas ficou no hospital,
para novos exames no loca! fraturado (tibia e pcrònio). Os
médicos usaram pinos para unirem os ossos de Pumpido e acham
que cm seis semanas poderão retirar o gesso.

Para recuperar a forma, o goleiro argentino, de 32 anos. vai
precisar de mais tempo. Segundo os médicos, só em quatro meses
Pumpido estará novamente cm condições de jogo. Mesmo assim,
ele acha que o pior passou e mostrou bom preparo psicológico
para enfrentar a contusão. "Um jogador de futebol tem que estar
pronto para isso porque em esportes onde há contato Tísico o
risco de acidente é constante". Pumpido contundiu-se num cho-
que com seu companheiro Olarticoechea.

Ele recebeu dezenas de mensagens, telefonemas e telegramas
de jogadores e dirigentes de diversos paises que disputam a Copa.
alem da visita da delegação argentina, ontem. Mesmo fora do
Mundial, Pumpido acredita em sua equipe. "Estou certo de que
vamos venccr."

Romênia esconde escalação

TALKSE. Itália — O treinador da Romê-
nia, Emcrich Jenei. só vai divulgar o time que
enfrentará a Argentina, segunda-feira, no es-
tádio San Paolo. em Nápoles, uma hora an-
tes do inicio da partida, mas já se sabe que
Gheorge Hagi estará escalado. O meio-cam-
po. considerado o melhor jogador romeno de
todos os tempos, foi substituído no segundo
tempo da partida de Camarões por não estar
atuando bem.

A posição de Hagi. porém, não está amea-
çada, segundo o porta-voz da delegação ro-
mena. loan Ovidiu, que. no entanto, admitiu
que Jenei se decepcionou coni a atuação jo-
gador. 

"Ele esperava que. por Hagi não ter
jogado a primeira partida, se apresentasse
melhor contra Camarões. Isso não ocorreu.
Talvez o calor o tenha afetado", sugeriu
Ovidiu.

A escalação de Hagi está garantida por-
uue ele é essencial no esquema tático romeno.

É o encarregado de fazer os lançamentos
para o veloz Marius Lacatus c para o outro
ponta, que contra a Argentina deve ser Ga-
vril Balint. Ele deverá ser mantido no lugar
de Florin Raducioiu, a quem substituiu con-
tra Camarões a tempo de marcar o único gol
romeno. Outra substituição já admitida por
Emcrich Jenei e a entrada de lonut Lupcscu
no lugar de Daniel Timoftc. O terinador
romeno tem ainda como opção no banco
para entrar durante a partida o Chutcira de
Ouro da Europa na temporada 1988 89. Do-
rin Mateut.

A escalação de Lupcscu mostra que os ro-
menos jogarão pelo empate contra os argen-
tinos. A opção pelo ataque contra Camarões,
quando o empate classificaria o time romeno,
foi criticada pelos próprios jogadores. 

"Ele

(Jenei) mandou-nos sair para o ataque quan-
do um empate nos favoreceria", revelou o
artilheiro Lacatus.

Os baixinhos pagam meia =

IL CAPO
Rua Visconde de Pirajá. 276 • Ipanema

*™*t Reservas: 267-8747 ou 287-2845
V» Ar Condicionado e Manobreiros

João Saldanha JB
O bcst»-papo sobre o toque de bola.

Armando Noguriru

e> xapupt sfívros rfovcos-por bce<\i oe aVs AGfNQWfNTP

NÁPOLES. Itália — A Argentina vai ¦Q332ÜI
partir para o ataque. A decisão do treina- , »
dor Carlos Bilardo foi tomada de acordo » )
com os jogadores, porque só uma vitória 
poderia fazer com que a equipe atingisse ARGENTINA
dois objetivos considerados essenciais: não CAMARÕIS
enfrentar as equipes mais fortes logo na URSS
segunda fase e jogar a próxima etapa em ROMtNIA
Nápoles, onde a torcida faz com que os
argentinos se sintam em que casa.

"Um terceiro lugar nos levaria a jogar contra um dos
primeiros colocados desta fase, que certamente nos dificultaria
o caminho", argumentou o mcio-campo Sérgio Batista, que
como todos os membros da delegação ficou encantando com a
disposição dos napolitanos cm apoiar os argentinos. "Eles são
uns fenômenos. Nos apoiam como se fôssemos italianos",
espanta-se o treinador Bilardo.

O principal responsável por esta recepção apoteótica tam-
bém sc diz surpreendido. "Jamais imaginei que os napolitanos
me quisessem tanto", disse Maradona, que. no entanto, acha
que um time para ser campeão do mundo não pode ficar
dependendo do fator campo. "Sc quisermos atingir um objeti-
vo mais alto, devemos estar preparados para jogar em qualquer
lugar." Para ficar cm Nápoles, a Argentina depende também
de uma vitória da URSS sobre Camarões.

O craque se mostrou otimista quanto á melhoria do jogo
dos argentinos. "Nós vamos apresentar nosso potencial contra
a Romênia", garantiu Maradona, que sc recusou a fazer
qualquer comentário sobre o romeno Ghcorghc Hagi. conheci-
do como o Maradona dos Càrpatos. "Nós já temos problemas
demais para ficarmos pensando cm Hagi."

Os problemas já não são tão grandes como afirma Marado-
na. Carlos Bilardo poderá contar com o zagueiro Pedro Mon-
zon, recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, e com
Burruchaga também já não sente a perna direita. O único ainda
fora dc cogitações é o zagueiro Oscar Ruggcri. que ainda sente
o púbis.

Camarões mantém humildade

BARl, Itáhu — Depois da festa pela classifi-
cação, o trabalho. Felizes com as homenagens
que receberam cm Selva di Fasano, onde estão
concentrados, os jogadores camaroneses treina-
ram duro para a partida dc amanhã contra a
União Soviética. Confiante cm sua equipe, o
técnico Valeri Ncpomniachi, por coincidência
soviético, se preocupa apenas cm manter a hu-
mildade dc seus comandados.

A verdade, no entanto, é que os maiores
conflitos atingem o próprio Ncpomniachi. Ele
admite estar sofrendo por ter que enfrentar c. sc
tudo der certo, eliminar seu pais da Copa do
Mundo. "Meu coração está com a União Sovié-
tica. mas minha cabeça com Camarões", filoso-
fou. Ele sabe que a única possibilidade soviética
é contar com um vencedor entre Argentina e
Romênia c golear Camarões. "Não sou traidor
da pátria, mas vou fazer minha parte", afir-
mou.

Sem fugir de uma analise sobre a União
Soviética. Ncpomniachi lamentou a situação cm
que a seleção dc seu pais sc encontra no Mun-
dial. Assim como seus compatriotas, reclama do
toque de braço que Maradona deu na bola, na
área argentina. "Talvez, sc o juiz marcasse o
pênalti, a seleção soviética tivesse vencido", dis-
sc. com pouca convicção.

Para o jogo dc amanhã. Camarões deve vir
com a mesma escalação que venceu a Argcnti-
na. Ncpomniachi poderá contar com Massing e
Kana-Biyik. que cumpriram suspensão contra
a Romênia. O artilheiro Rogcr Milla, que fez os
dois gols contra os romenos, não ganhou a
posição. O técnico considera que. aos 38 anos.
ele não tem condições físicas dc começar jogan-
do. O provável time é Nkono; Ndip, Tataw.
Kundc c Ebwcllc; Massing. Kana-Biyik,
Mbouh. Mfcdc; Makanaky e Oman-Biyik.

IN ITALIA

Despedida melancólica

A súplica de

uma bola

rpURIM, Itália — Com
A duas vitórias, ambas sem

brilho, a seleção do Brasil já
está no segundo turno da Copa.
fazendo companhia à Itália, a
Alemanha, a Tchecoslovàquia
e Camarões, que se classifica-
ram antes mesmo de terminar

¦ as oitavas.

A primeira conseqüência da
classificação antecipada do
Brasil deverá ser a entrada no
time, contra a Escócia, do ata-
cante Romário, o que a nosso
ver é a melhor coisa que pode
acontecer á equipe brasileira.

Mais uma vez, pouco fez a
seleção nacional. Teve a bola o
tempo lodo, trocou passes con-
vencionais, rondou a área da
Costa Rica mas, santo Deus,
como é difícil arranjar uma jo-
gada de gol nessa equipe. Afi-
nal de contas, gente, o Brasil
jogava contra uma equipe de
profissionalismo incipiente, cu-
jo cacife não vai além de um
poderoso tiro de meia de seu
goleiro.

A escalação de Bebe to, já no
final zinho do jogo. sinceramen-
te. foi uma decisão nada feliz.
São pelo que entrou, mas pelo
que saiu. A menos que estivesse
com algum problema sério a
perturbá-lo, Careca devia ter

ficado em campo para tentar
alguma jogada de talento com
o Bebeto. Enfim, espero não

também, no lateral passando a
cobrar com o pé; a outra mexi-
da seria acabar com o im-
pedimento no tiro livre direto,
liquidando com o flagelo da
barreira.

Nada mais essencial, porém,
do que mexer na cabeça dos '

árbitros. Eles precisam ser
mais atentos á malícia de joga-
dores que fazem cera deslava-
da, truncando o jogo a toda
Iwra.

Por mais que a Fifa tenha
prometido arbitragem mais se-
vera na Copa, sou obrigado a
confessar o meu desaponta-
mento com a incompetência de
juizes e bandeirinhas, respon-
sáveis, até agora, por algumas
atuações simplesmente infa-
mês.

A Copa na cabeça

Qual foi a seleção que pas-
sou pelas eliminatórias do
Mundial 90 sem ter tomado um
único gol?

Resposta no final da coluna.

De letra

• O legendário Roger Milla,
hoje consagrado como o pa-
triarca do futebol catnaronês,
só veio à Copa graças a um
pedido pessoal do presidente da
República de seu país. Agora, o
vovô retorna como herói defini-
tivo.

ra vejam so. a policia teve
que expulsar da Itália uma
mulher por vandalismo du-
rante o Mundial. Uma jovem
alemã pega uma garrafa de
cerveja e, com fúria de hooli-
gan, acerta o corpo dc um ca-
rabineiro.

A VI Frota Americana, que
opera na Europa, mudou sua
rotina para que os marines pos-
sam acompanhar os jogos da
seleção dos Estados Unidos.
Será que vai valer a pena?

O Papa João Paulo II não
perde um jogo da Copa. Fica
de olho na tevê, diariamente.

O ténico Vicini, da Itália,
deu sinal verde e os jogadores
puderam encontrar suas mulhe-
res e namoradas, este fim dc
semana, numa boa. Foram 25
dias de abstinência sexual.

A Alemanha voltou a jogar
futebol dc alta classe nos 5 a 1
contra os Emirados. Mesmo
descontado o primarismo dos
árabes, Matthãus c compa-
nhia deram na Copa uma exi-
bição de luxo. Mas, atenção
Bcckenbaucr: não vai ser mui-
to fácil jogar um futebol dc
cxplcndor durante trinta dias.
Uma Copa de tão longa dura-
ção pode trair as melhores
equipes.

... Na cabeça

A seleção que conseguiu
atravessar a maratona da eli-
minàtôrias sem tomar um só
gol foi a da Inglaterra: jogou
seis partidas, fez dez gols e se
classificou com zero gol con-
tra.

voltar a ver outra exibição
igual a essa do Brasil.

O amigo leitor não vai acre-
ditar mas, a certa altura do
jogo, a bola saiu pela lateral e
foi cair no colo de uma irmã de
caridade da Cruz Vermelha In-
ternacional. Alguém, na pista,
teria ouvido a bola suplicar á

freirinha que não a devolvesse
ao campo porque ela estava pa-
decendo horrores. A freirinha.
impiedosa, devolveu a bola.
coitadinho dela e de todos nós
também.

A arbitragem da Copa vai
de mal a pior. Erros grosseiros
estão afetando a sorte das
equipes. O pênalti soviético
contra a Romênia foi falta um
metro fora da área. Maradona
salvou um gol, na pequena
área, metendo a mão na bola.
O árbitro fez vista grossa. O
primeiro gol de Camarões con-
tra a Romênia foi fruto de uma
carga ilícita de Milla no beque
romeno. O gol romeno, no
mesmo jogo, saiu de escandalo-
so impedimento. Houve um pê-
imiti contra a Áustria no jogo
com a Itália e o árbitro não
marcou nada. A barreira nunca
fica a nove metros e quinze,
como manda a regra. Os joga-
dores procuram retardar a co-
brança de faltas, brincando de
esconde-esconde com a bola. O
árbitro passa ao largo das pio-
res infrações, preferindo fazer
o papel de bom moço.

Se me perguntassem que al-
ter ações eu faria nas regras,
minha resposta aqui está: eu
mexeria na regra do impedi-
mento, restringindo-a aos limi-
tes da grande área: mexeria,

r/ILCÃPÕl

Assista aos jogos da copa saboreando
um farto BUFFET de CAMARÕES e
FRUTOS do MAR com pratos quentes
e frios, camarão ao cuny, camarão
ao catupiri, maionese de camarão e
muito mais...

Preço por pessoa 750,

Divulgação

Dasaev desistiu
até de jogar pela
100a vez na URSS

X L CIOCO, Itália — O goleiro soviético
X Rinat Dasaev não tem mais dúvidas."Creio que é hora de partir", disse ontem,
desanimado, o jogador, de 32 anos, e 97 jogos
pela seleção de seu pais. Barrado pelo treina-
dor Valery Lobanovsky por ler falhado no
primeiro gol da Romênia no jogo de estréia na
Copa. Dasaev desistiu até de completar o
centésimo jogo com a camisa que já per-
tcnceu ao legendário Lev Yashin, o Aranha
Negra.

A derrota da União Soviética diante da
Argentina desanimou ainda mais o goleiro,
que nem no banco ficou nesta partida. 

"E
frustrante terminar a carreira desta maneira.
Mas a vida continua", procurou conformar-se

Maradona se disse surpreso com tanto carinho dos napolitanos

COMPRE SUA PASSAGEM AGORA E
VIAJE ATÉ 1991 SEM AUMENTO.

RKVUSBOVWO ...0Í O ai N0MAMVM0 04 4$ ri
MOTAlBSraO D) 75 al WWH. Y0BÜM0 CrtSOri
roSANT ra.tKSTEUm. .CtJ N ai RJO/BUEüOS AIRES^UO— Cri 19 aí

J-: TEM AÍA.IS...
Excursões, jmljm de trem do« E.U.A. e Europa, aluguei de
carros, reserva dc botfis, vistos da França e E.U.A., documen-" de viagem e financiamento cm 4 vezes sem Juros.

RIO TEJO
VIAGENS E TURISMO PABX

A». Gomes Frnrt, 803/A Loja 214-9834
(Ksq. c/Rbchudo) Centro • Rio

Dasaev, que joga no Sevilla, da Espanha há
dois anos e começou a atuar pela seleção há
dez. Em todos estes anos, ele iamais conseguiu
qualquer titulo internacional pela equipe so-
viética. A melhor colocação obtida por ele foi
o vice-campeonato europeu em 1988, na Ale-
manha.

O goleiro disse que não sabe se jogará
contra Camarões amanhã. "Se o treinador me
puser no gol, será seguramente a minha últi-
ma partida", disse Dasaev, que admite, no
entanto, admite que se um outro treina-
dor o chamar. Lobanovsky se aposentará da
direção da seleção após a Copa. Até lá, po-
rém, não parece inclinado a mudar o seu
fechado modo de dirigir. Ele se recusou
ontem a divulgar a equipe que enfrentará os
africanos, amanhã, no estádio San Nicola, em
Bari. A provável equipe, no entanto, deve ser
Uvarov; Khidiatullin; Kuznclsov e Gorluko-
vich, Zigmantovich, Aleinikov, Zavarov. Li-
tovchenko e Shalimov; Protasov e Dobro-
volsky.
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Aí embaixo tem uma Antarctica

geladinha esperando por você.
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Divulgação

Dasaev jamais ganhou um titulo pela seleção soviética

Despedida melancólica

Dasaev desistiu
até de jogar pela
100a vez na URSS

T L CIOCO, Itália — O goleiro soviético
X Rinat Dasaev não tem mais dúvidas."Creio que é hora de partir", disse ontem,
desanimado, o jogador, de 32 anos, e 97 jogos
pela seleção de seu país. Barrado pelo treina-
dor Valery Lobanovsky por ter falhado no
primeiro gol da Romênia no jogo de estréia na
Copa, Dasaev desistiu até de completar o
centésimo jogo com a camisa que já per-tcnceu ao legendário Lev Yashin, o Aranha
Negra.

A derrota da União Soviética diante da
Argentina desanimou ainda mais o goleiro,
que nem no banco ficou nesta partida. 

"E
frustrante terminar a carreira desta maneira.
Mas a vida continua", procurou conformar-se

Dasaev, que joga no Sevilla, da Espanha há
dois anos e começou a atuar pela seleção há
dez. Em todos estes anos, ele jamais conseguiu
qualquer titulo internacional pela equipe so-
viética. A melhor colocação obtida por ele foi
o vice-campeonato europeu em 1988, na Ale-
manha.

0 goleiro disse que não sabe se jogará
contra Camarões amanhã. "Sc o treinador me
puser no gol, será seguramente a minha últi-
ma partida", disse Dasaev, que admite, no
entanto, admite que se um outro treina-
dor o chamar. Lobanovsky se aposentará da
direção da seleção após a Copa. Até lá, po-
rém. não parece inclinado a mudar o seu
fechado modo de dirigir. Ele se recusou
ontem a divulgar a equipe que enfrentará os
africanos, amanhã, no estádio San Nicoia, em
Bari. A provável equipe, no entanto, deve ser
Uvarov; Khidiatullin; Kuznetsov e Gorluko-
vich; Zigmantovich, Aleinikov, Zavarov, Li-
tovchenko e Shalimov; Protasov e Dobro-
volsky.

Os baixinho* pagam mcía zZ
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IL CAPO
Rua Visconde de Pirajá. 276 • Ipanema.

Reservas: 267-8747 ou 287-2845
Ar Condicionado e Manobretros

João Saldanha JB
O bate-papo tobn o loqw d* bala.

JORNAL DO BRASIL

INITALIA

Assista aos jogos da copa saboreando
um farto BUFFET de CAMARÕES e
FRUTOS do MAR com pratos quentes
e frios, camarão ao cuiry, camarão
ao catupiri, maionese de camarão e
muito mais...

Preço por pessoa 750,

¦>

Outras sugestdes do Capo

. Paella de Lagosta para duas pessoas .... 2.500,
Camarao na brass com salads verde .. ... 1.100,
Unguado na brasa ao moOio deuva  900,
Pargo na brasa com salada verde  650,
Lasanha de camarao   480,
Espagueie ao pirata (duas pessoas)  990,
Plcanha na brasa com salada verde
(uma pessoa)  650,
Trvtai "ALFREDO"ao fomo ....  650,
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Armando Nogueira

A súplica de

uma bola

Turim, 
Itália — com

duas vitórias, ambas sem
brilho, a seleção do Brasil já
está no segundo turno da Copa.
fazendo companhia à Itália, a
Alemanha, a Tclieeoslovâquia
e Camarões, que se classifica-
ram antes mesmo de terminar
as oitavas.

A primeira conseqüência da
classificação antecipada do
Brasil deverá ser a entrada no
time, contra a Escócia, do ata-
cante Romário, o que a nosso
ver é a melhor coisa que pode
acontecer á equipe brasileira.

Mais uma vez, pouco fez a
seleção nacional. Teve a bola o
tempo lodo, trocou passes con-
vencionais, rondou a área da
Costa Rica mas, santo Deus,
como é difícil arranjar uma jo-
gada de gol nessa equipe. Afi-
nal de contas, gente, o Brasil
jogava contra uma equipe de
profissionalismo incipiente, cu-
jo cacife não vai além de um
poderoso tiro de mela de seu
goleiro.

A escalação de Bebeto.já no
finalzinho do jogo. sinceramen-
te, foi uma decisão nada feliz.
São pelo que entrou, mas pelo
que saiu. A menos que estivesse
com algum problema sério a
perturbá-lo. Careca devia ter
ficado em campo para tentar
alguma jogada de talento com

. o Bebeto. Enfim, espero não
voltar a ver outra exibição
igual a essa do Brasil.

também, no lateral passando a
cobrar com o pé; a outra mexi-
da seria acabar com o im-
pedimento no tiro livre direto,
liquidando com o flagelo da
barreira.

Nada mais essencial, porém,
do que mexer na cabeça dos
árbitros. Eles precisam ser
mais atentos á malícia de joga-
dores que fazem cera deslava-
da, truncando o jogo a toda
hora.

Por mais que a Fifa tenha
prometido arbitragem mais se-
vera na Copa, sou obrigado a
confessar o meu desaponta-
mento com a incompetência de
juizes e bandeirinhas, respon-
soveis, até agora, por algumas
atuações simplesmente infa-
rnes.

A Copa na cabeça

Qual foi a seleção que pas-
sou pelas eliminatórias do
Mundial 90 sem ter tomado um
único gol?

Resposta no final da coluna.

De letra

t O legendário Roger Milla,
hoje consagrado como o pa-
triarca do futebol camaronês,
só veio à Copa graças a um
pedido pessoal do presidente da
República de seu país. Agora, o
vovô retorna como herói defini-
tivo.
• Ora vejam só. a policia teve
que expulsar da Itália uma
liiumci \)\J\ 

"vdDuánamu uu-—
rante o Mundial. Uma jovem
alemã pega uma garrafa de
cerveja c, com fúria de hooli-
gan, acerta o corpo de um ca-
rabineiro.
t A VI Frota Americana, que
opera na Europa, mudou sua
rotina para que os marines pos-
sam acompanhar os jogos da
seleção dos Estados Unidos.
Será que vai valer a pena?

O Papa João Paulo II não
perde um jogo da Copa. Fica
de olho na tevê, diariamente.
t O ténico Vicini, da Itália,
deu sinal verde e os jogadores
puderam encontrar suas mulhe-
res e namoradas, este fim de
semana, numa boa. Foram 25
dias de abstinência sexual.

A Alemanha voltou a jogar
futebol de alta classe nos 5 a 1
contra os Emirados. Mesmo
descontado o primarismo dos
árabes, Matthãus e compa-
nhia deram na Copa uma exi-
biçào de luxo. Mas, atenção
Beckenbauer: não vai ser mui-
to fácil jogar um futebol de
explendor durante trinta dias.
Uma Copa de tão longa dura-
çào pode trair as melhores
equipes.

... Na cabeça

A seleção que conseguiu
atravessar a maratona da eli-
minatôrias sem tomar um só
gol foi a da Inglaterra: jogou
seis partidas, fez dez gols e se
classificou com zero gol con-
tra.

O amigo leitor não vai acre-
ditar mas, a certa altura do
jogo, a bola saiu pela lateral e
foi cair no colo de uma irmã de
caridade da Cruz Vermelha In-
ternacional. Alguém, na pista,
teria ouvido a bola suplicar à
freirinha que não a devolvesse
ao campo porque ela estava pa-
decendo horrores. A freirinha.
impiedosa, devolveu a bola,
coitadinho dela e de todos nós
também.

A arbitragem da Copa vai
de mal a pior. Erros grosseiros
estão afetando a sorte das
equipes. O pênalti soviético
contra a Romênia foi falta um
metro fora da área. Maradona
salvou uni gol, na pequena
área, metendo a mão na bola.
O árbitro fez vista grossa. O
primeiro gol de Camarões con-
tra a Romênia foi fruto de uma
carga ilícita de Milla no beque
romeno. O gol romeno, no
mesmo jogo, saiu de escandalo-
so impedimento. Houve um pê-
nal ti contra a Áustria no jogo
com a Itália e o árbitro não
marcou nada. A barreira nunca
fica a nove metros e quinze,
como manda a regra. Os joga-
dores procuram retardar a co-
brança de faltas, brincando de
esconde-esconde com a bola. O
árbitro passa ao largo das pio-
res infrações, preferindo fazer
o papel de bom moço.

Se me perguntassem que al-
terações eu faria nas regras,
minha resposta aqui está: eu
mexeria na regra do impedi-
mento, restringindo-a aos limi-
tes da grande área; mexeria,

f xtíV* «PlTOS TtCNCOS-por Ktoç* <* 4CT*04MfiV7D

Romênia esconde escalação

TALESE, Itália — O treinador da Romê-
nia, Emerich Jenci, só vai divulgar o time que
enfrentará a Argentina, segunda-feira, no cs-
tádio San Paolo, cm Nápoles, uma hora an-
tes do inicio da partida, mas já se sabe que
Gheorge Hagi estará escalado. O meio-cam-
po. considerado o melhor jogador romeno de
todos os tempos, foi substituído no segundo
tempo da partida de Camarões por não estar
atuando bem.

A posição de Hagi. porém, não está amea-
çada, segundo o porta-voz da delegação ro-
mena. Ioan Ovidiu, que, no entanto, admitiu
que Jenci se decepcionou com a atuação jo-
gador. 

"Ele esperava que. por Hagi não ter
jogado a primeira partida, se apresentasse
melhor contra Camarões. Isso não ocorreu.
Talvez o calor o tenha afetado", sugeriu
Ovidiu.

A escalação de Hagi está garantida por-
auc ele e essencial no esquema tático romeno.

Ê o encarregado de fazer os lançamentos
para o veloz Marius Lacatus c para o outro
ponta, que contra a Argentina deve ser Ga-
vril Balint. Ele deverá ser mantido no lugar
de Florin Raducioiu. a quem substituiu con-
tra Camarões a tempo de marcar o único gol
romeno. Outra substituição já admitida por
Emerich Jenci e a entrada de lonut Lupcscu
no lugar de Daniel Timoftc. O terinador
romeno tem ainda como opção no banco
para entrar durante a partida o Chuteira de
Ouro da Europa na temporada 1988/89, Do-
rin Matcut.

A escalação de Lupcscu mostra que os ro-
menos jogarão pelo empate contra os argen-
tinos. A opção pelo ataque contra Camarões,
quando o empate classificaria o time romeno,
foi criticada pelos próprios jogadores. 

"Ele

(Jcnci) mandou-nos sair para o ataque quan-
do um empate nos favoreceria", revelou o
artilheiro Lacatus.

Camarões mantém humildade

BARI. Itália ¦— Depois Hm freta pela daSsifL funir He uma nnrtW sohn' n fnifia.
cação, o trabalho. Felizes com as homenagens
que receberam em Selva di Fasano, onde estão
concentrados, os jogadores camaroneses treina-
ram duro para a partida de amanhã contra a
União Soviética. Confiante cm sua equipe, o
técnico Valeri Nepomniachi, por coincidência
soviético, se preocupa apenas cm manter a hu-
mildade de seus comandados.

A verdade, no entanto, é que os maiores
conflitos atingem o próprio Nepomniachi. Ele
admite estar sofrendo por ter que enfrentar c. se
tudo der certo, eliminar seu pais da Copa do
Mundo. "Meu coração está com a União Sovié-
tica, mas minha caboja com Camarões", filoso-
fou. Ele sabe que a única possibilidade soviética
é contar com um vencedor entre Argentina e
Romênia e golear Camarões. "Não sou traidor
da pátria, mas vou fazer minha parte", afir-
mou.

Soviética; Nepomniachi lamentou a situação cm
que a seleção de seu pais se encontra no Mun-
dial. Assim como seus compatriotas, reclama do
toque de braço que Maradona deu na bola. na
área argentina. "Talvez, se o juiz marcasse o
pênalti, a seleção soviética tivesse vencido", dis-
se. com pouca convicção.

Para o jogo de amanhã. Camarões deve vir
com a mesma escalação que venceu a Argcnti-
na. Nepomniachi poderá contar com Massing c
Kana-Biyik, que cumpriram suspensão contra
a Romênia. O artilheiro Roger Milla, que fez os
dois gols contra os romenos, não ganhou a
posição. O técnico considera que, aos 38 anos,
ele não tem condições físicas de começar jogan-
do. O provável time é Nkono; Ndip. Tataw,
Kundc e Ebwellc; Massing, Kana-Biyik,
Mbouh, Mfede; Makanaky e Oman-Biyik.

Bilardo manda o time atacar

íi Argentina quer ficar em primeiro para continuar jogando em Nápoles

: NÁPOLES, Itália — A Argentina vai ¦BQQ3EH
partir para o ataque. A decisão do treina- # »
dor Carlos Bilardo foi tomada de acordo » ^
com os jogadores, porque só uma vitória j
poderia fazer com que a equipe atingisse AMMTINA
dois objetivos considerados essenciais: não CAMAR0O
enfrentar as equipes mais fortes logo na URSS
segunda fase e jogar a próxima etapa em ROMAnIA
Nápoles, onde a torcida faz com que os
argentinos se sintam em que casa.

"Um terceiro lugar nos levaria a jogar contra um dos
primeiros colocados desta fase, que certamente nos dificultaria
0 caminho", argumentou o meio-campo Sérgio Batista, que
como todos os membros da delegação ficou encantando com a
disposição dos napolitanos em apoiar os argentinos. "Eles são
lins fenômenos. Nos apoiam como se fôssemos italianos",
espanta-se o treinador Bilardo.

: O principal responsável por esta recepção apoteótica tam-
bém se diz surpreendido. "Jamais imaginei que os napolitanos
me quisessem tanto", disse Maradona, que, no entanto, acha
que um time para ser campeão do mundo não pode ficar
dependendo do fator campo. "Se quisermos atingir um objeti-
vo mais alto, devemos estar preparados para jogar em qualquer
lugar." Para ficar cm Nápoles, a Argentina depende também
de uma vitória da URSS sobre Camarões.

Pumpido ficará sem

jogar quatro meses

NÁPOLES. Itália — O goleiro argentino Nery Pumpido. que
quebrou a perna direita na partida contra a União Soviética,
sente-se pronto para iniciar a longa jornada até a recuperação to-
tal. Ele deveria ter recebido alta ontem, mas ficou no hospital,
para novos exames no local fraturado (tibia e perônio). Os
médicos usaram pinos para unirem os ossos de Pumpido e acham
que cm seis semanas poderão retirar o gesso.

Para recuperar a forma, o goleiro argentino, de 32 anos, vai
precisar de mais tempo. Segundo os médicos, só em quatro meses
Pumpido estará novamente cm condições de jogo. Mesmo
assim, ele acha que o pior passou e mostrou bom preparo
psicológico para enfrentar a contusão. "Um jogador de futebol
tem que estar pronto para isso porque em esportes onde hà
contato físico o risco de acidente é constante".

O treinador Carlos Bilardo falou ontem, por telefone, com o
gojeiro do River Plate, Angel Comizzo, de 26 anos, que está na
Itália. O técnico disse a ele que o convocaria para o lugar
de Pumpido se os argentinos passarem para as oitavas-de-final
da Copa. Falcioni, o favorito para a vaga, não será convocado
pófestar contundido.

O craque se mostrou otimista quanto á melhoria do jogo
dos argentinos. "Nós vamos apresentar nosso potencial contra
a Romênia", garantiu Maradona. que se recusou a fazer
qualquer comentário sobre o romeno Gheorghe Hagi. conheci-
do como o Maradona dos Càrpalos. "Nós já temos problemas
demais para ficarmos pensando em Hagi."

Os problemas já não são tão grandes como afirma Marado-
na. Carlos Bilardo poderá contar com o zagueiro Pedro Mon-
zon. recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, e com
Burruchaga também já não sente a perna direita. O único ainda
fora de cogitações é o zagueiro Oscar Ruggeri. que ainda sente
o púbis. Maradona se disse surpreso com tanto carinho dos napolitanos
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Venglos leva os conhecimentos de filosofia para a seleção tcheca

EEÉE

ITÁLIA
ÁUSTRIA

EUA
TCHECOS

' FLORENÇA, Itália —
Ó responsável pelo sucesso
4a Tchecoslováquia nesta
Çopa do Mundo è um ho-
roem de 54 anos, formado
ein filosofia, e que defende
um futebol essencialmente
alegre e com a participação
de todos os jogadores. Josef
Yenglos sente o gosto da fa- "
ma e convive pacificamente com o assédio dos
três mil torcedores que vieram de ônibus, trem,
carona e caminhão para prestigiar o time.

Para impor seu estilo, Venglos foi paciente e
meticuloso. Aos poucos, ele conseguiu mostrar
aos jogadores como desejava ver o time jogando e
o. que era essencial na equipe: o espirito coletivo.
A palavra solidariedade foi usada com freqüência
pelo técnico. Logo na estréia, contra os Estados
l>'nidos, ele percebeu que tinha alcançado seu
objetivo.

Durante os 90 minutos da monótona partida
contra os frágeis americanos, a Tchecoslováquia
rfiostrou que era uma equipe aplicada e com
alguns jogadores bem técnicos, como os apoiado-
rés Hasck e Chovanec e os atacantes Skuhravy,
l^ubik e Knoflicek. "A técnica tem que ser valori-
rada sempre Estamos tentando combinar a téc-
nica com um espirito coletivo c tentando realçar a
alegria que o futebol tem."' A antecipada classificação não alterou o com-
piortamento de Venglos e tampouco dos jogadores.
Ã festa que fizeram no estádio de Florcnça após a
vitória sobre a Áustria prosseguiu no vestiário e
aumentou quando eles receberam mensagem do
presidente Vlacav Havei, felicitando-os pela classi-
ficaçào. Havei foi lembrado pelos jogadores depois
4o confronto com os Estados Unidos, quando
iodos lhe dedicaram o resultado — 5 a 1.

Quando terminar o Mundial, Venglos deixará
a seleção tcheca. Ex-treinador do Sporting. de
Lisboa, e de equipes da Austrália e da Indonésia,
c)c acha que já cumpriu seu papel á frente da
seleção. Comemora o fato de ler despertado a
aítcnçâo do mundo para o futebol praticado pelo
time do seu pais e acha que parte do planejamcn-
to — passar à próxima fase — já foi alcançado.
'¦Continuaremos a manter o nosso padrão. Isso é
o mais importante."

O jogo com a Italia. terça-feira, cm Roma.
Hão assusta Josef Venglos. Ele reconhece que os
anfitriões têm um bom time e contam com o
apoio de toda a torcida. "A experiência dos meus
jogadores será fundamental para suportar a pres-
suo no estádio em Roma".

Caso o time seja derrotado, Venglos e os seus
jógadores não ficarão arrasados. Afinal, ele já
conseguiu incutir nos seus convocados que uma
derrota não significa o fim do mundo. "A derrota
não pode ser encarada como uin drama. Poderia-
mos estar desclassificados agora e manteríamos o
rjiesmo comportamento. O importante é ter sem-
pre humildade."

Aos poucos, Giannini vai conquistando os torcedores italianos

Brilha a estrela de Giannini
ROMA — A missão é difícil. Na posição em

que ele joga já atuaram Gianni Rivera, II bambino
doro. e Giancarlo Antognoni, maestro do time
campeão do mundo em 1982, na Espanha. Mas
Giuseppe Giannini não está preocupado com a
responsabilidade. Aos poucos, ele vai se firmando
na seleção italiana e calando os críticos, que
sempre questionaram o seu futebol.

Na busca por uma definição para o estilo e o
jeito de Giannini, a torcida o apelidou de II
príncipe. Titular da Roma. ele é um dos jogadores
mais aplaudidos sempre que a seleção entra em
campo no Estádio Olímpico e não tem decpecio-
nado. No jogo com os Estados Unidos, quando a
squadra azzurra frustrou o pais ao vencer por
apenas I a 0, Giannini marcou o gol da vitória e

mostrou ótima visão, dando precisosos lança-
mentos para Vialli e Carnevale.

Com 17 anos, Giannini foi descoberto pelo
sueco Nils Liedholm, técnico da Roma. que logo
o efetivou como titular. Aos 22 anos, ele foi
convocado pela primeira vez pelo técnico Azeglio
Vicini — um dos maiores admiradores do seu
estilo. Passaram-se três anos e ele não perdeu
mais o lugar na seleção. "Durante trés anos, a
critica foi impiedosa comigo. Estou mostrando
que ela não tinha razão."

Fã de Bruno Conti e do brasileiro Paulo
Roberto Falcão, Giannini admite que muito do

3uc 
apresenta cm campo foi inspirado no estilo

o Rei ile Roma. "Ele c um maestro, um amigo.
Aprendi muito com ele como homem e como
jogador."

Americanos comemoram derrota
FLORENÇA. Itália — Pode parecer estra-

nho, mas os americanos ainda estão comemoran-
do a derrota para a Itália por I a 0. Acham que se
recuperaram do vexame diante da Tchecoslová-
quia, quando foram os protagonistas da primeira
goleada da Copa (5 a I) e acreditam que podem
encerrar a participação nesta fase com um bom
resultado diante da Áustria, terça-feira, cm Fio-
rença.

O técnico Bob Gansler é um dos mais eufóricos.
Após o razoável desempenho do seu time contra a
Itália, ele acredita que os americanos têm condições
de subir ainda mais de produção e apresentar um

bom futebol diante dos austríacos, que chegaram
na Itália com a fama de serem uma das sensações
da Europa e até agora não venceram nenhuma
partida e nem marcaram um gol sequer.

Cogitado por clubes holandeses, o atacante Tab
Ramos, um dos poucos jogadores americanos a
exibir técnica, também acredita que será possível se
despedir do Mundial com uma grande exibição. "A

presença na Copa do Mundo está mostrando que
precisamos jogar mais vezes na Europa. Sc fizer-
mos um intercâmbio, o nosso futebol subirá muito
mais de produção e qualidade."

E o crioulo está certo

Colunista de saco
cheio do Lazaroni
concorda com Pelé

rp URIM, Itália — Eu tava torcendo
A para que o Brasil desse um banho.

Não por simpatia a esse time, até porque
todo mundo já sabe que meu coração c
uma brasa cercada de Camarões por todos
os lados. Também não tenho nada contra a
Costa Rica, ao contrário, acho o Caribe
uma gracinha! A questão é que há muito
tempo, acho que há uns 15 anos, cu e todas
as criancinhas abandonadas do Brasil an-
dávamos pcrambulando por aí a fim de dar
um pau no senhor Édson Arantcs do Nas-
cimento. E como os jornais de ontem aqui
na Itália só falavam da bronca do Lazaroni
com o Pelé. que andou criticando seu cs-
quema, pensei cm pegar uma carona nessa
briga de cachorro grande. Não que eu este-
ja de acordo com o Lazaroni. mas ainda
prefiro ele de técnico que o Pele de comen-
tarista. "Cala a boca. Pele!" — disse o
Laza. na sua participação mais inteligente
nessa Copa.

Nos primeiros dois minutos de jogo cu
comentei com o colcguinha alemão que
sentou ao meu lado na tribuna de impren-
sa: "O crioulo vai ter que dobrar a língua!"
Lógico que Fritz não entendeu nada. Mas
concordou! Em 120 segundos, Alemão já
havia tirado uma lasca da trave e um cos-
tarriquenho doido escorou um centro de
Jorginho contra o travessão do Conejo.
Esse time não vai ser igual aquele que
passou no Dclle Alpi no domingo passado
— cu torcia para que fosse assim, só para
poder dar uma boa provocada no crioulo.
Mas ai o negócio comecou a ficar chato, a
ficar chato, a ficar chato...

Chances a gente até teve. mais por bur-
ricc deles que por inteligência nossa. Os
costarriquenhos são mais ingênuos que a
Hebe Camargo! E. não sei porque, mc
parece que o Dunga sem ccroula não c a

mesma coisa. Não acerta as bolas, sei lá!
Aos 25 do scgundào cu pensava em ale-
mão: "Um a zero, gol contra de Montcro,
o crioulo vai ficar insuportável." O compa-
nheiro do lado continuou sem entender
nada. até porque meu alemão anda mais
fraco que seu homônimo da seleção.

Sei lá até onde nós vamos, mas o Papa
acho que a gente não vê. Não é por mim
não, que estou achando Turim o maior
barato c só quero ir a Roma para ver o
Milla, aquele pedaço de Camarões que tem
quase a idade do Pelé. mas ainda dá no
couro. Mas tem gente por aqui que anda
participando menos de almoços que o
Mauro Galvào dos lances de jogo. Meu
Deus! Aos 44 do scgundào. Jorginho con-
seguiu o inconseguivel: deu um pau horro-
roso no nego Meycrs — um crioulo com o
mesmo estilo do velho Valfrido —. levou
cartão amarelo e ainda saiu machucado de
vergonha. Bota o Mazinho, ó La/aroni!
Dois minutos depois, o Mo/cr entuba tam-
bem o seu cartâozinho, depois de uma
cotovelada no rosto de um costarriquenho
que deve ter a idade mental do Gugu Libe-
rato.

Foi patético! Lazaroni conseguiu, em
90 minutos, irritar a torcida, queimar o
Bebcto e dar razão ao Pelé. Isso tudo sem
amarrotar o terno. Acho que o problema é
que ele não sabe explicar muito bem que
diabos veio fazer na Itália. Ele fala cm
esperanto, me parece! Mas alguma coisa
ele deve ter acima do laço da gravata que
não passa na cabccinha de ninguém O dia
que ele conseguir fazer passar, o resto a
gente agüenta.
PS: Tc pego na próxima esquina, ó criou-
lo!

GOLDEN METAIS

OURO: Seguro, legal, possui liquidez ime-
diata e sua rentabilidade supera a
valorização do dólar no paralelo.

Vendas a partir de 10 g.

Pça Floriano, SI/7"- Cinclánilia - Tet: (021) 533-1 Hf>

Mais uma vez 
provado: 

furo e bola ê na rede,

iA.,« •

t/m,
¦ '

Rede Bandeirantes, especialista em jornalismo 
e esporte.

Em 1989 a Rede Bandeirantes provou
mais uma vez que jornalismo e esporle
são especialidades da cosa. Lançando
os debates presidenciais, acompanhando
os fatos e os furos em cima do lance
e transmitindo todos os lances e fatos
esportivos, sem furos. Rede Bandeirantes:
sucesso de público como você vê todos os dias
e sucesso de crítica como você vê aí ao lado.

Jornalismo
Grande Prêmio da Crítica da APCA pelo
Debate dos Presidenciáveis • Canal Livre -
Troféu APCA - Melhor Programa de Debates'
Marília Gabriela - Troféu APCA - Melhor
Entrevistadora • Troféu Imprensa • Melhor
Apresentadora • Ordem ao Mérito do
Trabalho em Grau Oficial conferida pela
Presidência da República

Esporte
Show do Esporte-Troféu
APCA-Melhor Programa
Esportivo • Luciano do Valle-
Troféu Imprensa - Melhor
Locutor Esportivo • Medalha do
Mérito Desportivo concedida

pelo Conselho Nacional
de Desportos
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Nova, sem parar.
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O responsável 
pelo 

sucesso
Tutty Vasques

Venglos leva os conhecimentos de filosofia para a seleção tcheca
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Si
ITÁLIA

ÁUSTRIA
EUA

TCHECOS

FLORENÇA, Itália —
O responsável pelo sucesso
da Tchecoslováquia nesta
Copa do Mundo è um ho-
mem de 54 anos, formado
cm filosofia, e tjue defende
um futebol essencialmente
alegre e com a participação
de todos os jogadores. Josef
Venglos sente o gosto da fa-
ma e convive pacificamente com o assédio dos
três mil torcedores que vieram de ônibus, trem,
carona e caminhão para prestigiar o time.

Para impor seu estilo, Venglos foi paciente e
meticuloso. Aos poucos, ele conseguiu mostrar
aos jogadores como desejava ver o time jogando c
o que era essencial na equipe: o espirito coletivo.
A palavra solidariedade foi usada com freqüência
pelo técnico. Logo na estréia, contra os Estados
Unidos, ele percebeu que tinha alcançado seu
objetivo.

. Durante os 90 minutos da monótona partida
contra os frágeis americanos, a Tchecoslováquia
mostrou que era uma equipe aplicada e com
alguns jogadores bem técnicos, como os apoiado-
rcs Hasek e Chovanec e os atacantes Skuhravy,
Kubik c Knofiicek. "A técnica tem que ser valori-
zada sempre. Estamos tentando combinar a téc-
nica com um espirito coletivo e tentando realçar a
alegria que o futebol tem."

A antecipada classificação não alterou o com-
portamento de Venglos e tampouco dos jogadores.
A festa que fizeram no estádio de Florença após a
vitória sobre a Áustria prosseguiu no vestiário c
aumentou quando eles receberam mensagem do
presidente Vlacav Havei, felicitando-os pela classi-
ficação. Havei foi lembrado pelos jogadores depois
do confronto com os Estados Unidos, quando
todos lhe dedicaram o resultado — 5 a 1.

Quando terminar o Mundial, Venglos deixará
a seleção tcheca. Ex-treinador do Sporting. de
Lisboa, e de equipes da Austrália e da Indonésia,
ele acha que já cumpriu seu papel à frente da
seleção. Comemora o fato de ter despertado a
atenção do mundo para o futebol praticado pelo
time do seu pais e acha que parte do plancjamen-
to — passar à próxima fase — já foi alcançado.
"Continuaremos a manter o nosso padrão. Isso e
o mais importante."

O jogo com a Itália, terça-feira, cm Roma,
não assusta Josef Venglos. Ele reconhece que os
anfitriões têm um bom time e contam com o
apoio de toda a torcida. "A experiência dos meus
jogadores será fundamental para suportar a pres-
são no estádio em Roma".

Caso o time seja derrotado, Venglos c os seus
jogadores não ficarão arrasados. Afinal, ele já
conseguiu incutir nos seus convocados que uma
derrota não significa o fim do mundo. "A derrota
não pode ser encarada como um drama. Poderia-
mos estar desclassificados agora e manteríamos o
mesmo comportamento. O importante é ter sem-
pre humildade."

Marlno, Itália —AFP

A imprensa italiana cobrou de Vicini uma posição contra Carnevale

Carnevak pede desculpas

M ARI NO. Itália — Era tudo o que a impren-
sa italiana queria. Quando foi substituído no jogo
com os Estados Unidos por Schillaci. o atacante
Carnevale não disfarçou seu desaponiamento.
Balançou a cabeça, fez cara de espanto c saiu
dizendo algumas palavras que os jornalistas con-
sideraram ofensivas ao técnico Azeglio Vicini.
Este conversou com o jogador, que reconheceu
ter ficado nervoso c pediu desculpas pela sua
atitude.
- Assim como os jornalistas, Vicini tinha pcrcc-
bido que Carnevale não gostara da substituição.
Experiente, ele preferiu não dar muita importán-
cia ao fato. Mas a pressão dos jornalistas italia-
nos o fez tomar uma atitude. Convocou Carncva-

le para uma reunião — o que provocou uma série
de boatos, alguns dando conta de que ele seria
afastado da seleção — e resolveu a questão. "Não
estava irritado com Vicini. Estava furioso comi-
go. porque não atuava bem."

A crise entre Vicini c Carnevale não alterou o
ambiente entre os jogadores. Eles continuam pen-
sando apenas na Copa c o goleiro Zcnga fez
ontem um comentário surpreendente. "Prefiro
enfrentar a Alemanha na próxima fase", disse ele.
E justificou sua afirmação, explicando que é bem
melhor pegar logo o lime que é considerado o
melhor da competição, do que enfrentá-lo só na
final.

Americanos comemoram derrota

FLORENÇA, Itália — Pode parecer estra-
nho. mas os americanos ainda estão comemoran-
do a derrota para a Itália por I a 0. Acham que sc
recuperaram do vexame diante da Tchecoslová-
quia, quando foram os protagonistas da primeira
goleada da Copa (5 a 1) e acreditam que podem
encerrar a participação nesta fase com um bom
resultado diante da Áustria, terça-feira, cm Fio-
rença.

O técnico Bob Ganslcr c um dos mais eufóricos.
Após o razoável desempenho do seu time contra a
Italia, ele acredita que os americanos têm condições
de subir ainda mais de produção c apresentar um

bom futebol diante dos austríacos, que chegaram
na Itália com a fama de serem uma das sensações
da Europa e até agora não venceram nenhuma
partida e nem marcaram um gol sequer.

Cogitado por clubes holandeses, o atacante Tab
Ramos, um dos poucos jogadores americanos a
exibir técnica, também acredita que será possivel sc
despedir do Mundial com uma grande exibição. "A

presença na Copa do Mundo está mostrando que
precisamos jogar mais vezes na Europa. Se fizrr-
mos um intercâmbio, o nosso futebol subirá muito
mais de produção e qualidade."
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E o crioulo está certo

Colunista de saco
cheio do Lazaroni
concorda com Pelé

TURIM, 
Itália — Eu tava torcendo

para que o Brasil desse um banho.
Não por simpatia a esse time. até porque
lodo mundo já sabe que meu coração é
uma brasa cercada de Camarões por todos
os lados. Também não tenho nada contra a
Costa Rica, ao contrário, acho o Caribe
uma gracinha! A questão é que há muito
tempo, acho que há uns 15 anos, eu e todas
as criancinhas abandonadas do Brasil an-
dávamos perambulando por ai a fim dc dar
um pau no senhor Edson Arantcs do Nas-
cimento. E como os jornais dc ontem aqui
na Itália só falavam da bronca do Lazaroni
com o Pele, que andou criticando seu cs-
quema. pensei cm pegar uma carona nessa
briga de cachorro grande. Não que eu este-
ja de acordo com o Lazaroni. mas ainda
prefiro ele de técnico que o Pele dc comen-
tarista. "Cala a boca. Pelé!" — disse o
Laza, na sua participação mais inteligente
nessa Copa.

Nos primeiros dois minutos dc jogo cu
comentei com o colcguinha alemão que
sentou ao meu lado na tribuna de impren-
sa: "O crioulo vai ler que dobrar a lingua!"
Lógico que Fritz não entendeu nada. Mas
concordou! Em 120 segundos, Alemão já
havia tirado uma lasca da trave c um cos-
tarriquenho doido escorou um centro de
Jorginho contra o travessão do Conejo.
Esse time não vai ser igual aquele que
passou no Dellc Alpi no domingo passado
— cu torcia para que fosse assim, só para
poder dar uma boa provocada no crioulo.
Mas ai o negócio comccou a ficar chato, a
ficar chato, a ficar chato...

Chances a gente até teve. mais por bur-
ricc deles que por inteligência nossa. Os
costarriquenhos são mais ingênuos que a
Hebe Camargo! E. não sei porque, me
parece que o Dunga sem ccroula não c a

mesma coisa. Não acerta as bolas, sei lá!'.
Aos 25 do segundão eu pensava em aie->
mão: "Um a zero. gol contra de Montefa,-.;
o crioulo vai ficar insuportável." O compa-
nheiro do lado continuou sem entender-.,
nada. até porque meu alemão anda mais. ¦
fraco que seu homônimo da seleção.

Sei lá até onde nós vamos, mas o Papa, •
acho que a gente não vê. Não é por mim,,-
não. que estou achando Turim o maior. ,-
barato e só quero ir a Roma para ver o
Milla. aquele pedaço dc Camarões que tem .,
quase a idade do Pelé, mas ainda dá no
couro. Mas tem gente por aqui que andã.
participando menos dc almoços que..o.
Mauro Galvão dos lances de jogo. Mey-,
Deus! Aos 44 do segundão. Jorginho con- .
seguiu o inconsegüivcl: deu um pau horra-.
roso no nego Mejcrs — um crioulo com o.
mesmo estilo do velho Valfrido —, levou
cartão amarelo c ainda saiu machucado de:
vergonha. Bota o Mazinho. õ Lazaroni!'
Dois minutos depois, o Mozcr entuba tam-
bem o seu cartàozinho, depois de uma,
cotovelada no rosto de um costarriquenho
que deve ter a idade mental do Gugu Libé-
rato.

Foi patético! Lazaroni conseguiu, cm
90 minutos, irritar a torcida, queimar 0-
Bcbelo c dar razão ao Pelé. Isso tudo sem
amarrotar o terno. Acho que o problema é
que ele não sabe explicar muito bem que
diabos veio fazer na Itália. Ele fala cm
esperanto, me parece! Mas alguma coisa
cie deve ter acima do laço da gravata que
não passa na cabccinha de ninguém. O dia
que ele conseguir fazer passar, o resto a
gente agüenta.
PS: Tc pego na próxima esquina, ó criou-
lo!

GOLDEN METAIS

OURO: Seguro, legal, possui liquidez ime-
diata c sua rentabilidade supera a
valorização do dólar no paralelo.

• Vendas a partir dc 10 g.

Pçti Flori ano, 5117"- Cinclándia - Tel: (021) 533-1176
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Rede Bandeirantes, espedaGsta em ioraalismoe 
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Em 1989 a Rede Bandeirantes provou
mais uma vez que jornalismo e esporte
são especialidades da casa. Lançando
os debates presidenciais, acompanhando
os fatos e os furos em cima do lance
e transmitindo todos os lances e fatos
esportivos, sem furos. Rede Bandeirantes:
sucesso de público como você vê todos os dios
e sucesso de crítica como você vê aí ao lado.

jornalismo
Grande Prêmio da trítica da APCA pelo
Debate dos Presidenciáveis • Canal Livre -
Troféu APCA - Melhor Programa de Debates1
Marflia Gabrielo - Troféu APCA • Melhor
Entrevistadora • Troféu Imprensa - Melhor
Apresentadora • Ordem ao Mérito do
Trabalho em Grau Oficial conferida pela
Presidência da República

Esporte
Show do Esporte-Troféu
APCA-Melhor Programa
Esportivo • Luciano doValle-
Troféu Imprensa • Melhor
Locutor Esportivo • Medalha do
Mérito Desportivo concedida

pelo Conselho Nacional
de Desportos
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Nova, sem parar.
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| Mozer gostou do seu dcscnipcnho c achou injusto o scgundo cart Ho amarelo
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Ricardo Rocha 
garante que 

não 
perde 

a vaga

BRASIL
SUÉCIA
C.RICA

ESCÓCIA

TURIM, Itá-
lia — Tinha mes-
mo que acontc-
cer. Depois de
quase ficar de fo-
ra do jogo com a
Suécia-— sofreu
entorse no joelho—, Mozer vai
desfalcar a seleção brasileira contra a
Escócia, por ter recebido o segundo
cartão ;amarelo. Tranqüilo, o zaguei-
ro não considerou sua falta grave a
ponto de ser repreendido — embora
tenha acertado com o cotovelo direi-
to o rosto do jogador da Costa Rica."Não estou chateado. Não fiz nada
de errado para receber o cartão ama-
relo". Ricardo Rocha entrará em seu
lugar e disse que esta era a oportuni-
dade que esperava. "Agora tudo vai
ser diferente."

Mozer elogiou o comportamento
da defesa e do time, de maneira geral."Funcionou bem. Eles não deram um
chute sequer a gol. Já a seleção pode-
ria ter saído com uma goleada, sc
aproveitasse metade das oportunida-
des que criou". À uma rede de televi-
são francesa, ele teve que explicar
porque não atua na seleção da mes-
ma maneira que joga no Olympique.
de Marselha. "Na seleção, jogo de
zagueiro, enquanto no Olympique.
como libero, tenho mais liberdade de
atacar. Mesmo assim, hoje (ontem),
apareci diversas vezes no ataque. In-
felizmente, não conseguimos fazer
mais gols."

Somente durante o jantar no Ho-
tcl Hasta, concentração da seleção
brasileira, é que Ricardo Rocha rece-
bcu de Sebastião Lazaroni a noticia
de que será o substituto de Mozer. O
zagueiro saiu do Estádio Delle Alppi
inquieto diante da possibilidade de
finalmente realizar seu sonho e parti-
cipar de uma partida válida por uma
Copa do Mundo. Não sabia sc o
treinador iria optar por ele ou Aldair.

mas tinha uma certeza. "Se eu entrar,
não saio mais. Fico até o fim da
competição", prometeu.

Influência — O otimismo e a
confiança de Ricardo Rocha influi-
ram na decisão de Sebastião Lazaro-
ni. O zagueiro do São Paulo jamais se
conformou cm ser reserva. Falante,
sempre reivindicou uma vaga na
equipe titular. E. como seu maior
trunfo, agarra-se às belas atuações
que teve pela seleção brasileira nos
amistosos e jogos válidos pelas elimi-
natórias. Definitivamente, ele não es-
tá nem um pouco preocupado com a
responsabilidade que terá contra a
Escócia. "Os torcedores podem vaiar
c aplaudir. Nada vai modificar meu
comportamento."

Ricardo Rocha tem opinião sobre
qualquer assunto. Mesmo como re-
serva, sempre mostrou liderança e in-
dependência. Lazaroni o respeita de-
mais e não pensou duas vezes ao
escolhê-lo para substituir Mozer. Seu
bom humor 6 flagrante até quando
perguntado sobre assuntos sérios."Os atacantes pedem três na frente.
Sc perguntarem aos zagueiros, eles
vão pedir que joguem cinco. Pura
bobagem!". Menos animado que Ri-
cardo Rocha estava Aldair. que, defi-
nitivamente. assumiu a condição de
quinto zagueiro da seleção brasileira.
"Acho que não serei o substituto do
Mozer. É só palpite", calculou, com
grande realismo.

Enfim, o momento é mesmo do
pernambucano Ricardo Rocha. Um
reserva com satus de titular, recheado
de propostas de clubes europeus —
atualmente estuda quatro convites
—. e que. a partir de quarta-feira,
terá a oportunidade de sc consagrar
definitivamente na seleção brasileira
c criar um problema sério para Scbas-
tiào Lazaroni no momento cm que
Mozer puder ser escalado. A fase de
esquecimento pode estar acabando.

.-?» 1 11 «¦'jiiwiiiwiapwwiBpwMawapww»**."--'*¦
Mozer gostou do seu desempenho e achou injusto o segundo cartão amarelo

Costa Rica emociona

Prêmio Nobel da Paz

O prêmio Nobel da Pa/. Oscar Árias, ex-presidente da
Costa Rica. assumiu ontem a condição dc torcedor — assistiu
ao jogo da tribuna de honra — c. apesar da derrota, declarou
o orgulho que sentia pela equipe dc Bora Milutinovic e a
emoção de ver seu pais na Copa do Mundo. A paixão pelo
futebol não é recente na vida de Árias. Convidado para ser o
chefe da delegação, ele teve que alterar os planos com a morte
do ex-presidente José Figueres Ferrer, que fez a Costa Rica
estrear dc luto na Copa. "Vim mesmo para torcer pelo time,
me sentia na obrigação de estar aqui. O futebol me fascina."

O abraço nos jogadores antes do jogo transmitia toda a
esperança dc Oscar Árias cm mais um bom resultado. Apesar
da derrota, ele ressaltava a satisfação de ter visto pela primei-
ra vez a seleção da Costa Rica num Mundial. "Enfrentar o
Brasil é um grande momento para nós", disse ele. um antigo
admirador do futebol brasileiro.
A diplomacia foi deixada de lado quando Alias revelou sua
admiração pelo goleiro Concjo. o mais festejado jogador da
seleção. Franco, ele apontou o número um como o melhor do
time. "Ele c grande", elogiou. A Copa do Mundo c para o
cx-prcsidcnte uma festa com sabor especial depois que a
Costa Rica sc classificou para disputá-la. Sua única preotu-
pação é com a violência. "Esporte é a maior manifetsação de
saúde c confraternização. Espero une a violência seja expulsa
do Mundial."

'Bruxo' 
jura que

parou brasileiros

Bruxaria c coisa séria. E quando as forças do alem não
ajudam, podem até atrapalhar. A premonição do massagista
c roupeiro da Costa Rica. Viclor Manuel, de que o placar do
jogo seria um insosso 0 a 0, não sc confirmou c o gol que deu
a vitória ao Brasil acabou sendo marcado pelo jogador
costarriquenho Montcro. Mas admitir que o feitiço virou
contra o feiticeiro c desonra para bruxo. Muito pelo contra-
no, Victor não sc sentia derrotado. "Eu não disse que o Brasil
não faria gol? Então, quem disse que eu errei?", desafiava.

A Costa Rica nem parecia ter perdido, tamanha a come-
moração dc Victor Manuel, mais eficiente como massagista e
roupeiro do que como bruxo Não havia argumento que o
fizesse concordar que as premonições falharam. "Quem viu o
Careca marcar? E o Alemão, alguém o viu por ai.'", pergunta-
va ele, jurando que foram suas seus artifícios mágicos que
anularam os jogadores brasileiros. Como dar um crcditozi-
nho não custa tanto, talvez seja uma boa maneira para
explicar tantos gols perdidos. Bruxos, por via das dúvidas, é
melhor não contrariá-los.

A falta 
de paciência

Chute de Branco
faz Dunga perder
a tranqüilidade

inte e seis minutos do primeiro
V tempo. O Brasil ataca pela cs-

querda — a torcida começa a sc
impacientar. É mais uma boa opor-
tunidade de ataque da seleção.

irrita. Parte cm direção ao compa-
nheiro e, gesticulando muito, rccla-
ma. Branco reage c os dois discutem,
enquanto a Costa Rica toca a bola.

È uma situação do jogo. Coisas
do futebol. Branco não deu impor-
táncis. Dunga também não. "Ê dis-
cussão dc jogo. Procuram aumentar
muito as coisas na seleção", disse o
w4antc ^ ânimos fo™ de campa

Branco recebe a bola na esquerda.
Careca, Müller. Alemão c Valdo
correm para a área, á espera do
cruzamento do lateral. A jogada é
rápida c Branco prefere o chute —
um chute fraco c sem direção. Dun-
ga, a poucos metros dc distância, sc

estavam mais serenos. Mas, durante
a partida, foi preciso a interferência
do libero Mauro Galvâo, para que
os dois parassem dc discutir. "Isso
faz parte do jogo. Só que não sc
pode ficar discutindo enquanto o
adversário joga. É um negócio peri-
goso."

Placar apertado agrada Bora

O técnico da Costa Rica, Bora Milutinovic,
armou sua equipe para não perder, mas a pouca
eficiência do Brasil nas finalizações o incentivou a
mandar o time á frente. No intervalo do jogo. ele
repetiu no vestiário o discurso de que os jogadores
deviam acreditar na sua capacidade e mandou sua
seleção avançar um pouco mais. Os costarrique-
nhos nem assim chegaram a ameaçar o gol dc
TafTarel. Mas Bora não sc desiludiu: a derrota para
o Brasil estava longe dc ser uma tragédia, pnnci-
palmcntc pelo escasso placar dc I a 0.

O respeito pela seleção brasileira era lembrado a
toda hora pelo treinador. "O Brasil é o Brasil. É
claro que me dói perder, mas não tanto para uma
seleção com o prestigio de quem já ganhou três
Copas", lembrava Bora, que não admitia ter sc
decepcionado com o futebol apresentado pela sele-
çào de Sebastião Lazaroni. Político, ele elogiava os
jogadores e preferia falar sobre seu próprio time.

O placar apertado foi motivo de comemoração

para os costarriquccnhos. Afinal, não vale a pena
desprezar o saldo dc gols, que num desempate pode
ser fundamental para a classificação á segunda
fase. "Não quero depender do resultado dc outras
partidas. O-grande objetivo é derrotar a Suécia c
conseguir a vaga. Mas o fato dc termos evitado
uma derrota mais dilatada foi importante."

|—I Apesar da derrota para o Brasil, as ruas da
'—' capital da Costa Rica se encheram de torce-

dores com bandeiras, que comemora»un a boa—mn<q festejado foi o
goleiro Concjo, que teve uma grande atuação.
Mas todos lamentaram o azar do zagueiro Mon-
tero, que ao tentar deter a bola chutada por
MQIIer desviou-a para dentro do gol. "Os tri-
campeões não puderam conosco", gritai am os
torcedores, "o empate seria o mau justo". O
último compromisso da Costa Rica será quarta-
feira, contra a Suécia. Estará em jogo a classifi-
cação.

Collor vê seleção

jogando bom futebol

BRASlLIA — Convencido de que a seleção brasileira está
jogando um futebol "excepcional", o presidente Fernando
Collor de Mello previu que o Brasil será tctracampeào. Pediu
á população que torça, com o mesmo entusiasmo, tanto pela
vitória da seleção quanto pelo sucesso do Plano Collor. Na
casa do sccrctário-gcral da Presidência, Marcos Coimbra, o
presidente assistiu ao jogo ao lado da mulher. Rosanc, amigos
e técnicos da IA' Globo, que instalaram equipamentos para
que o apresentador Fausto Silva entresistasse Collor. ao vivo,
logo após o jogo.

Ao meio-dia, quando o jogo começou, Collor ainda estava
a caminho da casa dc Coimbra. Perdeu os primeiros dez
minutos, mas ucpois ficou aieiuo 1,u!,i d- Pc!a
manhã, o presidente praticou esportes. As Kh30, já pedalava
sua bicicleta pelas ruas próximas à Casa da Dinda. sua
residência oficial. Depois, correu nove quilômetros. Distrai-
do. o presidente pisou e matou uma cascavel de quin/e
centímetros, sem chamar a atenção nem mesmo de seus
seguranças. "Vamos Ia. minha gente", pediu Collor, accnan-
do uma bandeira verde e amarela paia turistas que o espera-
vam na porta de casa, após o corrida
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Escócia usa violência

e bolas altas na área

para superar a Suécia

A Escócia decide sua classificação para as oitavas-de-fi-
nal da Copa do Mundo no jogo com o Brasil, quarta-feira,
cm Turim. Para não depender do resultado dc Costa Rica x
Suécia, partida marcada para o mesmo horário, cm Géno-
va, terá dc vcnccr. Ontem, os escoceses foram pragmáticos
na vitória sobre a Suécia c administraram a vantagem que
obtiveram logo no início, para sairem do estádio genovès
Luigi Ferraris com o triunfo dc 2 a l.

Atenção, brasileiros. A bola alta continua sendo a joga-
da mais perigosa da Escócia. E muito cuidado, porque
nossos futuros adversários são violentos c fazem faltas
seguidas. Sc o time dc Lazaroni resolver entrar nesse jogui-
nho dc pancadas para parar jogadas, a partida dc quarta-
feira será um festival de cartões amarelos.

Curioso é que no jogo dc ontem, cm Gênova, o festival
poderia ser dc cartões vermelhos, tamanha a violência cm
campo. Mas o destaque nessa cor foi a berrante camisa do
trio dc árbitros. O juiz central, o paraguaio Carlos Maciel,
foi muito condescendente com o jogo bruto.

A Escócia partiu para o abafa logo no inicio do jogo c
aos I lm já saia cm vantagem. Córncr da direita, o granda-
Ihào McPherson escorou no primeiro pau c McLcod entrou
de carrinho no segundo. Com os suecos atrás do empate, os
escoceses sc trancaram atrás, parando jogadas de qualquer
forma e explorando contra-ataques. Num deles, aos 35m do
segundo tempo, Aitken foi derrubado por Roland Nilsson
na área. Pênalti, bem cobrado por Johnston.

Mais uma vez, a entrada de Strocmbcrg melhorou o time
sueco. E novamente o técnico Olle Nordin demorou a
colocá-lo. E foi o barbudo Strocmbcrg. uma espécie de
Paulinho Criciúma escandinavo, que diminuiu, aos 40m. A
Suécia, como
contra o
Brasil, foi
para cima. SUÉCIA
imprensou o
adversário
em sua área e
criou perigo.
Mas, tam-
bém como
no primeiro
jogo, nada
conseguiu. E
saiu de cam-
po em situa-
ção muito
delicada nu-
ma Copa cm
que era tida
como segun-
da força do
grupo C.

Ravelll, Roland Nilsson, Larsson (Stroem-
berg). Hysen e Schwarz; Thern, Limpar e In-
gesson, Joakin Nilsson. Broiin e Pettersson
(Ekstroem). Tècnlcot Olle Nordin 

ESCÓCIA
Leighton, Aitken, McPherson, McLeish e Mal-
pas. Durie, Levein (McStay) e Fleck (McColst);McLeod. Mo Johnston e McCall, Técnlcoi
Andy Roxburgh

Estádio Luigi Ferraris (Gônova); Pú-
32.937; «luta Carlos Maciel (Paraguai);Bandeira vtrmtlhai Michal Listkiewicz (Po-lônia), Bandeira amarelai Vincent Mauro

(EUA), Cartões amarelo*! Thern e McPher-
son, Qotmt McCall. aos 11 minutos do primeirotempo Mo Johnston (do pênalti), aos 36 minu-
tos e Stroemberg aos 40 minutos do segundo
>tempo
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A exibição da seleção acabou com a alegria dos brasileiros

Alfredo Ribeiro

BRASIL
SUÉCIA
C. RICA

ESCÓCIA

RUPOTURIM, Itália — Aos 25
minutos do primeiro tempo,
quando Dunga e Branco ba-
tiam boca dentro de campo —
conflito que teve ainda as par-
ticipações de Mauro Galvào e
Ricardo Gomes —, a torcida
brasileira se mantinha cm si-
lèncio. Dava até para ouvir os
gritos dos jogadores. E uma
coisa parecia ter tudo a ver com a outra: a timidez
da torcida era proporcional ao descontrole do time
diante da frágil Costa Rica.

Os brasileiros — que dessa vez ate chegaram
mais animados ao Dclle Alpi — sairam do estádio
amargando a derrota de suportarem os gritos de"Itália, Itália" que a neutra platéia fez entoar com
muito mais força durante a partida. Aconteceram
lances de vibração verde-amarela. mas houve mo-
mentos em que as vaias foram generalizadas. Os
grilos de "Bebeto. Bebcto" acabaram dando ori-
gem ao protesto de torcedores, que ensaiaram coro
de "burro, burro". Bebeto entrou quando o pessoal
que já mostrava sinais de desespero. Careca saiu
sob \aias.

No inicio, parecia que a massa iria. enfim,
desencabular. Na apresentação das equipes, os bra-
sileiros vibraram intensamente a cada nome ilustra-
do por foto que aparecia no tclào do estádio. Os
dois primeiros minutos de jogo, com direito a bola
na trave e um chute perigoso de Alemão, davam
sinais do que a festa que estaria por explodir na
platéia. Mas. aos 11 minutos, o coro "Itália" come-
çou a ler espaço de manifestação. De vez cm
quando, uma jogada mais perigosa na área da
Costa Rica acordava por um breve tempo a torcida
brasileira. Aos 33 minutos, o gol de Careca fez
calar os grilos de "Itália".

Impossível dormir no intervalo. O superpotente
serviço de som do estádio, sincronizado com as
imagens do telão. deu inicio a uma programação
cultural que começou com uma ária de ópera inter-
pretada por Pavarotti e terminou com um ensurde-
cedor solo dc guitarra servindo de terna musical
para um rapaz que de um lado ao outro do campo
realizava acrobacias com uma bola. A torcida até
que gostou e aplaudiu. Mas logo aos 10 minutos do
segundo tempo o coro dc "Bebeto" revelava des-
contentamento com o espetáculo. A manifestação
se repetiu aos 16 c 24 minutos. Lazaroni foi salvo
pelos gritos de "Itália", quando começava a ser
chamado dc "burro", aos 26 minutos. Aos 32
minutos, depois de uma bola atrasada para TafTa-
rei, as vaias davam o tom da partida.

A imensa bandeira verde-amarela. que marcou
presença ativa na Copa do México, só foi estendida
sobre cabeças brasileiras antes do jogo. No final,
saiu dobrada junto com faixas que a principio
tornavam público o apoio á seleção do Bar do
Tunico. de Catanduva. c do Armazém União, dc
São Luiz do Maranhão. A originalidade dos reca-
dos da torcida se superou nessa segunda partida da
seleção: a Atlantictur saudava "a seleção, o Laza-
roni c o Papa": os mineiros mandavam "um beijão
para Belo Horizonte"; e a ala dos poliglotas "ver-
deoro" arriscou-se num "ale. Careca, impera vuole
Ia tua bomba". Mais uma vez. a torcida percebeu a
gafe do cerimonial do estádio, que mostrou no
telão os jogadores brasileiros durante a execução
Hr> hino Ha Cosla Rica, e vice-versa. Foi o nrimeiro
ensaio dc vaias para o triste espetáculo que se veria
durante a partida.
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termina vaiandoTorcida começa animada e
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Fontame foi o artilheiro da Copa de 1958, com lJgols

O artilheiro na 
platéia

Fontaine assiste ao

jogo e aponta Brasil

entre os favoritos

jogo do Brasil já estava para come-
çar c, pelos corredores do estádio,

um homem procurava um lugar para sen-
tar. Não fazia questão de ser entre jornalis-
tas ou mesmo nas arquibancadas. O que
cie queria era ver o jogo. A verdade c que,
por mais que pedisse ajuda aos funciona-
rios do comitê organizador c membros da
Fifa, seu problema não era resolvido. Logo
ele que, até hoje, ainda é o maior goleador
da Copa do Mundo, com 13 gols marcados
cm 1958: Just Fontaine, o artilheiro da
França.

O jogo começou e Fontaine ainda esta-
va perdido dentro do estádio. Os funciona-
rios o ignoravam. O que o deixava mais
decepcionado era a falta de atenção da l:ifa
nos seus pedidos anteriores. "Falei com
Tognoni, chefe de imprensa da entidade, c
outros dirigentes. Nenhum deles me aten-
deu. Só entro mesmo comprando ingrcs-
sos", lamentava.

Fontaine está com 58 anos. Nasceu no
Marrocos, terra de sua mãe. O pai era fran-
cês. "Desde cedo comecei a jogar. Amava o
futebol. O gol sempre me dava muita alegria.
Foi assim que cheguei á seleção c a artilheiro
na Copa da Succia.

Hoje, Fontaine diz que é muito difícil um
time marcar tantos gols como a França do
seu tempo. "Tínhamos feito 23 gols. a maio-
na dc alta classe. Os times jogavam para a
frente. Agora, os jogadores se preocupam
em atrasar para os goleiros, ao invés dc
chutar para frente. Enquanto a filosofia for a
dc atrasar a bola, não haverá gols."

Sobre a atuação da França cm 1958. diz
que o time podia ser campeão. "Nossa defe-
sa era segura e o ataque, veloz. Os gols saiam
quando a gente queria. Era uma beleza
aquela turma. No entanto, no jogo contra o
Brasil, o Junquct saiu machucado (num cho-
que com Vavã). Não havia substituição. Se,
para jogar contra o Brasil já era difícil com
11. imagine com 10. Além disso, eles tinham
vários jogadores excelentes e dois gênios:
Pelé, o maior do mundo até hoje, c Garnn-
cha. Era impossível vencer assim." Tanto
que a França perdeu por 5 a 2.

Sobre a Copa de 1990, Fontaine lamenta
os esquemas defensivos. Diz que ninguém
quer ganhar, mas apenas defender o resulta-
do. Considera a Itália favorita, por ser o pais
que organiza a Copa, mas disse que Alemã-
nha c Brasil são fortes candidatos, assim
como o Uruguai. "A vantagem do Brasil é
que não começou cm plena força", contou
Fontaine. "Está cadenciado c as Copas pro-
vam que o campeão sempre começa mais ou
menos, para se consagrar no fim. Nisso, o
Brasil está melhor que os outros. Por isso,
confio nele", disse, ainda sem saber onde
ficar no beiu estádio dc Tuiuii.

JORNAL DO BRASIL
itAlia

Jogadores contestam as críticas João Saldanha

A eterna insatisfação do torcedor ficou mais
uma vez evidente na vitória do Brasil, ontem,
sobre a Costa Rica, no estádio Delle Alpi, cm
Turim. Nem mesmo a conquista da classificacão
foi capaz de evitar que a seleção brasileira saisse
de campo vaiada. "Como torcedor também não
estou satisfeito. Gostaria de ver nosso time mar-
cando três ou quatro gols, mas vencemos c já
estamos classificados. Uma equipe que joga duas
vezes c vence ambas não pode ser criticada",
lembrou o chefe da delegação, Olavo Monteiro de
Carvalho.

Para o libero Mauro Galvào, o fato de os
torcedores terem vaiado a seleção ao final da
partida 

"não chateia nem atrapalha". "Será 
que

pensam que alguém perde gols porque gosta?

Temos consciência do nosso objetivo e já supera-
mos nossa primeira etapa", advertiu, sem deixar
dc dizer que 

"nunca sc pode agradar a todos".
Ao contrário do zagueiro do Botafogo, Tita

sentiu-se pressionado com as vaias, apesar de
considerá-las uma reação natural do torcedor."Que incomodam, incomodam, mas não pode-
mos nos deixar abater. Todos esperavam uma
goleada, como foi de pouco a torcida se irritou",
procurou esclarecer o volante do Vasco.

A principal preocupacâo do lateral csuuerdo
Branco era com relação ao bom trabalho da
defesa: "Nem sei porque o TafTarcl veio para o
estádio. A Costa Rica não criou nenhuma opor-
tunidade. Isso, no entanto, a torcida não lembra
na hora de vaiar. Infelizmente nos precipitamos

no momento das conclusões e ficamos só no I a 0.
Eles também têm méritos, afinal, sc fecharam
muito bem."

As falhas nas finalizações também foram lem-
bradas por Dunga. que mesmo assim sc mostrava
satisfeito com o time: "Criamos várias chances.
Só fizemos um gol, mas vencemos, é o que con-
ta".

Se o torcedor brasileiro demonstrou insatisfa-
cão com o placar apertado, os italianos, uue
quinta-feira venceram os Estados Unidos por I a
0, reconheceram na seleção brasileira "uma cqui-
pc que joga conscientemente". "Ficou claro que a
preocupação de Lazaroni era com a classificação,
não com o espetáculo", disse Francesco de Angc-
lis, do comitê organizador da Copa em Turim.

Taffarel mantém a tranqüilidade

As 24 horas que antecederam o jogo contra a
Costa Rica deram muito trabalho ao treinador de
goleiros Nielsen Elias. Preocupado com o estado
emocional de Taffarel, que ficara abatido na véspe-
ra com a repercussão das declarações de sua noiva
Andréa de Angellis, Nielsen não perdeu o goleiro
de vista. Conversaram longamente durante a noite
dc sexta-feira e na manhã de ontem, e o resultado
foi satisfatório. "Ele se concentrou bem no jogo.
Sua participação foi boa, apesar dc não ser exigi-
do", disse o preparador.

TafTarcl parece ter resolvido bem a questão com
a noiva, que não veio ao jogo, segundo ele, paranão sofrer novo assédio. "Conversamos sobre isso.
Ela entrou na pilha dos repórteres, mas aprendeu a
lição. Tenho que assumir o que ela disse perante o
grupo", disse, antes de embarcar num carro que o
levaria ao Hotel Hasta. Antes, o goleiro admitira
que fora um jogo difícil. "É o tipo da partida em
que se deve ficar muito concentrado, pois pratica-
mente não se joga. E, de repente, uma bola surge e
pode te surpreender."

Foi mesmo providencial a investida de Nielsen
sobre TaíTarel. Ontem, o goleiro da seleção brasi-
leira estava seguro e tranqüilo. Não é fácil superar
uma crise como a que ocorreu entre ele e Andréa.

Turim. Itália — Evandro Teixeira
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Goleiro superou crise com noiva

Qualquer um sofreria em seu lugar. "Minha maior
preocupação era saber até que ponto ele reagiria",
disse Nielsen. O preparador contou que. depois que
os jogadores sairam do Estádio Dcllc Alpi, no
treino de sábado, o assunto foi esquecido. Não se
falou mais do problema. Todos respeitaram o com-
panheiro.

Nielsen acrescentou que Taffarel tivera um dia
triste, sem muita conversa. "Mesmo assim, me dizia
que estava tranqüilo", assegurou. "Às vezes, as
pessoas falam uma coisa e sentem outra. Dc qual-
quer forma, acho que reagiu bem. Fez uma grande
partida. Não fez sequer uma defesa cm cruzamcn-
to, mas participou muito, orientando a saida de
bola e a posição dos zagueiros. Eu gostei."

I—I Contra ¦ Costa Rka, Branco pro«* que o'—' choque cora Ricardo Rocha no treinamento
de sábado nio passara dc um grande susto. O
jogador teve excelente desempenho ontem, a ponto
de receber um elogio entusiasmado de Chavarria,
lateral-direito adversário com a ingrata obrigaçio
de marcá-lo. "Ele é um monstro. Parece um ata-
cante e nio um jogador de defesa", disse o costari-
quenho.

Brasileiros invadem Piazza Navona

ROMA — Centenas de brasileiros invadiramontem a Piazza Navona. uma das principais pra-
,ças da capital italiana, para comemorar a vitória

da seleção brasileira sobre a Costa Rica por 1 a 0
e classificação para as oitavas-de-final da Copa.~Aos 

gritos de "Brasil! Brasil!", os torcedores dan-
^¦çavam e cantavam ao som de sambas e lambadas,

c sob as vistas de alguns policiais.
Os brasileiros assitiram à partida no centro de'apoio ao torcedor, instalado na embaixada do

Brasil, no Palazzo Doria Pamphili, localizado na
Piazza Navona. O centro foi montado pela em-
baixada para que os brasileiros de Roma tivessem
um local para sc reunir c ver as partidas.

Em São Paulo, os torcedores que sc reuniram
no Parque do Ibirapuera para assistir, em um
telão, o Brasil realizar seu segundo jogo na Copa
encontraram um esquema diferente dos outros
montados na capital. Além de verem Brasil e
Costa Rica numa tela de 12 metros quadrados,
eles mataram a fome da hora do almoço consu-
mindo 400 litros dc sopa de galinha com conchi-
nhas servida de graça pelos organizadores do
evento. "Esta Copa vai ser sopa", explicou, cheio
de otimismo, o paulistano Wagner Suganele, um
dos coordenadores do Movimento de Amigos da
Cidade, um grupo de paulistanos interessados em
animar a capital paulista.

A sopa servida, patrocinada pela Maggi. está
garantida para mais duas partidas do Brasil. "A
Dona Francisca, que lê minha mão, disse que o
Brasil vai jogar quatro jogos nesta Copa", prevê
Suganele. De qualquer forma, o evento fez suces-
so. "A sopa é muito gostosa", disse Alice Baeta
Castanheiro, uma garota de seis anos que passea-
va no parque com o pai c que vê a seleção dc
Camarões como campeã. Sc a previsão de Alice se
confirmar, é possível que os paulistanos engulam
a vitória do time africano com colheradas de
sopa. "A gente até pode fazer uma festa com sopa
de camarão", sugere Suganele.

Costa Rica?

{ X
f "* •

Roma 
—

A Costa
Rica é um dos
times que aqui
vieram apenas
participar da
Copa. Visivel-
mente não tem
chance. Te-
mos 24 competidores e a Costa
Rica é um deles. Mais nada.
Pouco se pode saber de maiores
pretensões com base nesse jogo
a nào ser que continuemos a

jogar com poucos no ataque.
Isto nào me agrada nada. Por
exemplo, se a Costa Rica nào
sai de suas posições defensivas e
nem nós, como é que ficaria?
Zero a zero? Mas o jogo? Falta
mais gente na frente e nào dá
para acreditar que uma seleção
não tenha outras opções. Então
nossas opções de ataque se limi-
tam a eventuais arrancadas de
Jorginho ou do Branco pelas
laterais? Outro dia um time de
terceira divisão fez um gol na

gente, se plantou e nào alcança-
mos ninguém. Costa Rica?
Dois? Tres? E daí? Positiva-
mente levar isto a sério é não

prestar mais atenção nos outros
competidores. Estamos jogan-
do a nào perder e não a gannar.
Temos um time que pode jogar
os 90 minutos contra uma Italia
e sem tomar gol. Mas não fare-
mos também. Um jogo mole

que o tempo de 90 minutos faz
endurecer porque, como se sa-
be, vai passando. O Taffarel na-
da tinha a fazer. E o pior é que
mais uns quatro ou cinco tam-
bém nada tinham a fazer. Va-
mos esperar melhores dias.
Müller, com a canela, dificulta
um pouco. Demora muito a
acertar dentro da área pequena,
onde acho que ele e Careca são
pouca gente. Nosso futebol é
tradicionalmente mais. Repito,
muito pouca gente no ataque.
Dá para ganhar desta Costa Ri-
ca, mas creio que Dunga e Mül-
ler representam bem uma con-
cepçào de futebol defensivo e
que joga a nào perder.

Dá para ir levando, dá até

para checar entre os seis mais.
Mas confesso que nào é o time
que me dá conforto que eu gos-
taria de ter. Claro que a classifi-
cação é mole. O negócio só co-
meça mesmo ardendo depois
das quartas-de-final. E Bebeto?
E Romário? Podem entrar?
Agora, se entrarem para fazer
apenas dois na frente nào
adianta nada. Temos de atacar
com o mínimo de três homens
se quisermos caprichar. O fute-
boi brasileiro, alegre e descon-
traído, está preso a uma série de
restrições. Prefiro um futebol
mais nacional, mais alegre e —

por que não? — mais aventurei-
ro.

0 Curso Oxford
_ . 

Centro dc Exames da Oxford University

ie inglês

para crianças, jovens e adultos.
Tradição no ensino de inglês 541-7337
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Hio enfrenta Escocia e critica «

'^ Turlm. ItAlla — HlpfilUo Pereira

Careen rcclamou que o esquema de Lazaroni o deixou isolado cntrc os zagueiros costarriquenhos

•'<

Romário enfrenta Escócia e critica cautela
Turim. ItAlia — Hlpôllto Pereira

Tcidcu de Aguiar

GRUPO

—^ V.l
MUSIL
SUÉCIA
C. RICA
ucôcia

Acabou a espera. O
técnico Sebastião Lazaro-
ni confirmou a escalaçào
de Romário desde o ini-
cio, na partida de quarta-
feira contra a Escócia.
Antes de saber da boa no-
ticia, o artilheiro do PSV
estava chateado. Insatis-
feito por não ter ficado na
reserva — "Lazaroni sequer conversou comi-
go"—, ele criticou a forma de a seleção brasilei-
ra jogar e a substituição do artilheiro Careca.
Romário se disse um pouco decepcionado, por
se considerar cm perfeitas condições e não ter
sido relacionado sequer para a reserva. "Estou
no mesmo nivcl dos outros e pronto para jogar.
Mas isso depende do treinador."

As críticas de Romário se referiam ao
comportamento tático do time. Ele considerou
a equipe excessivamente recuada e viu muitos
espaçoes entre meio-campo c ataque. "Foi a
pior atuação da seleção. Jogou muito errada.
Era para imprensar a Costa Rica e o que se viu
foi um distanciamento grande dos setores. Ca-
reca ficou a 80 metros de Mauro Galvâo".
Romário disse que o ataque, mesmo assim,
desperdiçou muitos gols. "Poderia ter sido mais
tranqüilo, se as chances fossem aproveitadas.
Faltou calma e precisão na hora de finalizar."

Romário assistiu ao jogo da tribuna espe-
ciai, junto com Renato, e a alguns metros de
distância da mulher. Mónica. Durante o jogo,
ele evitou falar com os repórteres. Mas, à saida
do vestiário, não escondeu sua insatisfação. "O
pior c que nem me foi dada uma explicação",
disse, insinuando que merecia maior considera-
ção do treinador depois de quase três meses
de esforço para disputar a Copa do Mun-
do. "Sempre achei que ele estava guardan-
do uma boa coisa para mim."

Ele criticou também a substituição de Carc-
ca. "Devia ter tirado uni jogador defensivo para
a entrada de Bebeto". Talve/ preocupado em
evitar polêmica, Romário atenuou as criticas
feitas á atuação da seleção c a substituição de
Careca, dizendo que o jogo serviu para o trei-
nador tirar boas conclusões. "Lazaroni é inteli-
gente c saberá consertar os erros cometidos pela
equipe." Careca reclamou que o esquema de Lazaroni o deixou isolado entre os zagueiros costarriquenhos

Alemão acha que
time jogou bem

O torcedor brasileiro não deve sc
irritar com a atuação da seleçãt) brasi-
leira na magra vitória de 1 a 0 sobre a
Costa Rica. Pelo menos, segundo os
jogadores, o time não esteve tão mal.
Alemão chegou até a demonstrar en-
tusiasmo com o desempenho da cqui-
pe. "Para ser sincero, a única coisa
que faltou foi mais gols. A seleção
teve um rendimento dentro daquilo
que eu esperava. Encurralou a Costa
Rica, criou uma série de oportunida-
des c não foi ameaçada nenhuma
vez."

Alemão reconheceu que faltou
apenas um pouco mais de espetáculo,
mas ressaltou que esta não é a prion-
dade. "Por isso. o público não gostou.
Conseguimos importante vitória, nos
classificando antecipadamente. Sincc-
ramente, não vejo razões para descon-
tentamento. Quem olhou bem o jogo
viu que só uma equipe jogou, a do
Brasil."

Ele sc considerou mais bem adap-
tado á função de meia. "A seqüência
de jogos vai melhorar não só o meu
rendimento como o de toda a equipe.
Consegui me movimentar bem c fi-
quei inteiro fisicamente." O meio-
campo demonstra certeza de que a
seleção vai evoluir. "Agora, já classi-
ficados, teremos ainda mais tranqüili-
dade para melhorar nossas atuações."
O exemplo da satisfação de Alemão
com a atuação do time foi sua consta-
tação de que houve evolução da es-
tréia contra Suécia para o segundo
jogo. "O time rendeu melhor, esteve
mais solto c pôde criar mais jogadas
de gol." Ele. mais uma vez, enfatizou
que só há uma coisa a lamentar. "Me-
lhor do que isso, só se fizéssemos mais
gols."

ICili CTTTTXX lUIUUUUC Ul L.UI
em 90 minutos", resmungou
Careca, um dos primeiros jo-
gadores a sair do vestiário e a
entrar no ônibus. "Se não tem
jeito, vamos em frente da ma-

"Não cabe a mim julgar ou
pedir qualquer coisa a qual-
quer pessoa. Não ê minha fun-
ção", irritou-se Careca, que.
no velho chavão de sempre,

cia quando um repórter achou
de lhe perguntar sc Sebastião
Lazaroni o havia substituído
por tê-lo visto discutindo com
um zagueiro da Costa Rica.

dadoso na palavras, mas com
expressão impossivel de camu-
fiar sua decepção com o jogo, o
resultado e, principalmente, a
substituição.

BRASIL

Taffarel — Impecável em seu
uniforme todo azul. Não jogou e
nem mostrou sua estrela.
Mauro Galvão ?? — O me-
lhor dos três (que exagero!) zaguei-
ros de área. Dessa vez. procurou
jogadas na frente, fez boa tabelinha
com Branco no primeiro tempo,
que o lateral concluiu de cabeça, e
não errou nada.
Mozer ? — Insistiu nos lança-
mentos errados. E proporcionou á
Costa Rica, no finalzinno, sua úni-
ca chance de gol, numa falta boba.
Ricardo ?? — Boa cabeçada
na trave, no segundo tempo. Corre-
to nas antecipações das raras tenta-
tivas de ataque costarriquenhas.

Apareceu menos que Galvão. Mas
também não cometeu erros.
Jorginho ?? — Melhor — mas
bem melhor, mesmo — que no jogo
de estréia. Soltou-se mais. fez efi-
cientes jogadas de ultrapassagem pe-
Ia direita e criou boas oportunida-
des. Pecou cm alguns cruzamentos.
Dunga ?? — Apareceu — in-
crivei! — mais no apoio, com boas
jogadas e muita determinação. Foi
o brasileiro que mais chutou a gol.
E também o que mandou mais do-
Ias tortas para fora.
Alemão ?? — O maior ladrão
de bola do time. com vários desar-
mes que iniciaram contra-ataques
perigosos. Errou alguns passes, ao

tentar imprimir velocidade ao jogo.
E chutou duas bolas com perigo.
Valdo ?? — Outro que subiu
muito em relação ao primeiro jogo.
Com suas passadas velozes, criou
muitas oportunidades, principal-
mente pela esquerda. Como Dunga,
chutou mal. Como Alemão, desar-
mou bem. Saiu no final.
Silas ? — Entrou no lugar de
Valdo, com três minutos para conse-
guir perder o último gol brasileiro.
Branco ??? — Está cm grande
fase. Num time de corredores, surge
inesperadamente como o melhor
lançador. Chutes perigosos, boas
jogadas pela ponta esquerda. No
cómputo geral, o melhor do time.

Müller ? — A estrelinha foi
pelo gol, que afinal partiu de um
chute torto seu. O desvio do zaguei-
ro serviu para impedir que sua fraca
atuação ganhasse um prêmio exage-
rado. Como perdeu gols!
Careca ? — Marcado sempre
por dois zagueiros, mostrou alguns
lampejos de sua categoria, cm to-
ques rápidos de primeira. Mas per-
deu muitos gols, inclusive um á
frente do goleiro, em presente da
zaga. Foi substituído.
Bebeto — Entrou cm lugar de
Careca. Não teve tempo nem para
tocar na bola. Deve estar reclaman-
do de novo.

COSTA RICA

Conejo ?? — O melhor de seu
time. Não brilhou, como contra a
Escócia. Mas mostrou firmeza em
pelo menos três saidas.
Chavarria • — Envolvido o
tempo todo pelas tramas brasileiras
cm seu setor. Branco. Valdo c até
Mauro Galvão freqüentaram com
assiduidade a linha ae fundo.
Flores ? — Jogou na sobra e foi
o melhor de uma zaga confusa e
atabalhoada. Pelo menos sabia para
onde dar o chutão e mostrou boa
colocação.

Montero • — Um gol contra,
várias recuadas de bola precipita-
das. Atuou cm pânico o tempo to-
do, apesar de Müller não ler dado
tanto trabalho assim.
Chavez • — No mesmo nivel
do companheiro. Com a vantagem
de não ter feito gol contra. Pelo
menos acertou a trave. De seu time.
Marchena ? — Valeu como
sombra de Careca. Onde o brasilei-
ro ia, o costarriquenho ia atrás. Do
primeiro ao último minuto. Incan-
sável em sua tarefa.

Gonzales • — Todo time de
lingua espanhola tem um Gonzales.
Esse não foge á regra da maioria.
Fraquinho.
Gomez • — O primeiro a acer-
tar a trave, candidatando-se ao gol
contra que Chavez também tentou e
que Montero conseguiu.
Ramirez • — Outra figurinha
fácil dos times espanholados. No
mesmo nivel dos companheiros.
Encarregado de distribuir a bola. Sc
tivesse conseguido encontrá-la em
campo.

Cláudio Jara • — Só notado
ao sair substituído. Meyers —
Entrou no lugar de Jara c não apa-
receu.
Cayasso • — Caidaço. rima
com fracasso. Também substituído.
Alexandre Guimarães —
É aquele alagoano radicado na
Costa Rica. Realizou seu sonho de
jogar na Copa do Mundo. Contra o
time de seu pais de origem. Mesmo
sem pegar na bola.

Cotações • péssimo * regular ** bom *** ótimo **** excepcional

Bebeto reclama

de jogar pouco
Bebeto estava decepcionado. Confes-

sou estar envergonhado c frustado por ter
jogado tão pouco tempo. "Jamais acontc-
ceu algo parecido. Na verdade, nunca fi-
quei na reserva", desabafou. "Deixem-me

passar," pedia, tenso com o assédio dos
repórteres. "Cada 

jogo é uma experiência.
A de hoje jamais será esquecida", admitiu,
com voz baixa e trêmula, tão grande era
seu nervosismo.

Foi uma estréia cm Copa do Mundo
bem diferente da que Bebeto sempre ima-
ginou. 

"Achava 
que meu primeiro jogo

seria consagrador. Nem sempre as coisas
acontecem como desejamos." Jogar escas-
sos oito minutos quando seu nome passou
a ser exigido pela torcida brasileira foi
algo inesperado. "Pensei 

que iria entrar
no inicio do segundo tempo. Quando La-
zaroni me chamou, levei um susto."

"Não 
posso e nem devo desanimar",

era a frase preferida de Bebeto. Sua tinn-
dez ontem era um pouco mais agressiva.
Através de indiretas, mostrava incom-
preensão pelo fato de Sebastião Lazaroni
não ter mostrado mais ousadia diante da
fraca Costa Rica. "Nosso futebol sempre
foi bonito, jogado para frente." Bebeto
jurou que nunca havia jogado tão pouco
tempo cm sua carreira. "Só 

por milagre
poderia fazer algo de positivo. Toquei na
bola duas vezes. Não sou herói, muito
menos mágico", reclamou, cansado de se
esquivar das provocacões de alguns jorna-
listas, que insistiam em confrontá-lo com
o treinador. "È impossível que alguém
possa analisar meu rendimento hoje. Afi-
nal, acho que nem cheguei a jogar."

O sofrimento da

senhora Bebeto

pi Toéa i w fK a tardia gritava' k|» Mae ét Bffctta. na Mfttr
Dtaiaeaaaiae Macro caaiSfclaeMè-
aka, «tem le Bmn c Bateria,
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catem. Mas afagai» ate Mb Ia

' qtt Dtafac. Oa aéta atetfaa qat Itfeata
jagaa aa aegtea tapo ai» a aathAie-
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—Entre nessa jogada! 
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foi o lateral- Jorginho
direito quem impediu o retorno
de Mozer para a defesa, antes
que ele fizesse a cobrança do
lateral. O zagueiro aceitou o
conselho e, em conseqüência,
disputou de cabeça a bola que
sobrou para o chute final de
Müller. "Ele 

queria voltar, mas,
como nossos atacantes eram
baixos, pedi para que ele ficasse
mais um pouco. Ainda bem que
deu certo."

Jorginho era um dos jogado-
res mais lúcidos da seleção bra-
si lei ra. Ao invés de desculpas
evasivas, preferiu assumir uma
postura franca e enumerar as ra-
zôes para a equipe ter se com-
portado de maneira tão apática."Não dá para dizer que está tu-
do bem com tantos gols perdi-
dos. Existe algo errado que pre-
cisamos corrigir enquanto há
tempo." Suas conclusões não se
resumiram á incompetência nas
conclusões. "Falta á nossa sele-
ção regularidade e estabilidade.
Este ê um grave defeito que pre-
cisamos perder."

Consciente, Jorginho aparenta-
va tranqüilidade em tudo. Até mes-
mo numa entrevista para uma equi-
pe de televisão alemã, quando não
conseguiu entender o que o repórter
lhe perguntava. 

"Conheço o idio-
ma, mas às vezes escorrego." Da
mesma maneira que a seleção brasi-
leira comete enganos e, em sua opi-
nião, ainda não aprendeu a marcar
por pressão. 

"Contra essas equipes
fracas, é necessário sufocá-las. E
não fizemos isso."

Careca perde 
o humor no Delle Alpi

Ledio Carmona

Engana-se quem imagina
que Careca tenha reclamado de
sua substituição por Bebeto
após a apática vitoria da sele-
ção brasileira por l a 0 sobre a
Costa Rica. Ele preferiu des-
carregar seu descontentamento
na pouca quantidade de bolas
que recebeu durante toda a
partida. 

"Fica difícil para um
centroavante quando ele só
.— 

neira que está", completou,
sem conseguir ânimo nem mes-
mo com o fato de ter com-
pletado 50 jogos com a cami-
sa da seleção.

É lógico que, experiente,
Careca em nenhum momento
referiu-se diretamente ao técni-
co Sebastião Lazaroni ou mes-
mo reivindicou a presença de
Bebeto ou Romário a seu lado
e de Müller na partida de quar-
ta-feira, contra a Escócia.

cansou de repetir que o impor-
tante era a vitória. "Qual a
diferença em pontos se fizesse-
mos 10 gols?". questionou. Ca-
reca estava impaciente. Mas
ainda teve tempo para falar so-
bre as sucessivas falhas nos
chutes a gol. 

"Mostramos afo-
bação e inclusive falta de tran-
qüilidade. Eu, infelizmente,
não tive tantas chances", vol-
tou a resmungar.

Careca só perdeu a paciên-

"Só você viu essa briga. Deve
enxergar melhor do que qual-
quer outra pessoa que tenha
assistido ao jogo", debochou.
Ele jura que a substituição não
estava programada e que não
foi procurado pelo treinador
para justificá-la. 

"Nem seria
preciso", disse, enquanto pro-
curava imaginar os motivos.
"Talvez ele tenha pensado que
eu eslava cansado. Tudo
bem!", finalizou Careca, cui-

Jorginho aponta

erros da equipe

A seleção
brasileira
deve muitos
agradeci-
mentos a
Jorginho pe-
Ia inexpres-
siva vitória
de ontem so-
bre a Costa
Rica. No
lance do gol
contra d

O sofrimento da

senhora Bebeto
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Criticar os
maus módicos
não é uma
afronta, mas
dever do

governo
¦ Por Alceni
Guerra
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A lambada não
faz mal a
ninguém. Pior é
o que se passa
com a
sexualidade
das crianças e
adolescentes

Por Marta
Suplicy
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Criar reservas

para o culto
africano por
motivos
ecológicos é
desconhecer a

relação dos
negros com a

natureza

Por Nei
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Discute-se
muito
o que fazer com
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Mas o que vale
é o trabalho
dos que
realizam

Por Cláudio

de Moura Castro
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ORDEM NA PSICANÁLISE

Um manifesto

publicado, recentemente,
na França, assinado pelo
psicanalista Serge Leclaire,

procurava por fim ao caos,

que na visão de vários
analistas mergulhou a

psicanálise francesa,
depois do longo reinado
de Jacqucs Laçan. Entre as
mazelas criticadas estava o

quase anonimato dos que
exercem a prática
psicanalitica, o poder que
detém sobre os pacientes e
a falta de uma instância
regulamentadora da

profissão e da ética

psicanalitica. A confusão
entre os vários grupos que
lutam entre si, o desprezo

pela prática terapêutica a
favor da teoria e o
despreparo na formação
foram levados em conta
como elementos de um
situação em desordem. A
questão não é estranha ao
Brasil e trata-se, no
momento, de iniciar uma
reflexão em prol da 'cura'

da psicanálise em seus

possíveis desvios.

É possível haver um

controle sobre o saber

psicanalítico?
Por André Green

(Página 4)

E a prática que faz a

psicanálise ser uma
ciência

Por Waldemar Zusman
(Página 6)

A psicanálise deve ir ao

encontro do

desconhecido

¦ Por Chaim Katz
(Página 5)

A formação do analista

é, na verdade, um
enigma insolúvel?

Por José Nazar
(Página 7)
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Paulo Mendes Campos

M

ário de Andrade era en-
tusiasta de futebol.
Queixava-se dos trezen-
tos e cinqüenta compro-
missos que o impediam

de ser assiduo aos estádios. Em
seus livros há algumas referèn-
cias ao futebol, sempre com ex-
celente conhecimento. Mário
tinha especial predileção pelo
estilo do famoso centromédio
Brandão. Dizia, com sua infle-
xáo enlevada: "É um ma-ra-vi-
lho-so bailarino!"

Já conversei com Ciro dos
Anjos e Rosá-
rio Fusco sobre
futebol. Curió-
so, os dois me
apresentaram
motivos idênti-
cos para expli-
car o motivo
pelo qual não
gostavam do
esporte: ressen-
timento. O au-
tor de Ama-
n a ti e n s e
Bèlmiro, em
Montes Claros, era goleiro,
desses que vão para o arco de-
pois que os outros meninos es-
colhem as demais posições da
linha e da defesa; o autor de
Carta à noiva, nas peladas de
Cataguazes, era também péssi-
mo goleiro, apesar de ótima en-
vergadura.

Entre os escritores, um dos
maiores fãs foi José Lins do
Rego; uma vez, no campo do
Vasco, durante um sururu, a
Polícia Especial atirou o corpu-
lento romancista por cima do
aramado. Zé Lins costumava
dizer, depois disso, que passou
a ser o homem mais valente do
Rio de Janeiro, pois, no inqué-
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rito, figurou como agressor da
Polícia Especial.

O mais apaixonado e fiel era
Otávio de Faria. Há anos, ma-
tando saudade do velho está-
dio, compareci ao campo do
Vasco para ver um jogo do
Fluminense com o São Paulo:
encontrei na arquibancada o
Otávio, no lado do sol, casaco e
gravata, roendo as unhas como
sempre.

José Honório Rodrigues e
Valdemar Cavalcanti são ru-
bro-negros inseparáveis. O pri-
meiro é um alucinado. Depois

dum jogo no
Maracanã, no
qual o Botafo-
go levantara o
campeonato
carioca contra
o Flamengo,
ele partiu para
mim como se
fosse me dar
um soco na ca-
ra: a meio ca-
minho, mudou
de idéia e me
deu um abraço,

dizendo-me que era a primeira
vez que cumprimentava um bo-
tafoguense depois dum cam-
peonato perdido pelo Flamen-
go.

Também encontrava muito
no Maracanã o bom e saudoso
Cavalcanti Proença, que ia
sempre para o meio da torcida
popular, deliciando-se com as
expressões do povo.

Lúcio Rangel era um dos
maiores conhecedores da histó-
ria futebolística do clube da
Rua General Severiano. Como
quase não freqüenta as partidas
interestaduais e internacionais,
o Lúcio explicava: "Sabe duma
coisa? Eu não gosto de futebol,
gosto é do Botafogo."

Idéias
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Aiceni Guerra, ministro da
Saúde do governo Collor.

Marta Suplicy, psicanalista e
escritora, autora de

André Green, doutor em
medicina, psicanalista,
ex-presidente da Sociedade
Psicanalitica de Paris.

Chaim Samuel Katz.
psicanalista e escritor, autor de
Ética e psicanálise: uma
introdução (ed. Graal) e de
Crescer também dói.

Waldemar Zusman, medico,
analista didata, presidente da
Sociedade Brasileira de

Psicanálise, presidente para a
América Latina do 37° Congresso
Internacional de Psicanálise.

José Nazar, psicanalista,
membro da Escola Lacaniana de
Psicanálise

Júnia de Vilhena, doutora cm
psicologia clinica, proP do
Departamento de Psicologia da
PUC-RJ, psicanalista do Círculo
Psicanalitico do Rio de Janeiro

Nei Lopes, escritor e
compositor

Cláudio de Moura e Castro,
técnico em educação

Universidade

Cem dias
Com a participação de políticos, inte-

lectuais, empresários e lideres sindicais, o
Núcleo de Estudos da Violência, da Uni-
versidade de São Paulo, promove nos dias
25 c 26 o seminário Cem Dias Collor.
Dividido em quatro mesas os participan-
tes discutirão a responsabilidade política
na implementação c controle das medidas
governamentais, suas conseqüências no
mundo econômico e do trabalho, a ruptu-
ra da ordem jurídica c as relações entre
Estado, cultura e autoritarismo. Informa-
ções: (011)211-0011 r. 302.
Reciclagem

Vinte e sete professores brasileiros de
língua e literatura
inglesa serão bene-
ficiados pelo pro-
grama de bolsas de
estudo oferecido
pelo Conselho Bri-
tânico. Os profes-
sores universitários
c de 2" grau viaja-
rào cm julho c
agosto para a Grã-
Bretanha, onde fa-
rào cursos de verão
sobre metodologia
do ensino de inglês,
teatro contemporã-
nco. literatura in-
glcsa. etc.
Meio ambiente

Reafirmando o
compromisso com
a causa ecológica, a
Universidade Fede-
ral dc Mato Grosso
lançou no Dia
Mundial do Meio
Ambiente uma edi-
ção especial do jornal Caminhando, rela-
cionando todas as matérias à questão do
meio ambiente. Pesquisadores da universi-
dade denunciam os permanentes conflitos
nos garimpos. a depredação do Parque
Nacional da Chapada do Guimarães, a
destruição do Rio Teles pelas dragas csca-
riantes, c a poluição do Rio Cuiabá devi-
do à extração dc ouro na Baixada Cuiaba-
na. A universidade divulga, também, um
estudo da flora mato-grossense no Vale do
Médio Araguaia e Pantanal e a tese dc
doutorado da professora Carolina Joana
da Silva destacando a importância da ma-
nutenção da variação do nivcl de água do
Pantanal. Informações: (065) 315-8301.
Imagem

Siegfried Masel (RFA), José Cubcro
Allcnde (Cuba), Garri Bardin (URSS),
Garik Seko (Chccoslováquia). Marcos
Antonio da Silva (USP). Silviano Santia-
go (UFF) e Sérgio Brasil (UFRJ) estarão
de terça a sexta-feira, no Auditório do CT
(Ilha do Fundão) participando do 2" Con-
gresso Internacional Imagem, Tecnologia e
Educação. Durante os quatro dias serão
discutidos o valor da imagem e conscién-
cia estética, a imagem na constituição dc
saberes científicos, imagem e psicopeda-
gogia. e a produção e tecnologia da ima-
gem massiva. Informacções: 290-2112.
Droga

O tratamento do usuário dc drogas,
através de práticas medicinais

K. - Z-x,• jLmt - •

l-uis Pinfcurlli Ros*

Ecologia
Promovido pelo Nuclco dc Pesquisa

sobre Ecologia c Sociedade (Nupcs). o
debate sobre Política ambiental para a
década de 90: planetariazação ou regio-
nalização reunirá amanhã, ás ISh30. no
Auditório Josué de Castro (Rua da As-
sembléia. 10 507) o físico Luiz Pinguelli
Rosa (UFRJ), o cientista político Hcc-
tor Leis (PUC) e o sociólogo Liszt Vici-
ra. Informações: 224-8622, r. 254.

não tradicionais como a acupuntura, me-
dicina oriental c homeopatia, será discuti-
do nesta quarta-feira no Núcleo dc Estudo
e Pesquisa cm Atenção ao Uso dc Drogas
(Ncpad). da Ucrj. Informações: 284-9741

Comemoração
Prosseguem na Universidade Federal

dc São Carlos (SP) as comemorações dos
vinte anos da instituição. Dc 19 a 21. o
Departamento dc Metodologia dc Ensino
promove a Semana da Educação, no Anh-
teatro da Área Norte, com debates sobre
Universidade e formação de professores c
dia 26 o Departamento de Enfermagem
organaiza uma mesa redonda sobre Saúde
mental e sociedade, no Anfiteatro da Rei-

toria.
Conflito

"A Região
Amazônica convive
atualmente com
mais dc três mil
conflitos agrários
reconhecidos pelo
governo federal.
São cerca de 600
famílias de colonos
produtores manti-
dos cm condições
dc cidadãos dc sc-
gunda categoria"
Estes dados foram
apresentados há
dois meses pelo
pesquisador Alfrc-
do Wagner de Al-
meida durante o /
Encontro das Re-
giões Sorte e Cen-
tro Oeste dc Pró-
reitores para Assun-
tos Estudantis e
Comunitários. Du-

rante o encontro, o pesquisador denun-
ciou também o "sistema de escravidão
temporária dos trabalhadores como uma
prática comum na Amazônia."

Diversos
? Começa amanhã, na Faculdade de Fi-
losofia c Letras da Fundação Educacio-
nal Scverino Sombra, em Vassouras (RJ)
a V Semana de Filosofia — encontro de
reflexão peagógiea. ¦ Inscrições abertas
até o dia 27 para o vestibular das Facul-
dades dc Engenharia Civil e Industrial da
Universidade Santa Cecília dos Bandci-
rantes. cm Santos. ¦ O Prêmio BNDES
dc Economia será entregue ncsla quinta-
feira, ao economista Ricardo dc Oliveira
Cavalcanti, autor da tese Injlação. estag-
nação e incerteza: teoria e experiência hra-
sileira, apresentada na Fundação Gelúlio
Vargas. ¦ Divulgando textos de gra-
duandos c recém-graduados cm História,
a revista Arrabaldes lança seu terceiro
número com artigos sobre a renda fun-
diária campcsina. as correntes atuais do
pensamento econômico brasileiro c o de-
bate historiográfico soviético atual, entre
outros. ( Caixa Postal 108.422 São Gon-
çalo,Niterói). ¦ Encerram-se amanhã as
inscrições para o curso de Especialização
em Psicologia Jurídica do Instituto de
Psicologia da Uerj. Informações: 264-
8143.

Tina Correia
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Silencio e

uma doença

perigosa

Criticar maus médicos em

público não é uma afronta e

sim um dever de todo governo
comprometido com o povo

euo

fundarmos as discussões sobre o que sc passa no setor
da Saúde, a partir do governo do Presidente Collor.
Queremos operar uma grande mudança e esquecer
um passado perverso c desumano Mais do que isso:
irresponsável Pretendemos, determinada e obstina-
damente. resgatar a grande divida do Estado e do
governo do Brasil para com a sua população. Isto
passa por uma ampla reforma que está cm processo.
Mas não passa pelo palanque, pelo discurso, pela
demagogia. Passa pela ação. passa pela contrução. li
justamente o que estamos fa/endo: deixando de lado
o assembleismo e a partidari/açáo da saúde para nos
lançarmos, de peito aberto, na implantação de um
modelo de saúde digno de Primeiro Mundo, com
eficiência, talento e criatividade.

Mas em inúmeras oportunidades o que tem sido
pinçado e destacado é a idéia de que estou em
campanha contra os 170 mil médicos do pais. indis-
lintamcnte projetados na vala comum da irresponsa-
bilidade. O falo não é verdadeiro. O ministro da
Saúde tem batido forte contra um grupo de médicos e
não contra a classe inteira. E vai continuar batendo.
Tem batido forte contra o corporativismo c a irres-
ponsabilidade deste pe-
queno grupo que inlc-
gra a classe. E vai
Continuar batendo. Dai
concluir-se que está
agredindo a classe mé-
dica é uma ilação injus-
ta e perigosa. A conclu-
são é de um primarismo
tão cruel que leva de-
terminadas associações
médicas a sair em dele-
sa do que deve ser inde-
fcnsável.

Querer também que

assunto? deste tipo sejam discutidos em reuniões e
assembléias fechadas é no mínimo brincadeira de
mau gosto ou diletantismo. A discussão pelos meios
de comunicação pode parecer aética mas é rigorosa-
mente contemporânea. Pela instantaneidade cm que o
problema é colocado e a solução indicada. Sem os
arranjos que, com jeitinho brasileiro, acabam dou-
randa a pílula, dando margem abominável á impuni-
dade.

Não fui eu quem colocou em debate a questão do
absenteismo dos profissionais dc saúde, que nos cn-
vergonha, como nos envergonhamos dos baixos e
históricos índices de investimentos cm saúde, da au-
scncia dc um modelo gerencial, dos altos índices de
mortalidade, do baixo índice dc cobcrtura vacinai,
das perdas dc vacinas c de medicamentos c da ociosi-
dade dos postos de saúde. O absenteismo é insusten-
távcl e custa crer que a prática tenha adquirido uma
certa "cultura" 

para ter alcançado níveis dc vida
própria. Todo mundo sabia, todo mundo admitia, e
ninguém combatia.

E evidente que nem todos os profissionais dc
saúde estão no bolo. Tenho ressalvado os abnegados,
dedicados, responsáveis. Tenho criticado os irrespon-
sáveis, os ineptos, os ausentes. A impunidade e a
cumplicidade moldaram este corporativismo que
frauda o contrato de trabalho de forma abjeta e
indesculpável. Desgraçadamente a sociedade desço-
nhccia esta face submersa na prestação dos serviços
médicos do Inamps. Desconheço qualquer ação de
qualquer entidade médica ou do setor saúde contra o
absenteismo, cm qualquer tempo. Mas todas, certa-
mente todas, sabiam do problema.

Se a questão está nos meios de comunicação de
massa, ainda que indevidamente, como querem fazer
crer certas entidades, é porque preciso sensibilizar,
conscientizar, convocar, mobilizar uma multidão de
profissionais que encheria vários maracanás. Os ar-
gumentos surrados, inspirados cm palavras de ordem
do começo do século 20, não convencem mais. O
simplismo dc que ás causas dos problemas de saúde
estão no modelo econômico, nas estruturas, nas con-
junturas, na fome. na miséria, é no minimo indigência
mental e intelectual. Não honra mais seus defensores.
Mesmo porque se há escassez dc recursos, os poucos
canalizados para o setor foram alcançados por níveis
dc desperdícios ainda não estimados.

Querer culpar ou responsabilizar o Ministério da
Saúde pelo fato de ter sc colocado contra a prática
imoral, inaceitável, aética, é inverossímil. Querer fazer
disso uma bandeira política é proselitismo. Querer
ameaçar e afrontar a sociedade brasileira com represá-
lias, cm postos e hospitais, e até em urgências, é inimagi-
nável. Querer atingir o Ministro da Saúde por obrigar
que os cidadãos contratados pelo Governo sirvam aos
outros cidadãos, como servidores públicos, é o fim.

A eleição do presidente Collor e o seu governo nos
apresentam lições práticas. Reduzir o tamanho do
Estado e fazer o governo funcionar não são missões
fáceis. Querer que os serviços dc saúde ofereçam
padrões mínimos de confiabilidade e segurança, sem
riscos mortais, parece um sonho. Mas sonhar é possí-
vel e o nosso povo, humilhado e desesperançado,
confiou-nos a missão do Brasil Novo que estamos

construindo. Por isso o
desafio que aceitei. Pe-
ço compreensão aos
homens de bem, aos
médicos de bem, aos
profissionais da saúde
de bem. Vamos traba-
lhar. O povo está fazen-
do a sua parte. O Mi-
n i s t r o também. E
preciso que os setores
público e privado de
saúde façam a sua. Rá-
pido. porque há sempre
vidas em jogo.

Alceni Guerra

É 

través dos edito-
riais, cartas e pági-
nas do JORNAL
IX) BRASIL, tem-
se oferecido a

oportunidade de apro-

a
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O Ministro tem batido

forte num grupo de

médicos e não na classe

inteira. E vai continuar

batendo na

irresponsabilidade e no

corporativismo
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menos

As mudanças por que

passa a sociedade afetam mais

a sexualidade das

crianças do que qualquer dança

Marta Sttpiicy

EHH 

nquanto a juventude se esbalda dançando ou
aprendendo a dançar lambada, três arcebispos
da América do Sul se preocupam em pressionar
a Santa Sé a proibir "a propagação dessa
manifestação do demônio". Fico impressionada

como a Igreja freqüentemente gasta energia e poder
de fogo de forma equivoca. Mesmo se a preocupação
dos arcebispos fosse justificada, e a coitada da Iam-
bada um caminho para o pecado, existem muitos es-
tudos mostrando como "o 

proibir" influi pouco no
sentido de inibir o comportamento em questão. Não
adianta ficar condenando, porque no máximo vai
provocar briga entre pais e filhos e alguma culpa em
adolescentes mais vulneráveis: todos vão continuar
lambateando. Entretanto, o que me preocupa em
relação á sexualidade não é a demonstração do dese-
jo, do erótico, da sensualidade, numa dança tão
inofensiva quanto bonita amo a lambada, mas as
transformações por que pa&sa a sexualidade das
crianças e dos adolescentes brasileiros e da qual
sabemos muito pouco. Nas pesquisas que realizei
para fazer os livros Sexo para adolescentes e Pa-
pai, mamãe e eu (para crianças de 0 a 6 anos), notei
que a fase que Frcud denominou de latência (dos 6
aos 9 anos), na qual a criança colocaria sua libtdo
(energia sexual) na criatividade, aprendizagem e
esportes, num processo chamado sublimação, res-
ponsável posteriormente por toda a criação da huma-
nidade, está completamente erotizada. A mesma ob-
servação tem sido feita por pais, e por psicó-
logos e psicanalistas em seus .consultórios. O que
estaria ocorrendo com a colocação da libido, como
estaria se dando o processo dé sublimação, que conse-
qü&ncias poderiam advir destas transformações?

Professores de pré-escolá entrevistados coloca-
ram que a atividade mástúrbatôria das crianças em
sala de aula sofreu mudanças profundas. Ultimamen-
te, ao contrário dò que <k»nru tò; 1045 anos, as
crianças de classe media pouco se masturbam na
escola, enquanto a* da penftria. mostram comporta-
mentos masturbe tórios estranhos. Segundo Spitz, um
dos maiores pesquisadores infantis, quando o bebê*
não cstabeieceumia relação afetiva, não há atividade
auto-erótka . Uma relação boa com à mãe possibilita
um auto-erotismo geaital, condição para que o corpo
e b aparelho genital sejam investidos iibidinalmente, o
que possibifitará o prazer sexual e á alegria de viver
no adulto. A saída das mulheres pata o trabalho fora
do lar, a criança que pastou a ficar grande parte do
seu dia frente à televisão, submetida a um fantástico
apelo erótico e consumista, são situações que não
foram ainda avaliadas devidamente. Estes tipos de
preocupação e investigação poderiam ser bem mais
relevantes para o rebanho que a Igreja quer orien-
tar e proteger do que acusações inócuas a uma dança
que canaliza de uma maneira sadia e prazerosa a
sensualidade do nosso povo.
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do as aparências, não é in-
comprccnsivcl. Ela c fatal.

Desta maneira não basla
lembrar que a psicanálise,
como todo grupo social,
degenera na política, e que
tomou a forma de uma di-
tadura sob o reino de La-
can. O que é necessário su-
blinhar é que não havia
outra escolha possível, não
só por causa da personali-
dade de Lacan. mas por
causa de sua concepção de
psicanálise. É apropriado
dizer no que a psicanálise
descobre de intolerável uma
tendência, mais ou menos
surda, de desviar o curso.
Ainda, mais uma vez. é ne-
cessário demarcar a deriva
que tomou tendência laca-
niana.

A obra de Lacan quan-
do lida pode se impor como
sendo de um psicanalista;
posta cm xeque pela expe-
riência. sobretudo depois
de um número suficiente de
anos, ela aparece, cada vez
mais. a despeito do interes-
sc intelectual que desperta
para a reflexão, menos co-
mo psicanálise , e mais co-
mo um pensamento que fala
da psicanálise. O que expli-
ca seu formidável sucesso
junto ao público.

Sob as atmosferas mais
diversas, as relações da psi-
canálise com a cultura per-
manecem ainda voltadas ao
mal-entendido, por vezes,
com colisão entre os pró-
prios analistas. Isto não im-
pede de reconhecer que La-
can foi um espirito
superior, talvez genial, dominando seus colegas, devido
a sua estatura intelectual. Curiosamente, sc eu tivesse
de classificá-lo na futura Grande Biblioteca, seria na
rubrica dos moralistas, que eu o colocaria. Ele tinha o
descncantamento. o gosto pela provocação, o cinismo
desabusado. o julgamento interessado, o capricho in-
transigente. a genrosídade fantástica, que cito aqui,
menos como traços psicológicos, e mais como pilares de
sua "sabedoria". Assim, o seu belo Seminário, desen-
volve-se sobre o preceito que a única ética que o
analista pode reclamar é aquela de "não ceder ao seu
desejo".O manifesto sobre a instância ordinária não è
um eco disto? Seria necessário saber sc a ética psicanali-
tica que é evocada neste manifesto c a mesma que
Lacan ensinou.

O defeito maior á ética psicanalitica foi o ato pelo
qual, alguns anos antes de
sua morte. Lacan fez ao
confiar os destinos de sua
escola a alguém que não ti- —— -
nha nenhuma formação de
base ligada a psicopatolo-
gia e, em conseqüência,
possuia uma bagagem insu-
ficicntc para dirigir um mo-
vimento face aos problemas
relativos as aplicações tera-
péuticas do método psica-
nalitico. E deve-s^ stu ^n-
tronizaç~o ao fato de que~s"a , essoa tinha ajudado a

Em Alta ansiedade (Hlgh anxietyj. Mel Brooks è um psicanalista
pra lá de ansioso e neurótico

Lacan na publicação de seus Seminários e de seus Escritos.
Elisabeth Roudinesco explicou a afinidade de Lacan com
Jacqucs-Alain Millcr: "Ele era o homem de ação, que a
teoria precisava". Isto nos dá uma forte suspeita de que
Lacan sc desinteressava da prática da psicanálise, única-
mente cuidadoso da publicação c difusão de suas obras. A
partir dai, a sorte da prática lacaniana tinha sido fixada;
podia-se esperar o pior — e o pior chegou.

Este ato. simbólico que fosse, sc inscrevia na cadeia da"revolução cultural", que Lacan havia declanchado com o
aforismo: "A análise autoriza-se por si mesma." Dissolveu-
do. antes, a Escola Freudiana, ele afirmava não haver
necessidade dc ninguém, mesmo que muitos tivessem nc-
cessidadc dele. A Escola contava, na época, com mil
membros, número que a sua seguidora, a Causa, logo
reconstituiu, embora os "apelos á ordem", entre os lacania-

nos se elevam, depois de dez
anos. a quatro mil analistas

desta tendência.
Sem dúvida pode-se ten-

tar »ntender minha posição
critica como efeito à minha
ligação com a Sociedade Psi-
canalitica dc Paris, cuja pre-
sença nos meios de comuni-
cação c seguida de adjetivos
como "ortodoxa", "tradicio-
nal", "conservadora". Prcfe-
re-se esquecer, que durante
sete anos, de 1960 a 1967,
quando Lacan estava no seu

Não basta lembrar que a

psicanálise, como todo

grupo social, degenera

na política e que tomou

a forma de uma ditadura

sob o reino de Lacan

Uma difícil

proposta

para 
a ordem

O problema básico é de

como fazer que a

degradação da psicanálise
seja interrompida

André Greeri

A discussão aberta com
/l a proposta da criação
L1 de uma instância or-

dinária se desenvolve
na confusão. Primei-

ro do lado do público, que
vê apenas uma peripécia a mais nos tradicionais confli-
tos entre analistas, conflitos os quais ele não entende
nada. Depois, do lado daqueles que a proposta lhes
concerne, mas que sc mostram inquietos, desconfiados,
achando que o remédio possa ser pior que o mal. Esta
situação não é fortuita. Ela resulta no fato dc que a
psicanálise, desde dc sua implantação na França, e
popularizada, hoje, pelos meios dc comunicação, não
pôde definir o seu "local", senão no seio do espaço
cultural em detrimento daquele em que as suas aplica-
ções terapêuticas poderiam dar nascimento a um lugar.

A personalidade mais importante da psicanálise
francesa, Jacques Lacan, conheceu um sucesso, que se
manifestou, sobretudo, nos meios universitários e inte-
lectuais com o seu eco rebatendo na midia. Isto favore-
ceu a ilusão que se podia julgar melhor os problemas
relativos á psicanálise, lançando sobre ela um olhar
exterior, que escaparia às rivalidades, sempre um pouco
suspeitas dc venalidade. daqueles que praticavam a
psicanálise. Desta maneira, substituiu-se a valorização
dos conflitos, fundados na apreciação da prática da
psicanálise, pelo debate público, onde o verdadeiro juiz
era a força estilística.

Não se percebeu no casamento Freud-Lacan usual-
mente proposto ao leitor francês, que as questões fun-
damentais que estavam na fonte dos respectivos traba-
lhos eram separadas por um nuance que tornava o
casamento um divórcio. Para Freud, a questão era:"Qual é esta força que habita o homem, sem que ele
saiba, c lhe tira o poder de dirigir livremente suas
escolhas, seus desejos, seus pensamentos, agindo de
maneira que esta força é fundamental em suas deci-
sões?"Para Lacan, a questão se tornou: "Qual é, devido
a maneira como o ser humano é constituído, a força
que permite a um homem de adquirir um poder sobre
um ou vários outros sem cair sob o golpe de seu(s)
próprio(s) poder(eres), fora das formas institucionaliza-
das, onde deve-se conhecer, tanto estas formas quanto
os poderes?"Por causa disto, a situação atual, malgra-
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zcnile. fui seu companheiro de viagem, c mesmo um dos
seus colaboradores.

Na verdade é difícil para um analista, quando as neces-
sidades da conjuntura o levam a dirigir-se ao público, de
fazer-se compreender que a escolha entre a técnica lacania-
na c a técnica freudiana não é fruto de conveniências
pessoais, nem de indicações terapêuticas diferentes e nem
de divergências teóricas. Não c de fácil compreensão, à
primeira vista, que a criação de quadros — o que na análise
parece mais a um protocolo de experiência — c o cuidado
de sua manutenção mudem o estatuto da palavra daquele
que enuncia, e também a relação para quem a palavra foi
dirigida. As disposições materiais consideradas como ne-
cessárias podem parecer indevidamente canonizadas. Não
sc trata de di/cr que o não-respeito a elas não produz nada,
mas é querer marcar o que sc passa. Pois após ter sc
iniciado o processo psicanalitico. tudo que faz obstáculo ao
seu desenvolvimento tem todas as chances de acabar
dando lugar a um artefato de psicanálise.!...)

Qualquer que seja o beneficio pessoal que Scrgc Lcclairc
pode obter, eu
saúdo a tentativa
de devolver á vida
um movimento la-
caniano doente,
que torna doente a
psicanálise por in-
teira. Pois. ao.con-
trário do que sc
crê. c. hoje. o laca-
nismo que está a
reboque, em atra-
so na pesquisa das
soluções chama-
das pela prática
analítica. Respeito

a ap<>-.ta que ele faz para salvar a psicanálise de Lacan.
mesmo que não crcia nisto, mas como ele desejo que se
acabe com a degradação das práticas, cuja manutenção
causara dano a profissão em geral.

Mas por que justificar esta iniciativa escondendo os
perigos reais para substituir por outros, que têm um forte
perfume demagógico ( o risco da pretensa normali/iição e a
subjugaçao a gestão social francesa) (...) Aumentaria-se
suas chances de sucesso esvaziando de todo o conteúdo
preciso a análise individual, os controles, a habilitação,
para não espantar aqueles tfue se aproveitam da situação
atual.' Pode-se manter a ilusão por muito tempo apresen-
tando as diversas associações psicanaliticas como simples-
mente "difcrcntes"cntrc elas. deixando no ar a idéia que
elas se ligam com um escrúpulo igual ás suas tarefas
institucionais? Pensa-se. enfim, que basta, para parar com o
processo de degradaçao de passar dc uma situação, onde os
três quartos dos analistas se autorizaram eles mesmos a
serem analistas a uma outra cm que eles o serão pela via de
uma instância ordinária ' (...)

Somente a definição dc critérios originais e precisos, fora
dos modelos médicos c universitários, assegurados por
analistas responsáveis, reunidos por meio de projetos cia-
ros. cujas disposições será objeto de um consenso, permite
que um contrato de formação, lornc-sc sustentável, dc tal
maneira que aquele que e candidato saiba no que ele se
engaja e. em relação a instituição a qual ele pertence, no
que e — até onde — ela está engajada. O convite para
participar de um conselho provisório torna-se. nas condi-
ções atuais, o mesmo que assinar um cheque cm branco
para aqueles, cada vez mais numerosos c indeterminados
ou para aqueles, cujos talentos políticos ultrapassam o seu
valor profissional. Como se sentir suíicicntemcnte seguro,
na falta de propostas mais precisas, sabendo que sairá de
uma tal assembléia somente compromissos híbridos, fazen-
do que os que estão na desordem salve os dedos, mesmo

perdendo os anéis, c não tendo mais nada a temer da
autoridade da ordem lutura.

Não seria melhor tentar reagrupar um conjunto, mesmo
minoritário, de lacanianos competentes c integrados para
formar a ponta de lança do eventual renovamento do
lacanismo, aquele que deseja defender a sua autenticidade

psicanalitica?

Em busca

do coração

das trevas

A psicanálise não deve temer

o exame das singularidades,

o paciente indesejável, que
se expressa sem controle

Chaim Samtiel Kalz

Esteve 

recentemente en-
tre nós. a belga Isabellc
Stcngers, que, junta-
mente com o psicana-
lista Léon Chercov, es-

creveu Lc coeur et Ia raison.
L'Hipnose cm tfucstioti. dc Lüvoisicr á Lucan (ed. Payot,
Pans; 1989). um livro que interessa a várias áreas dc
investigação cientifica e de saber.

Por referências a questões postas á psicanálise, uma
delas tem que ser situada para os psicanalistas brasileiros:
há uma determinação imediata entre a cura (que diz
respeito ao "coração") e a teoria da cura, que organiza as
relações c medidas (a "razão ) daquilo que pode ser
curado? Pois, como todos sabemos, existe uma importante
corrente psicanalitica atual que afirma que a situação
existencial (o dosem) do homem indica que ele não tem
cura.

Propondo uma leitura spinozista da psicanálise, os
autores se aproximam de uma etologia contemporânea ao
perguntar, 

"o que é psiquismo, senão o conjunto dos
acontecimentos de que ele é capazT'Ora, se os homens
podem ser afetados por "alguma coisa", é evidente que isto
também constitui o psiquismo, o ethos, lugar que o homem
habita. Esta questão tem preocupado alguns psicanalistas c
pensadores brasileiros, pois é central para a a possibilidade
de fundar uma ética.

Na grande tradição ocidental de pensar. Kant demons-
trou que é a razão que funda aquilo que deve ser conheci-
do. Se os objetos são conhecidos através de condições que
permitem a sua fundação, o único juiz do saber verdadeiro
seria o conceito. Todo o saber terá necessariamente um
objeto, e a critica kantiana se pensa como o exame das
condições, limites c possibilidades do objeto de conheci-
mento. Isto é, antes de procurar, o pensador já acha.
munido de conceitos que fundam o objeto. Bem diferente
de Spinoza. como estamos observando.

Vejamos Fteud. Quando recebe, inicialmente, seus pa-
cientes, quer curá-los dos sintomas de que se queixam. Para
isto, faz uso da hipnose. Através desta tem acesso aos
acontecimentos que causariam o trauma psíquico, que se
manifestará posteriormente sob a forma de sintoma. Mas
Freud se dá conta dc que os sintomas curados através da
hipnose logo retornam. Por que? Porque na hipnose os
sujeitos não resistem, recordam logo os traumas e "entre-

gam"scus segredos mais íntimos. Ora, argumenta Freud, se
alguma coisa não se diz imediatamente, mas se torna um
trauma para o sujeito, é porque algo há na constituição
histórica deste sujeito que não pode ser recordado. Isto se
manifesta sob a forma disfarçada (é assim que Freud

?

É hoje o

lacanismo que
está a reboque

das soluções

chamadas pela

prática
analítica
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Psicanálise

compreende a emergência dos sintomas), e para que tais
episódios possam ser revividos diretamente, com a sua
carga efetiva inicial, è preciso que o sujeitoc refaça sua
história psíquica.

A psicanálise freudiana passará da tentativa de remissão
de sintomas à perlaboração daquilo que resiste psíquica-
mente a se manifestar. A cura não experimenta mais
eliminar os sofrimentos e incômodos, mas implica numa
mudança do sujeito. Sc nada mais há, diretamente, que
precisa a ser transformado, o que Frcud vai curar é o
sujeito c sua história equivocada. Equivoco demonstrado
pela aparição de sintomas, que são "coisas psíquicas fora
do lugar."

O abandono da hipnose obedece também a outras
ordens do saber, das quais gostaria de indicar três. A l* diz
respeito ao amor pelo hipnotizador. Sabemos que uma das
hipnotizadas por Frcud (a quem ele apelidou de Cecília)
saltou-lhe ao pescoço, exigindo ser amada por ele. Ora, c
impossível safar diretamente o incontrolávcl; por isto, o
amor em psicanálise se tornará amor de transferencia, onde
os analisandos repetirão, sob controle, seus desejos infantis
de amar (c odiar) os pais. Ou seja, o amor será falado
psicanaliticamcntc, em condições controláveis, c não mais
agido, para ser satisfeito imediatamente e de um modo
qualquer.

A 2" ê que sendo amado, o psicanalista estará no centro
da reviviscència dos acontecimentos traumáticos — desta
vez historicamente fundados
— sendo objeto da transfc-
rència (irans-ferere, levar pa- 
ra além de), sob forma neu-
tra, sem aceitar os
investimentos amorosos de
que c alvo. A 3* que consti-
tuirá o cerne da futura teoria
psicanalitica, é que os trau-
mas não se considerarão mais
como verdades acontecidas,
mas como fantasias, isto é,
proteções defensivas contra
impulsos pulsionais insupor-
táveis. Ou seja. a criança que 
não pôde dizer que ama ou
odeia fortemente o seu pai."fará" destes impulsos uma fantasia, postulando que o pai
quis seduzi-la.

Se o "coração" pertuba a "razão", a criação da transfc-
réncia coloca a cura sob controle, como nas ciências
experimentais. Só que tal decisão epistemológica será leva-
da a extremos impensáveis para Frcud. Uma certa teoriza-
ção afirma o caráctcr completamente impessoal, não-indi-
vidual de cada homem, mostrando que cies só existem
socialmente enquanto sujeitos, inscritos cm um Outro, que
os determinaria. Isto não tem cura, só restando aos sujeitos
se submeter absolutamente às determinações do Outro.

Teoricamente, implicará em abandonar a questão da
cura: Não há dúvida de que há pessoas que se curam.
Frcud frisou que não era preciso que o analista estivesse
animado do desejo de curar; não há dúvida de que há
pessoas que se curam, e que se curam de sua neurose ou
mesmo de sua perversão. Como isto é possível? A despeito
de tudo o que afirmei então, nada sei sobre isto."(Lacan cm
julho de 1979). Institucionalmente, torna-se um convite
para que todos se submetam á repetição da constituição
assujeitante, tornando-se nào apenas analisandos, como
analistas.

Assim, a cura passará pela iniciação psicanalitica, um
rito de passagem como outros. Na época de Freud somente
alguns poucos podiam ser psicanalistas, habilitando-sc
através de institutos de formação. Agora, qualquer anali-
sando só pode estar na direção da cura se se iniciar no
sistema teórico e institucional que o re-torne causado pelo
desejo do Outro. O Outro, é claro, tem seus representantes
legais na nossa pobre vida terrena: as teorias e os mecanis-
mos institucionais que o enunciam (e quem está nestes
lugares se torna cada vez mais poderoso e rico, é claro).
Mas Freud já conhecia tais procedimentos, aos quais deu o
nome de "sugestão". A sugestão atrai os psiquismos atra-
vês das identificações (conforme todos aprenderam com

Ciência

Freud cm Psicologia Jas massas e análise do eu), mas
também os corpos (vide quadro). E eis a hipnose recoloca-
da, incisivamente, na ordem do saber e do poder cura hã,
mas só para os crentes.

Bem, mas existe (ao menos) um grande mestre psicana-
lista, que não temeu responder às queixas c sofrimentos dos
que o procuraram, não pensando que eles deveriam se €~\ /"^V Q
transformar cm analistas: Sándor Fcrcnczi (pronuncia-se I I 1 1 ^ j
Xándor Fcrcntxi). Levando cm conta que não bastava 11WV/
elaborar a transferencia, tal como proposta [K>r Frcud.
propôs, em dezenas de artigos (1), outras técnicas de
contatos mais diretos c imediatos com os analisandos que
pudessem lhes provocar a rememoração traumática. Criou
a chamada técnica ativa, onde não sc investigasse apenas o
modo de encandeamcnto das reprcscntaçáos psíquicas, nus
se pudessem refazer as vivências afetivas infantis.

Não é o lugar aqui de examinar isto. mas o mais
importante da obra de Fércnczi é, a meu ver. a afirmação
dc um dissincronia parcial entre a teoria e a terapia. E a
postulação conseqüente dc que a técnica psicanalitica deve
fazer surgir o incontrolávcl. que não pode ser enquadrado
pela comunicação psicanalitica habitual. Propôs inúmeras
técnicas para trabalhar tal material psíquico indesejável (c
os que sc interessam pelo tratamento dos psicóticos sabem
que o " seu matcrial"é sempre da ordem do indesejável).

Já aprendemos, especialmente desde Hcgd. que a lin-

seita

O psicanalista não

está livre de seus gostos

e preconceitos, e sua

teoria é fruto da experiência

Não há dúvida de que há

pessoas que se curam.

Freud frisou que não era

preciso que o analista

desejasse curar

guagem é a "grande fanta-
sia". Ali o real deixa dc circu-
lar enquanto coisa c se
transforma em "algo"co-
mum, que é possível permu-
lar a fala. Dc acordo com
certas concepções, na língua-
gem as coisas perdem sua
concrctudc para sc fazerem
significantcs, moedas dc tro-
ca num sistema universali-
zante. Falando, o sujeito
abandona sua autonomia
(àuton. próprio) c entra na
circulação comum (koinc).

 Mas, ao mesmo tempo em
que sc faz sujeito (aquele que

sub-jaz). toma-sc devedor de outra coisa que o constituiu: a
falta. O sujeito sc faz sempre negativamente, fora dc si,
num lugar onde ele não é.

Ora, se da perspectiva da linguagem sc pode entender
que as coisas só sc dizem desde que se dcscoisifiqucm,
passem a pertencer á cadeia significantc homogênea (esta
idéia não é minha), qualquer corpo dc sujeito só existe desde
vários registros dc atividades c percepções. Toda a vida è
organização. Sc, como queria F*reud. o trauma nao corres-
ponde a nenhum acontecimento simbólico, o real do trauma
è sempre pulsional, é alguma coisa, pois afeta o sujeito, que
investe.

A psicanálise não pode sc pensar enquanto ciência
natural, pois o corpo humano organiza e produz enquanto
vida. Sc é indiscutível que o sujeito humano nasce histórica
c simbolicamente determinado — todos possuímos (ou
deveríamos possuir) um nome. relações dc parentesco c um
sexo — nào é menos verdade que mesmos os seres que
ainda não falam possuem determinações singulares que os
marcarão para sempre. Pelo menos os que sc interessam
pelo tratamento dos psicóticos sabem como é insuficiente o
exame geral de suas determinações dc constituição assujei-
tada, e que temos sempre que transar com eles suas
singularidades (tom, timbre, movimento, ritmo, altemãn-
cia. paradas, velocidade, altura, dissonância, ruptura, in-
tens idade, etc.).

Assim, o sofrimento intolerável continua pedindo solu-
ções, enquanto o Outro não se instala terrenamente. E a
teoria pede para não sair do registro kantiano do juizo que
só encontra, mas se voltar — com todas as perdas narcisi-
cas que isto implica — para o exame das expressões e das
singularidades.

(1) SAndor Faronczí.Escrito* pslcanallttcos. 1909-1933. Coletânea
organizada por Joel Birman, Ed. Taurus-Timbre. Rio. 1969

Waldenuir Zusman

C f »*

roi

ão sc pode exigir de
1% uma ciência que foi

» criada há •pouco mais
I 1 dc 70 anos e abriu um

gigantesco campo dc
observações que tudo nela
já esteja definitivamente assentado ou cocrentemc
estruturado. Há ainda muito por consquistar e
aprofundar na investigação dos fenômenos da mc
humana. O que hoje sc sabe. graças ao gênio dc Frei d
a outros notáveis psicanalistas, que deram scqüénci
suas investigações, já soma. no entanto, um accrvc
publicações quase inabarcávçl. O surgimento da ps
nálisc no começo do século representou uma rupi
com o establishment cientifico, no seio do qual o hon
era definido pela regência fisico-quimica dc suas I
ções. As teorias da época, isto é. os paradigmas cicn
cos. nào conferiam dignidade a sintomas que não re
tassem dc lesões celulares, observáveis ao microscó
Quando Frcud sc interessou pelo sentido dos sintom
pelos significados inconscientes dc certos adoccimcn
abriram-sc para ele os caminhos da compreensão
inúmeros fenômenos humanos que a cicncia oficial
xava dc lado, como os sonhos, a sexualidade infantil
atos falhos, a transferência, o complexo dc Èdipo
sintomas psicossomáticos etc.

O paradigma criado por Frcud tem uma cnoi
abrangência, isto é inegável. Mas ficaram lacunas qi
sua obra extensa não logrou preencher. O prccnchim
to destas lacunas vem sendo feito por psicanalis
notáveis, cujas descobertas dão lugar ao aparccimc
de escolas dc pensamento, ou grupos, como é com
designá-los nos dias dc hoje. Fala-se cm grupo dc Kli
dc Bion. dc Kohut, de Winnicol etc.

Cada um destes grupos sc estrutura cm torno
teorias de seu fundador, mas tem por transfundo
descobertas dc Frcud. Variam as aproximações técni
e surgem novos conceitos que a psicanálise, como ci
cia, incorpora.

As teorias nascem da experiência clínica daque
analistas capazes de estruturar uma visão cientifica c
rente das dificuldades com que se defrontam no exe
cio profissional. Bion, por exemplo, que trabalhava c
pacientes portadores dc profundas perturbações no p
cesso do pensamento, terminou por construir uma cx
lente teoria do pensar. Freud. que começou sua ativ
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fazer crer que se de-
ve sempre dispor os
fatos e as teorias
dentro de uma orde-
nação binaria, onde
tudo se arruma anti-
tcticamcntc. Dai de-
correm tolas dispu-
tas que terminam
por degradar a com-
plexidade da vida,
de cada fato da vi-
da.

Nem todos os
profissionais de uma
mesma escola traba-
lham da mesma for-
ma. A psicanálise
não extingue a sin-
gularidade humana.
Cada tratamento
psicanalitico è im-
par, é sui gene ris, e
não depende só do
analista. Nenhuma
técnica analítica ga-
rante, com anteriori-
dade, o êxito de um
tratamento. A psica-
nálise tem com os li-
quidos uma proprie-
dade em comum.
Estes tomam a for-
ma dos vasos que os
contêm. A psicanáli-
se se mescla com a
personalidade do
profissional que a
exercita. Desejável
ou não, o fenômeno
não é de todo evitá-
vel. Freud não que-
ria que a psicanálise
se constituísse numa

Montgomery Ulljl, como rreuu, tupim*.**** Concepção de Mun-
Susannah York em Freud além da alma ja ^jas jsto também

não se evita. A neu-

de profissional privada lidando com pacientes histéricos. tralidade analítica tem o mesmo limite que a preten-

ÍS52TS2 teorias regido pelos fenômenos que der,- dida neutralidade das ciínaas na.urtm. Hoje a se

niam o quadro histérico sabe que em qualquer «penem» o observador toma

Teorias são ferramentas de trabalho. Umas se pres- parte no experimento que obsena.
tam melhor do que outras para determinado tipo de Cada vc2 majs a cpistemologia começa a se fazer
pacientes. Há pacientes que ainda aguardam novas des- necessária na formação de um psicanalista. Os congres-
cobertas. Uma formação analítica dos dias de hoje não sos internacionais de psicanálise vem ultimamente intro-
sc limita iio estudo dc Freud, ainda qile seja por ai que duzindo mesas redondas com epistemólogos. Os pró-
tudo começa. Um analista moderno lança mão, inevita- prios tratamentos psicanaliticos são, em algum
vclmcntc. dc todos os recursos técnicos e teóricos que momento, ou mesmo na maioria dc seus momentos, um
fizeram parte de sua formação, quando isto se laz exercício encarnado de epistemologia. A psicanálise en-
necessário e possível. È claro que há também certas sina a cada paciente, de maneira prática, vivida, que a

preferências pessoais que inclinam o analista mais para apreensão dos fatos depende da teoria e da emoção com
certos autores do que para outros. Mas isto não chega a ^uc cje ^ apreende.
ser um risco se a sensibilidade do profissional o protege ^ antjgQjcjatie> quando a concepção do mundo esta-
de um compromisso ideológico excessivo. va impugnada de religiosidade, os doentes mentais e as

A mente humana ainda é escrava do pensamento pcssoas cuj0 comportamento sc afastava da média eram
maniqueísta. A capacidade de pensar c uma atividade considerados como possuídos pelo demônio. Chama-
recente no curso da evolução biológica. Ei uma atividade vam-se os exorcistas para solucionar os problemas. Mais
nova c assustadora. O pensamento maniqueísta tende a adiante no tempo, quando os conceitos dc eugenia ti-

nham domináncia cientifica, as perturbações emocionais

 —¦  eram consideradas degenerações genéticas, taras. Fala-
va-sc de tarados. Hoje em dia é o pensamento médico

O üaradierma criado por que dá o tom do discurso. Por isso todo o desvio da
norma no comportamento humano sc considera uma

Freud tem uma enorme doença. O modelo médico obriga a falar em cura, prog-
aVvra-ncrânniQ iccn nóstico. diagnóstico e recaída. E como se não se pudesse
dUl allgCllvIíl) ÍOOVJ vi pensar o sofrimento em outros termos.

inegável. Mas ficaram A difusão da psicanálise é uma faca de dois gumes.
/-.o /n n /-» o on o /-w"hriQ Não se pode evitá-la, mas há que estar atento para o fato

laClinaS QU.e a sua UUl jç que a palavra psicanálise passou a ser uma designa-

PYfpn<?a Tlãn 1 OÉTrnil Ção genérica de processos que, algumas vezes, pouco têm
tí A btJXlod llcHJ ± \J U. a ver com as marcas definidoras que lhe foram dadas por

preencher Freud, como fundamento
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O analista

e suas

formações

O que permite alguém

dizer que é

psicanalista e

permanecer como tal
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José Nazar

Há 

o clamor neurótico, e
só Deus sabe o grau de
suficiência com que isto
se inscreve nos horizon-
tes daquilo que tão tar-

diamente compareceu como o
discurso psicanalitico: a psica-
nálise, naquilo que norteia a
sua práxis como freudiana, é território particular dos neuróti-
cos... . .

A argumentação dc que a prática psicanalítica seja tao
abrangente e capaz de abarcar a todos expedientes sintomáti-
cos, que emergem da extensiva economia psíquica, só c válida
se nos distanciarmos um pouco dos ensinamentos de Freud,
que não cansou de demarcar os limites de ação dos instrumen-
tos por ele inventados. Não estou dizendo com isto que a
psicanálise não possa acolher pacientes que apresentam outros
"sofrimentos psíquicos" que não aqueles das neuroses, pois
tanto Freud como Lacan aconselhavam a utilização das ferra-
mentas psicanaliticas para um tratamento possível dc pacientes
psicóticos e outras entidades ou estruturas clinicas.

Então, para o neurótico, a psicanálise é um bem supremo, á
medida que responde à magistral suposição dc um saber que
lhes falta. Dentro desta suposição, o imaginário neurótico
estabelece a crença de uma possível completude, onde se confi-
gurará a constituição dc um casal quase perfeito: o psicanalista
e seu paciente juntos, na transferencia. Do neurótico, este ser
tão incompreendido", sabemos até demais: assunto de uma
midia que o inferniza, é o próprio personagem de uma psicopa-
tologia de nossa vida cotidiana. E é na égide ética de um
soberano Woody Allen que vamos encontrar o seu fiel apólo-
go, ou seja, aquele que tão bem soube nos dar o testemunho
pleno daquilo que se poderia denominar o "drama de uma
existência neurótica". Não se pode negar que este "drama" não
seja tão fundamental, pois é na medida em que se escuta o seu
clamor que está fundado aquilo que se pode caracterizar do
lugar do analista: o analista como fruto die um drama neuróti-

Mas. do analista, o que dizer? Este ser enigmático, silencioso
por essência, que nada fala de si! Quando nós o procuramos
para uma análise, ele está ali... e até responde com uma voz.
Tudo bem, encontramos isto que procuramos como analista,
"encarnado" em alguém que desempenhará esta função. Não
está em questão aqui se ele irá desempenhar bem ou mal esta
função, posto que a cegueira neurótica é tão intensa que a arte
do discernimento estará totalmente ofuscada no inicio de uma
análise. Mais ainda, o fato de o analista ter o silêncio como seu
parceiro de trabalho permitirá a ele esconder todas as suas
insuficiências. Ou seja, o analista já está ali, no seu gabinete de
trabalho... mas a questão que se coloca é o que è que autoriza
alguém a exercer a prática da psicanalise? Como é que sc faz um



analista? Do que c que ele é fruto? De que
planeta surge este ser tão enigmático?

Nós, psicanalistas, freqüentemente com-
parecemos, em público, com este ou aquele
assunto. Algumas vezes até nos saímos
bem... mas a questão è que nunca falamos de
onde é que nos originamos1. De onde vêm os
analistas... de que matéria eles são feitos?
Qual o órgão que "forma" um analista,
quais as regras e as leis que estão em jogo?
Ou seja, existe, sim ou não?, algum órgão,
uma "Ordem dai Psicanalistas" — tal como
encontramos, por exemplo, a Ordem dos
Advogados — que determinaria os rumos de
uma "formação" do analista? O que é que me
autoriza. ou, melhor, o que é que me permite
exercer a prática psicanalítica? Qual a lei que
se coloca no exercido desta prática ... qual o
desejo em questão?

As questões pertinentes da assim cha-
mada "formação" do analista, nós as en-
centraremos nas primeiras relações de
Freud com seus discípulos: a preocupação
com o futuro da descoberta freudiana pos-
sibilitou um encaminhamento especifico
daquilo que seria a transmissão da psicaná-
Use. Como e que a psicanálise se transmiti-
ria de um para outro e quais as precauções
devidas para que esta descoberta originária
se mantivesse com a sua devida virulência?
Todos nós sabemos como as idéias de
Freud encontraram fortes resistências cm
todos os segmentos sociais daquela época:
identificavam nesta descoberta a ameaça
de um perigo público, á medida que de-
nunciava o mal-estar frente á sexualidade
humana. A própria classe médica, da qual
l reud fazia parte, reagiu como oposição
absoluta, para depois embarcar numa am-
bigüidade profunda: esta nova descoberta
certamente cairia bem nas rédeas de uma

.ordem médica. Dai que durante muitas
décadas a "formação" dos analistas so-
mente dizia respeito a médicos.

É Freud o primeiro, o único: todo o
exercício de uma prática dita psicanalítica,
nesle periodo germinal, passava, lógica-
mente, por Freud:

alguns postulantes ao campo psicanalitico o procuravam e
se submetiam a este novo "método terapêutico", buscando saber
sobre o inconsciente;

outros mais distantes aproximavam-se do texto freudiano,
suas primeiras publicações. O sujeito, ao se identificar com este
ou aquele texto publicado por Freud (por exemplo. Sonhos.
Histeria. Inconsciente etc.), logo se correspondia com o mestre de
Viena, tomando-se um novo adepto.

It- Ora. o próprio Freud não se mostrava muito exigente cm
relação àqueles que desejavam acompanhá-lo nesta aventura tão
desconhecida, e. na maioria das vezes, aconselhava ao postulante
experimentar os efeitos do inconsciente de outrem, sem que
necessitasse passar por uma análise pessoal: chegado um momen-
to especifico, o postulante pediria uma ajuda de análise, que
poderia ser com ele. O que se tornava fundamental para o futuro
analista era a aptidão em reconhecer os mecanismos psíquicos do
recaicamento. posto que Freud. nesta época, confundia incons-
ciente e recalque. Donde se pode dizer que, inicialmente, o Outro
que respondia pelas questões do autorizar-se analista era Freud,
que. como analista ou autor de textos sobre a psicanálise,
respondia como uma lei. uma ordem, uma espécie de garantia
para que se pudesse operar neste campo tão novo do saber.

Muito cedo. os analistas que seguiam Freud. a partir desta ou
I aquela argumentação, passaram a constituir Institutos para

formar analistas, objetivando com isso uma suposta "preserva-

ção" da prática psicanalítica. Algumas regras são postas em jogo,
estabelece-se uma rígida regulamentação dos processos de forma-
ção. criando-se modelos standard, que desobedeciam as orienta-
ções do próprio Freud que, muito cedo. já alertara para os
perigos das imitações, dos modelos. Freud preconizava que a
prática analítica era da ordem do real. do novo. e que o analista
deveria tomar cada caso como se nada soubesse dos anteriores,
estimulando, com isso, a que os analistas não cedessem tão
facilmente às aptidões do hábito. Dizia que todo saber já sabido,
constituído, antecipado, este saber deveria ser posto cm "esqueci-
mento" para se poder escutar o novo, ou seja, aquilo que ele
ainda não sabia.

A partir desse processo de institucionalização inicial, já se
j! estabeleceram algumas exigências básicas para se "formar" um

analista, tais como: a análise pessoal, seminários e supervisões.
Acreditava-se que era possível se estabelecer uma ordem, uma lei
"exterior" de determinação dos rumos de uma formação: um

Woody Allen, aqui em A última noite de Boris Grushenko
paradigma do neurótico no cinema

sujeito X, Manoel, por exemplo, buscaria um Instituto de Psica-
nálise porque apresentava o desejo de ser analista. Ora. o Outro
garantido dessa empreitada era logicamente o Instituto que. com
suas regras, normas e leis (portanto, uma ordem) circunscrevia os
ideais institucionais aos quais o Manoel iria se conformar, sem
que houvesse nenhum questionamento sobre esse seu desejo de
ser analista. Já a partir das entrevistas, e do processo de iniciação
dai decorrente, o Manoel se identificaria e permaneceria alienado
aos ideais próprios das instituições, a máxima conformista.

Esta maneira clássica de conceber a "formação do analista
exclui aquilo que verdadeiramente está cm questão no percurso
de um postulante, a saber, o sujeito do inconsciente. A presença
do sujeito numa "formação" permite o surgimento de um quês-
tionamento maior sobre esse doloroso trajeto, posto que, se ele e
mareado por alguma coisa, isso só po<k' ser como perdas. Essa
presença do sujeito conto meio de questionamento constitui um
percurso mais simbolizante onde o desejo de ser analista é
colocado cm questão.

0 advento dos ensinamentos de Lacan modifica radicalmente
o de que se trata na transmissão da psicanálise. Retomando o
texto primordial de Freud escrito cm 1920 ("Mais Além do
Principio do Prazer") onde comparece a tese de uma pulsão de
morte. Lacan vem enfatizar o fato de o sujeito ser dividido contra
si mesmo, posto que a agressividade, muito antes de se dirigir
para o "exterior", está voltada contra o próprio sujeito. Então,
para Lacan. o que realmente está em jogo na transmissão da

O fato de um sujeito

freqüentar uma

análise ou uma

instituição não é

garantia para que ele

se torne um

psicanalista

psicanálise é o inconsciente. Longe de uma
concepção simplista, onde o inconsciente
pudesse ser concebido como substancializá-
vel, ou até mesmo a antiga idéia de um
inconsciente como um reservatório de lem-
branças do passado que pudessem ser atuali-
zadas no presente, o inconsciente freudiano
inscreve-se como Outra Coisai trata-se de
alguma coisa que se marca por uma falta
radical, uma hiância essencial, uma fenda.
uma ruptura que só se transmite na cura.
Dai que a afirmação de Lacan de que "a

psicanálise é intransmissivcl" (donde a ne-
cessidade de que cada analista reinvente a
psicanálise a cada momento) vem nos mos-
trar a impossibilidade de se transmitir, de se
passar a psicanálise de um para o outro. Não
há como eu pegar o Manoel, colocá-lo numa
instituição, c formá-lo como analista. Ne-
nhuma ordem ou lei "externa e capa/ disso
Mesmo que Manoel seja plenp de desejos de
ser analista, caprichoso, obediente ao fre-
quentar os Seminários, as supcrviçòcs. a sua
análise. Só isso não basta. Não c possível,
por um processo linear de acumulação de
saber, formar um analista Donde se verifica
que a transmissão da psicanálise só c possi-
vel na cura. Num processo de análise, o
analisando poderá — ou não — passar a
analista O fato de o sujeito submeter-se a
uma análise ou freqüentar uma instituição
não e garantia para o advento de um analis-
ta. A única transmissão possível e transmissão
de ruptura. Logo. não existe nenhuma ga-
rantia antecipada, pois tudo o que diz res-
peito à psicanálise se inscreve numa outra
ordem lógica, a saber, do só-depois

Ao afirmar que a formação que existe em
psicanálise são as formações do inconsciente.
Lacan desloca a questão da "formação do
analista para o plano do inconsciente, uma
ordem interna ao desejo. Este ato sem cnsi-
nar. àqueles que se possam instruir, que a
passagem do psicanalisando a psicanalista .só
se concebe pelo viés da ética.

Na Proposição de 09 de outubro de 1 %7,
Lacan nos enuncia o aforismo: "O analista
só se autoriza por si mesmo", ou seja, no

momento do ato analítico, o analista nao se garante dc nenhum
Outro: nenhuma intuição, nenhuma ordem a não ser a do seu
desejo enquanto estrutura, ou seja. o desejo do analista. Portanto,
o autorizar-se analista, naquilo que de solidão se evidencia, não
está adstrito a nenhuma outra ordem, senão àquela referida ao
estatuto ético do inconsciente O desejo do analista, rastreando
todo o processo de uma autorização, não se pretende nem
inocente nem vulgar. Este desejo que tão bem instrui dialética-
mente o projeto de uma instituição que se pretenda analítica,
somente ele. na particularidade que se lhe confere, poderá reger
uma ordem outra. Este aforismo do autorizar-se analista por si
mesmo não exime o postulante a se entregar como corpo e alma a
um processo de uma formação dc analista, ou seja. que dé as suas
prosas constantes, junto a seus pares, súbditos â autoridade
simbólica dc uma teoria. A idéia tão inocente e pueril de que se
possa fazer um analista fora do âmbito dc uma instituição (a
despeito da antinomia entre instituição e discurso analítico) é
barrada dc saida. a não ser que se "confiquc" um analista
desviante.

A colocação de uma ordem na psicanálise, se ela é possível,
passa necessariamente por modulações discursivas que se presen-
tificam no leito mesmo de um percurso daquele que se candidata
a um engajamento efetivo no texto freudiano: é como instalação
dc uma ética que se inscreverá na camc dc um sujeito, o desejo do
analista. Não se trata, portanto, de uma aventura inocente, onde
o postulante a analista se isentaria de uma culpa originária, tal
como se entrega passivamente nas mãos daqueles institutos que
oferecem uma garantia soberana e antecipada para se concretizar
uma "formação" dc analista. Desejo de ser analista é radicalmcn-
te distinto dc desejo do analista: enquanto o primeiro e mero
assanhamento neurótico, dai sua condição dc ser inicrpretávcl o
segundo, o desejo do analista, intcrprctantc cm sua essência,
comparece como a única sustentação possivel para que haja uma
transmissão da psicanálise: uma ordem ética. A ordem ou a lei.
que me permite exercer a prática psicanalítica. é interna ao
desejo.

A constituição de uma ordem "exterior" àquela do desejo do
analista será a morte da psicanálise

Seria dc todo desejável que o aforismo "o analista não se
autoriza senão por si mesmo" pudesse encontrar maior ressonán-
cia nos não perfurados ouvidos moucos, surdos por natureza
institucional, e até mesmo num Manoel, que se aventurasse a
papaguear as confusões que habitam também as instituições ditas
lacanianas. Roguemos por um futuro melhor!

, é O
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Caso Netinho

Em

nome da

Lei

I\ão se deve confundir

autoritarismo com autoridade,

porque a Lei existe não

para humilhar o desejo
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suicídio de Nctinho.
um jovem de 14
anos de idade, pare-
cc que tem trazido
um debate, polari-

zado entre a responsabili-
dade do Colégio Militar c a de sua mãe. Questão
análoga à que ouvi, inclusive de alguns pacientes,
acctca da responsabilidade sobre a morte de Neil, no
filme de NVcir, Academia dos poetas mortos. Quem
matou Neil? O pai ou o professor? Reduzida a este
maniqueismo. como bem aponta José Castello, cm
seu artigo, Quando a infância è roubada, publicado no
Idéias Ensaios de 7/5/90, deixam-se de lado algumas
questões que no meu entender merecem ser pelo
menos levantadas.

O que primeiro me chamou a atenção é a quase
total inexistência de qualquer referência ao pai de
Nctinho. Antes de mais nada. é preciso deixar claro
que não se trata de imputar culpas ou papéis de
mocinhos e ou bandidos á família de Nctinho, mas
sim de encará-la como uma família. Família esta
composta de pai, mãe e irmãos, com todas as suas
vicissitudcs c dificuldades. Por que então deixar de
lado o núcleo familiar, mais uma vez centralizando o
foco de atenções apenas na figura da mãe?

Indaga-se sobre a qualidade das conversas que esta
mantinha com o filho, deixando-se de lado o tênue
limite que existe entre o
público c o privado, sobre-
tudo no que diz respeito a I
um adolescente; questio-
na-se o rigor da punição,
sem levar em conta um
altos que pode ser bastan-
tc diferente da classe me-
dia carioca intelectualiza-
da e psicologizada.
Execra-se uma mãe em
praça pública como se esta
fosse a responsável direta
pelo filho morto. Mas e o
pai? Mais uma vez. repito

Sabemos que a lei

para ser respeitada

tem que ser temida.

Mas antes de

mais nada ela tem

de ser justa

e representativa

que não se trata de res-
ponsabilizá-lo ou cul-
pá-Io, mas sim de in-
clui-lo. Refletir sobre o
significado familiar de
uma relação que não
pode mais ser vista ape-
nas como a diade inicial
mãe-bebé.

É sabido que a fami-
lia enquanto agente
fundamental no desen-
volvimento psíquico do
indivíduo é um dos ali-
cerces da psicanálise.
Ao apontar a impor-
táncia da relação entre
a criança c seus pais,
Freud abria o caminho
para o estudo das rela-
ções familiares, deter-
minando o papel fun-
damenta! que esta
desempenhava no de-
senvolvimento emocio-
nal da criança.

A contribuição de
Lacan caminha no sen-
tido de nos definir, com
maior clareza, o concei-
to de "nome do Pai" ou
"função paterna" como
aquele que introduz, o
código simbólico social
que regula, restringe e
dá sentido tanto a rela-
ção do filho com a mãe
como a deles com o
pai.

Mas é a partir da dé-
cada de 70. na França, que alguns psicanalistas come-
çaram a tomar a familia como um todo. uma entidade
psíquica, que não é apenas grupai ou social. Mais do
que a soma de diversos psiquismos individuais, a
familia passa a ser vista como uma psique originária
feita da fusão e não da adição dos núcleos simbióti-
cos. aglutinados de seus membros.

Sob a superfície de um sistema organizado por um
principio de homeostase, existe uma rede psíquica
comum muito mais arcaica c primitiva em uma esfera
indiferenciada c aglutinada; a esta estão referidos os
sonhos, as fantasias e os investimentos libidinais. E
também esta esfera psíquica que rege as trocas in-
conscientes e a circulação fantasmática. A resposta
individual é, então, elaborada em cumplicidade com
um outro. E se vamos falar de Nctinho e sua familia,
é preciso que esta seja vista cm toda sua extensão.

Dai minha primeira questão e por que não dizer
meu desconforto inicial? Por que a exclusão dentro
desta discussão do papel do pai de Netinho? Até
quando continuaremos a delegar á mãe a total res-
ponsabilidade pelo destino psíquico de seus filhos?

Talvez esta sofrida familia não tenha podido per-
ceber a real extensão da
depressão de Netinho.

Mas será que algum de
nós pode ter certeza de que
em seu lugar perceberia-
mos com clareza todas as
nuances aqui envolvidas?

A adolescência, período
conturbado e de grandes
transformações, tem como
uma de suas características
a busca de novos modelos
de identificação e de trans-
gressões. Até que ponto
colar em uma prova pode

estar ligado ao que Win-
nicott nos fala da neces-
sidade que a criança tem
de saber que 

"pode men-
tir" sem se sentir trans-
parente? E parece, se-
gundo seu amigo Bolão,
que isto Netinho não
conseguia. Transcrevo:
"Cara. você tá vacilan-
do! Tem que saber colar!
Ele começou a chorar e
ficar vermelho"... Vergo-
nha, culpa? De ter sido
pego? De não "poder"

transgredir? Não sabe-
mos.

Não se trata aqui de
pregar um laissez-faire
ou de postular um falso
liberalismo no que diz
respeito a uma pedago-
gia moderna. Sabemos
que a lei para ser respei-
tada tem que ser temida.
Mas, antes de mais nada.
ela tem que ser justa e
representativa. Sabemos,
igualmente, que é da es-
séncia das organizações
militares uma estrutura
altamente hierarquizada.
Não è esta a questão
tampouco.

O que me remete á
minha segunda indaga-
ção. Sob a égide de qual
lei vivemos atualmente?
Estaremos falando de
autoridade ou de autori-

tarismo? Pergunta aliás bastante pertinente, no que diz
respeito ao que vem se passando no pais.

E inegável que. desde o golpe de 64. sob a égide do
regime militar, vimos progressivamente o desmorona-
mento de todos os valores éticos da sociedade sendo
substituídos gradativamente pela chamada "lei de Ger-
son". Hoje instituída e estatuída.

Talvez seja até louvável, a intenção do Comandante
do Colégio Militar em tentar fazer "o colégio ser o que
era antes". Em uma leitura bastante otimista posso até
ver nesta afirmação uma tentativa de restaurar a digni-
dade de uma corporação (militar) que saiu achincalhada
após tantos anos de desvarios e impunidades. O que não
posso aceitar é a distorção que continua se dando á
própria concepção de lei.

Parece-mc muito perigoso o argumento de que qual-
quer lei é melhor do que a ausência dela. Em realidade
esta é uma falsa dicotomia que encobre uma tentativa
de justificar um estado policialesco, onde tudo passa a
ser "um caso de policia".

Não vejo grandes diferenças entre Neil, o persona-
gem do filme Sociedade dos poetas mortos, e Netinho,
ambos submetidos a um superego implacável, impossi-
bilitados de negociar sua liberdade com seus ideais do
ego. A lei maior, para ser incorporada, tem de estar
submetida primeiro ao amor e á justiça. Somente assim
somos capazes de renunciar á nossa fantasia de perfei-
ção e complctude. Somos imperfeitos e incompletos;
precisamos renunciar aos nossos primeiros c mais queri-
dos objetos amorosos para podermos nascer na cultura.

A lei existe, como nos dizia Hélio Pellegrino, não
para humilhar e degradar o desejo, mas para estruturá-
lo, integrando-o no circuito de intercâmbio social. Uma
lei que se imponha apenas pelo temor é uma lei perver-
sa. espúria — lei do cão. Uma lei que não podemos
aceitar com resignação, uma vez que nos interpela em
nosso registro mais arcaico — no direito de existir...
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Ecologia

0 verde

contra o

negro

O Ibama pretende criar

reservas para o culto

africano, mas este nunca

destruiu a natureza
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Olbama. 

entidade do
governo federal en-
carregada da pre-
servação do meto
ambiente, esta. ao

que consta, pretendendo cnar reservas territoriais
para delimitar a atuação dos cultos afro-brasileiros.
sob o pretexto de que eles. com seus sacrifícios e
cerimônias, agrediriam o ecossistema. Antes que Se
discuta se essa agressão de fato ocorre, é preciso que
se diga que. de todas as culturas que vieram formar a
nação brasileira, nenhuma delas foi c é mais integrada
h nature/a e mais preserv acionista do que as oriundas
da África. E isto se explica por motivos e tradições
imemoriais.

Para o negro africano, o Lniverso c regido poi
uma força suprema, geradora de todas as coisas,
abaixo da qual se situam e são cultuadas as forças da
natureza (cujos patronos são seres sobrenaturais que
intermediam as relações entre os homens e a l orça
Suprema) e os espíritos dos antepassados Para este
mesmo africano, o maior bem da existência é a força
vital que impulsiona todos os seres, sejam eles huma-
nos. animais irracionais, vegetais ou minerais. E esta
força tanto pode ser aumentada quanto diminuída,"subtraída ou transferida de um para outro ser.

Quando um africano ou um seu descendente nas
Américas sacrifica ritualisticamentc um animal (ou
mesmo quando colhe uma folha com finalidades
rituais), o que ele está é procurando nutrir-se. pela
transferência da força vital do animal (ou da planta)
para si, em seu beneficio. E como. para nós negros,
corpo c espirito se nutrem do mesmo modo, mas de
forma qualitativamente diferente, só cm alguns casos
as partes mais saborosas dos animais sacrificados
(entre as quais não se incluem vísceras, pês. asas.
cabeça etc.) não são cozinhadas e repartidas entre os
fiéis, em refeições comunais.

Para um negro africano, por principio, toda terra é
sacralizada, pois nunca se sabe se ela é ou foi morada
de um ancestral ou de uma divindade, ou se recebeu o

Animal sacrificado em um candomblé

destino de ser um santuário, ou mesmo de um simples
ponto de aglutinação da comunidade. Mesmo a ativi-
dade agrícola, vital para a sobrevivência do grupo, so
e admitida depois de feitas oferendas ao "dono da
terra"

Da mesma forma, o pensamento tradicional afn-
cano sempre associou o elemento água á criação da
vida, dai seu uso em numerosos ritos, principalmente
os de purificação. Sacralizada como a terra, a água
do mar, dos nos, dos lagos, das lagoas e das fontes é
sempre reverenciada. O povo Bcnga do Gabão. por
exemplo, que vive do mar e para ele. chega a dizer que
o mar tem uma memória imensa, e sabe o que
pertence a cada aldeia, a cada família, a cada pessoa,
de geração a geração.

Para as religiões tradicionais negro-afncanas (ai
compreendidas as afro-brasileiras) sem plantas, c
principalmente sem folhas, nenhum ritual pode-se
realizar. F. para elas. todas as arvores têm uma"alma", 

podendo ate ser morada, também, embora
temporária, de espíritos extremamente poderosos.

Por tudo isto. no Brasil, as culturas negras sempre
expressaram uma atitude de deferéncia e de reverén-
cia para com os índios - os primitivos donos da
terra, das plantas, das águas e dos bichos - e os seus
antepassados. E esta tradição, expressa tantas vezes
em alianças não apenas simbólicas, mas também
reais, foi que fez nascer, por exemplo, autos como os
quilombos e os caboclinhos e vertentes de culto como
o candomblé-de-caboclo.

Então, querer delimitar a atuação dos cultos afro-
brasileiros é uma atitude segregacionísta que requer
cautela. Porque, como salientava o saudoso Nunes
Pereira, "as divindades naturais da África são so-
brias. polidas, convenientes: mas. quando castigam,
lembram certas forças naturais que individualizam
são violentas, implacáveis, tremendas."

Educaçao

Entre os

dragões e os

falastrões

Opina-se muito quando
o assunto é educação.

Mas o que vale, na

verdade, são os que fazem

Cláudio di' Moura Castro

m um gigantesco hotel nas costas da Tailân-
Ij dia. montou-se um dos mais importantes e
li maiores encontros sobre educação jamais rca-
I' / lizado. Banco Mundial. PNUT). I nicef c
E ¦ Uncsco conseguiram carregar para o vilarejo

de Jomtiem quatro chefes de Estado. 12(1 ministros
da Educação, uma princesa e 2 mil outros partia-
pantes. Um pais da África levou uma delegação de
SO membros. Do lado oficial, sessões plenárias com
discursos infinitos e batalhas campais para acertar
a forma e o conteúdo do documento final. Para os
menos dados âs liturgias oficiais. 30 mesas-redon-
das com uma bela coleção de estrelas e vacas
sagradas da pesquisa educacional. Estima-se que a
empreitada custou 8 milhões de dólares aos orgam-
zadores - afora o que gastaram os participantes

A cada canto, tropeçávamos com um video
sobre algum assunto educacional Dentre as lojas
do hotel, havia pelo menos uma dúzia de alfaiata-
rias. destas que ficam abertas ale uma da manhã e
fazem um terno cm 24 horas. Nos- restaurantes, a
comida tailandesa. na pujança de todas as suas
pimentas, fazia estragos nas tripas menos tropicali-
zadas. Na cidade vizinha de Pata>a. os inúmeros
estabelecimentos de massagem ofereciam seus ser-
viços. anunciando que as funcionárias fazem exa-
mes médicos mensais para evitar a Aids.

Ao contrário de muitos destes eventos, mornos e
insossos. a conferência Educação paro iodos tinha
uma mensagem meridianamente clara. Ali estavam
as agências internacionais e mais uma vmtcna de
outros patrocinadores dizendo alto e bom som quea prioridade hoje deva ser a educação para iodos. O
discurso das agencias está quase afinado entre si.
mas. verdade seja dita. não completamente. Conlu-
do. o peso da mensagem era a prioridade ao ensino
básico e que seja para todos e não apenas para uma
faixa modesta da população.

Mais do que isto, ensinar o bé-a-bá ou assinar o
nome não basta. É preciso uma educação de quali-dade, de intensidade e de duração suficientes paraequipar as pessoas para a v ida e para o trabalho. A
escola básica é para aprender as competências
essenciais para operar na sociedade de hoje.

Uma diferença com relação ao que se vinha
dizendo antes é a importância maior dada ao con-
teúdo do ensino, mas, ao mesmo tempo, unia
flexibilidade maior quanto á maneira de transmiti-
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Io. O que interessa é a
educação e não a escola.
Dentre as diferentes ma-
neiras de se oferecer edu-
cação, a escola continua
sendo a mais prática e
conveniente. Mas não é a
única. Devemos valorizar
a educação onde quer
que se encontre. Em cur-
sos profissionais, cm pro-
gramas deseseolari/ados,
na televisão, no rádio ou
por correspondência.
Não podemos nos dar ao
luxo de deixar de lado
formas e instrumentos
que nos permitam trans-
mitir estas competências
básicas, sobretudo quan-
do a escola ê deficiente.

E. mostrando que não
estavam lá só para con-
versar. os dirigentes das
grandes agências, come-
ça 11 do com o Banco
Mundial, anunciaram
um aumento enorme nas
suas dotações e nos seus
empréstimos para a edu-
cação básica. Mais ainda,
convidaram os paises
participantes a fazer pia-
nos concretos de como
pretendem melhorar os
seus sistemas de educa-
çào básica.

1 a nova moda? So-
bem (ou descem) as saias,
mudam os penteados e
reviram-se as prioridades
na educação? Antes era
universidade, depois cn-
sino técnico, passou por alfabetização. agora edu-
cação para todos? Sempre havera algo de moda
nestas coisas. Por que negá-lo?

Não obstante, é bem mais do que isto. Deu-se
muita volta, os computadores mastigaram muitos
números e os periódicos científicos, entra ano e sai
ano. cospein pesquisas sobre o assunto. As opi-
niões flutuaram. Lá pelos idos de 60. apareceu a
teoria do capital humano, proclamando os poderes
quase mágicos da educação. Em oposição á credu-
lidade c ao simplismo dos seus apóstolos mais
veementes, vieram cm seguida os críticos, mostran-
do como a educação servia para reproduzir a es-
trutura de classe da sociedade ou que era tudo uma
ilusão estatística; Mas. nos últimos anos, a poeira
assenta e começamos a ver mais claro.

Os paises que andam bem fizeram um esforço
extraordinário e persistente para oferecer aos seus
cidadãos uma educação de qualidade, O salto eco-
nômico americano na virada do século é coetâneo
com uma das grandes revoluções educacionais. De
fato. os Estados Unidos foram mais longe do que
os outros na educação e passaram na frente tam-
bém na economia. A Alemanha e o Japão também
dispararam em educação e em crescimento econò-
mico. A Inglaterra tropeçou na educação e na
formação profissional na última década e hoje
amarga uma força de trabalho despreparada para
concorrer com seus vizinhos.

Tão impressionante quanto recente é o que vem
fazendo Hong-Kong. Coréia. Çingapura e Taiwan,
os chamados quatro dragões. Sobre a sua fulgu-
rantè trajetória econômica não e mais preciso dis-
sertar. Mas é sempre bom recordar que ainda mais
impressionante é o que fizeram na educação. Não
faz muito tempo, estavam pior do cjue o Brasil em

escolaridade. Mas. com esforço e comprometimen-
to total do pais. eliminaram o analfabetismo, ofe-
receram educação básica a todos e esmeram-se na
qualidade. Uma pesquisa recente mais uma vez
confirmou que estes países passaram na frente dos
Estados Unidos no aproveitamento em matemática
e em ciências.

Neste particular, a única direção em que o Brasil
se destaca é no prodígio de haver chegado tão
longe com uma educação tão ruim. O brasileiro
médio recebe uma educação de qualidade tão la-
mentável quanto a oferecida nos paises latino-ame-
ricanos mais pobres (isto já foi bem documentado
pela pesquisa realizada pelo Programa Eciel). Te-
mos um pequeno núcleo de boas escolas que nos
permitiram o quase milagre de um bom desenvolvi-
mento econômico com uma estreita base educacio-
nal. Se não fosse por elas. estaríamos na vala
comum de muitos outros paises. cujo nome prefiro
deixar em branco. E, se aprendemos alguma coisa
com as análises de como operam as tecnologias
industriais modernas, não podemos evitar a con-

A chave de uma boa

educação básica é um

segredo de polichinelo.
Nào há fórmulas

mágicas ou métodos

revolucionários. O

que há é dedicação

clusão de que a educação
se torna ainda mais rele-
vante do que antes.

Mas acho que chega-
mos ao limite do que se
pode fazer com um gru-
pelho bem-educado lide-
rando uma força de tra-
balho educacionalmente
capenga. Queremos o,de-
senvolvimento econômi-
co dos dragões. Deita-
mos olho gordo nos seus
êxitos recentes. Mas não
queremos ver o que se
passa atrás do palco. Fa-
zemos vistas grossas para
o esforço diuturno de fa-
zer andar boas escolas.

A chave de uma boa
educação básica é um se-
gredo de polichinelo.
Não há fórmulas mági-
cas, métodos revolucio-
nários ou pedagogias mi-
lagrosas. E só dedicação,
desvelo e compromisso
com os resultados. Em
um pais como o Brasil, o
resto vem a reboque, vai
acontecendo naturalmen-
te. A fórmula é simples.
É preciso que todos os
níveis da sociedade quei-
ram intensamente ter um
bom sistema educacional.
Um grande líder como
Zeferino Vaz inventa
uma universidade de pn-
meira grandeza. War-
wick Kerr por onde pas-
sou deixou um grupo de
pesquisa de nível interna-

cional. Mas no ensino básico é preciso mais do que
isto. Para fazer render bem 25 milhões de alunos é
preciso uma enérgica participação de todos e não
apenas de lideres iluminados e ativos.

A começar pelos pais. Os sistemas educacio-,-
nais públicos no Brasil, como cm todas as partes,
refletem as prioridades da sociedade. Se a socie-
dade é indiferente, o sistema será medíocre, na
melhor das hipóteses. As forças vivas da socicda-
de têm que se convencer da impossibilidade de se
ir muito longe sem uma boa educação e da neces-
sidade imperiosa de vigiar de perto o que aconte-
ce.

Lamentavelmtente. falta este compromisso
com o fazer e o insistir. Na conversa e nos
discursos, somos imbativeis. Reuniu-se na Tai-
lándia um grupo de latino-americanos para pre-
parar as suas reivindicações á Conferência. Não
estive presente, mas soube que discutiram longa-
mente como iam conduzir o assunto e que não
conseguiram ir muito longe. Não é disto que a
educação brasileira precisa. Os paises asiáticos
parecem canalizar para a educação a energia que
gastamos discutindo como salvá-la. Ao invés de
discutir, eles trabalham.

Se olharmos o noticiário de educação de um
jornal brasileiro, certamente encontraremos al-
guma controvérsia doutrinária, troca de acusa-
ções ou de lamúrias. Claro é que não se trata de
deixar de criticar ou de fazer vistas grossas. Mas
a tônica deveria ser dada pelos fazedores e não
pelos falastrões. Que se discuta tudo, assim deve
ser. Mas que tudo não seja só a discussão. Refli-
tamos um pouco: Dentre os dragões e os falas-
trões, quem se vem dando melhor?
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¦ Não. Acho que a
psicanálise é mais
eficiente. Sou contra
o tratamento
quimioterápico, acho
que a química já está
no corpo. O corpo
humano tem
substâncias
suficientes para
reequilibrar o
psiquismo. e por isso
a depressão pode
muitas vezes ser
resolvida com simples
exercícios físicos ou
respiratórios.

¦ Depende. Essa
pergunta me pegou
no momento certo.
Uma vez o Afonso
Arinos me disse que
estava deprimido
com a idade. Não
entendi, mas agora
pintou comigo a
mesma coisa. Parei a
análise para lançar
Jardim de Alah. mas
veio o Plano e eu não
pude voltar. Ai pedi á
minha analista um
remédio
antidepressivo que vi
no JB, o Prosak.
Porque a cultura nas
mãos do Ipojuca
Pontes, só com
Prosak.

¦ Não. Nunca fiz
psicanálise, procuro
me auto-analisar,
mas, no ano passado,
quando perdi meu
marido talvez tivesse
precisado. Acho que
a psicanálise é mais
sadia, embora mais
cara e lenta. Além de
que os remédios
podem viciar.

¦ Depende. A
composição das
forças cotidianas c
sempre maior, nada
funciona
isoladamente. A
vivência do dia-a-dia
é a melhor análise c
a família é o melhor
remédio. Falo
daquela família maior
do que a própria
casa, a família de
todas as casas, o
berço da
comunidade. A isto
tudo até pode se
juntar a psicanálise,
pois melhor do que
o remédio que cura
é o remédio que
prcvinc.

¦ Depende. A
ciência não sabe ao
certo como esses
medicamentos atuam,
não há um
conhecimento da
fisiologia do cérebro
ou mesmo da alma
humana. São
medicamentos
empíricos e por isso
sempre perigosos,
então prefiro a
psicanálise. Mas há
certos momentos de
depressão cm que o
risco maior c o
suicídio, c ai os
remédios passam a
ser o risco menor.

¦ Depende muito
de cada um.
Nenhuma terapia é
decisiva, porque
existem muitos tipos
de depressão. Não há
uma regra, a
depressão é um
fenômeno muito
amplo. O tratamento
depende também das
características de
cada organismo. Sc a
depressão e
puramente física,
acho que se pode
usar remédios.
Acredito cm
psicanálise, embora
acreditasse mais há
10 anos, quando
comecei a fa/cr

O que ela

está. fazendo

Célia Freire

"Estou 
publi-

cando os anais do
congresso interna-
cional A Revolução
Francesa c o Brasil.
que foi realizado
no ano passado,
aqui no IFiCS",
conta a professora
titular de História
do Brasil, do Insti-
tuto de Filosofia —
Ciências Sociais da
UFRJ. Célia também está trabalhando
no projeto Transformações autoritárias
e crises no Brasil de 1930 a 1990. que
pode virar livro dentro de dois anos.
"Nós, brasileiros, sempre acabamos vi-
timas do autoritarismo cm nome do
desenvolvimento, c o pior é que cada
vez isso aperta mais sobre o po\o".
comenta a fundadora (em 1986) do Nu-
cleo de Pesquisa e Estudos Históricos
da UFRJ. Em primeira mão, a ex-alu-
na de doutorado na França — com
Fcrnand Braudcl — e e.x-professora da
Faculdade de Letras de Rouen ("cidade
onde Joana D'Arc foi queimada") re-
vela: "Vamos 

promover no IFICS. tal-
vez este ano. um seminário sobre o
tema A imprensa e a História, que foi o
meu tema naquele congresso do ano
passado. E na Revolução Francesa, por
sinal, que surge o conceito de opinião
publica."

O que eles

estão pensando

Os remédios são mais eficazes que a psicanálise contra a depressão?

Chacal
Poeta

David Neves
Cineasta

Eva Todor
Atriz

Gonzaguinha Saturnino Braga Ivens Machado
Cantor e compositor Ex-preleito do Rio Artista plástico
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Só 

o olhar en-

viesado da

poesia de

Caetano Veloso se-

ria capaz de redesco-

brir em versos a be-

leza dessa boca

banguela e malchei-

rosa que e a Baía de

Guanabara, mas só

o espirito metódico e

prático da ciência

para dar esperanças

ao mais famoso car-

tào-postal da cidade.

Pois é o que acabam

de fazer quatro bió-

logos e uma oceano-

grafa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O

remédio que eles receitam depois de cinco anos de

estudos sobre o movimento das águas da baia é um só:
UÉ 

preciso fechar as torneiras da poluição que a cura

chega, naturalmente, no vaivém das marés", diz Leticia

Mayr, que pilotou a pesquisa da UFRJ e é uma das

personagens da matéria de capa na página 18.

O remédio é aparentemente homeopático, mas não

g se pesquisaram os

l efeitos colaterais. De

l uma coisa, porém, já
S se tem certeza: a
^ Baia de Guanabara

está no CT1 do hos-

pitai ecológico. To-

do dia recebe os de-

jetos de seis mil

indústrias, o esgoto

de 9 milhões de pes-
soas, a descarga de

cinco mil toneladas

de lixo nos aterros

sanitários em suas

margens. Em Ra-

mos, a praia tem co-

liformes fecais em

quantidade 300 vezes maior do que o normal, mas vive

cheia. 
"É a praia dos pobres", diz o metalúrgico Jofre

de Souza. É só o que explica. A baia é um quadro

cinzento, oleoso, sujo. Sc vive é por teimosia. De

cartão-postal do Rio à maior lixeira da cidade não

levou tanto tempo assim. Amanhã, ainda descobrem

nela o simbolo acabado da natureza-morta.

PAULO VASCONCILLOt
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Mesmo ameaçado, o biólogo
Mário Moscatelli não desiste
do papel de xerife ecológico
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Só dois alambiques resistem
no Rio e fabricam a legitima
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Nem Cid Moreira, nem
Eliakim. No Saara e em
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A versatilidade de estilos

pode ser a solução para um
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Uma 
questão

de coragem

O biólogo Mario Moscatelli não foge da luta

pela preser\ração de Angra apesar das ameaças

liando era adolescente e vivia

pegando jacaré nas ondas de

Copacabana. Mario Mosca-

telli não imaginava que anos mais

tarde estaria jurado de morte por
defender a natureza. Aos 25 anos.

chefe do Departamento de Con-

trole Ambiental da Prefeitura de An-

era dos Reis. Moscatelli hoje só an-

da acompanhado de amigos ou com

proteção policial, resultado de suas

ações contra a devastaçao de uma

das áreas mais belas do Rio de Ja-

neiro. 
"No 

passo que está. toda

aquela beleza pode acabar. A Baia

de Guanabara já foi lindíssima, hoje

e isso que se vê", diz o biólogo, os

olhos verdes pousados no espelho

d água da Lagoa Rodrigo de Frei-

tas. para onde sempre vai nos mo-
mentos de tensão.

Ali. na beira da Lagoa. Moscatel-
li plantou há seis meses dois lotes de

mudas trazidas dos manguezais de

Angra de Reis. Talvez não passe de
mais um sonho deste filho de italia-
no. nascido e criado na Zona Sul
entre o concreto dos prédios e a

praia, a intenção de reflorestar a

orla da Lagoa. "As 
primeiras mudas

já cresceram", diz. Formado em
Biologia pela Universidade Santa
Úrsula em 1986. Moscatelli queria
mesmo era ser astronauta. Era isso

que pensava quando jogava bola
no Juventus. em Copacabana. De-

pois decidiu ser piloto de helicópte-
ro. mas a mãe chiou. Pouco antes do
Vestibular, sem saber que carreira
abraçar, foi fisgado por uma aula de
Ecologia.

Conheceu Angra dos Reis em
1978. como veranista. "Bateu, va-
leu", diz. Com Bias. um velho mer-

gulhador local, aprendeu a respeitar
o fundo do mar. A devastação de
Angra e o término da faculdade
trouxeram uma dúvida: o que fazer

com o diploma de Biologia? 
"Isso

me irritava. Era só constatar que o
manguezal estava devastado", lem-
bra Moscatelli. A dúvida perdurou
nos primeiros anos de formado,

quando trabalhou com aquários ca-
seiros e fez um levantamento com-

pleto dos manguezais de Angra, com

a ajuda do fotógrafo Wilson da Cos
ta Jr. Estudou ainda legislação am-
biental. que não faz parte dos curri-
c u 1 o s universitários. E m 1989.
enfim, o garotão da Zona Sul mu-

dou de vida.
Incomodaçào. O PT venceu as

eleições para*a Prefeitura de Angra
dos Reis e Moscatelli foi convidado
a assumir a chefia do Departamento
de Controle Ambiental. "Começa-

mos a cumprir as leis. embargar
obras, expedir autos de demolição.
Isso incomodou muita gente", reco-
nhece. O poder municipal tentava
com essas ações impedir a privatiza-
ção das praias, o aterro dos mangue-
/ais e a destruição dos costões ro-
chosos. "Eram atentados contra a
natureza de Angra dos Reis que
visavam dar lugar a mansões e lotea-
mentos de alto luxo", denuncia
Moscatelli. Além disso, havia ainda
os constantes problemas com os va-
zanientos do terminal da Petrobrás.
a guerra eterna contra a usina nu-
clear e. mais recentemente, a novela
do Mineral Star — todos, sinais de
tempestade no céu de Angra.

As primeiras chuvas começaram
a cair em novembro do ano passado.
Por telefone, um homem aconselhou
Moscatelli a sair de Angra dos Reis.
A partir desse telefonema, as amea-

ças se repetiram muitas vezes. "Pri-

meiro tentaram me comprar, depois
me intimidar e agora ameaçam me
matar. Não quero ser mártir de na-
da. No fim. só resta á família ficar
com a dor e com os telegramas de

pêsames." Por causa disso, ele teve
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IHoBCMtelU recusa ae tornar...

que se afastar de Angra e agora só
vai la escoltado por policiais ci\is ou
agentes federais. "Mas não vou de-
sistir". avisa. Ainda este mês, a con-
vi té do Partido Verde alemão. Mos-
catelli vai falar no Parlamento
Europeu sobre os ecossistemas cos-
leiros no Brasil. Na viagem, vai
tentar ainda obter recursos para
construir o sistema de captação de
esgotos de Angra e o Horto Munici-

pai.
Inocente. A postura em defesa do
meio-ambiente de Angra dos Reis
rendeu-lhe. além de ameaças de
morte, alguns desafetos. O secretário
de Estado de Meio-Ambiente. Car-
los Henrique de Abreu Mendes, por

Domingo l o
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...mirtirda lata ecoldgica, ami querajudarna implantag&o de uma nova vimio de mundo

exemplo, o acusa de personalista.
"Conheço-o há dois anos. acredito
em suas boas intenções mas acho

que ele, em sua inocência, esta sendo
usado pela Prefeitura de Angra. No
Rio, no Brasil c no mundo não há

mais lugar para posições personalis-
tas em defesa do meio-ambiente".

diz o secretário. E acrescenta: 
"O

Moscatelli está transtornado, pedin-
do amparo a mim e á Polícia C"i\i 1
contra as ameaças de morte. E a

Prefeitura local não define seu posi-
cionamento em relação a defesa do

meio-ambiente."
Outras vozes, porém, saem em

defesa do biólogo. O deputado esta-
d uai Carlos Mine (PT), ecologista

confesso, acha que Moscatelli tem
"uma doçura profética no olhar".
"Tenho admiração e carinho por ele,

que guarda o ardor universitário, o
ideal de lutar contra os tubarões do
capital imobiliário em Angra dos
Reis", diz Mine. A admiração, con-
tudo. convive com o temor. "Da

ultima vez que estive com ele. senti a
mesma força, a mesma utopia, mas
havia no ar uma aura carregada. A
mesma aura senti quando estive com
Chico Mendes duas semanas antes
de sua morte e com o lider rural
Sebastião Lan, de Cabo Frio. dias
antes de seu assassinato", lembra
o deputado.

Não é só impressão. Enquanto

prepara a viagem á Alemanha, Mos-
catelli vive dias de medo. Só vai ao
cinema com um grupo de amigos, ás
\ezes tem que andar armado e por
causa disso tudo perdeu a namora-
da. "Ela cansou dessa história de
Angra dos Reis", diz, resignado. Ele
só não se conforma com a \ida que
anda levando, com a desconfiança

que o tem assaltado, com a mania

que adquiriu de viver olhando para
trás. "Não 

quero ser mártir, mas
a briga não è só minha, por isso vou
em frente", avisa. "Ecologia não é
merchandising. F. uma nova visão do
mundo."

ALEXANDRE MEDEIROS

Domingo 11
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Cultura.

Mais uma ação

do Banerj

com alto

rendimento

para 
o

Estado do Rio.

'Vista Panorâmica do Rio", cromolitografia do Emil Bauch feita em 1ÍI72 sob cr.

A 

cultura do Estado do
Rio está mais viva
do que nunca em

pouco mais de um ano de exis-
tència. o Instituto Banerj de
Ação Cultural, em perfeita har-
monia com a Secretaria Esta-
dual de Cultura, conseguiu re-
cuperar a liderança que o Rio
de Janeiro exerceu por dois sè-
culos e que nos últimos dois
anos vinha sendo ameaçada
em conseqüência da expansão
de outros mercados culturais e
do esvaziamento provocado
pela transferência da capital fe-
deral para Brasília e pela fusão
com o Estado da Guanabara

Era preciso resgatar a
identidade geográfica e cultu-
ral ao nosso Estado" afirma a
secretaria estadual de Cultura.
Aspasia Camargo Para isso. a
Secretaria elaborou e vem
executando um plano de ação
cultural voltado para todo o Es-
tado e não so para a cidade do
Rio Nesse sentido, o apoio do
Banerj Cultural tem sido im-
prescmdivel. através do patro-
cimo e apoio a atividades cui-
turais Desde então, têm sido
realizadas atividades de pes-
quisa. documentação, divulga-
ção, recuperação, construção
e consumo do setor cultural
em todos os seus segmentos

As ações culturais passaram
a ser tratadas com priorida-
des. atendendo também a um
objetivo econômico, ou seja.
de que e uma atividade rentá-
vel dentro do campo integrado
Turismo-Cultura-Lazer"

Segundo Aspâsia Camar-
go. a cultura do Estado foi bas-
tante abalada com a transfe-
rència do Distrito Federal, pois
acervos históricos de valor in-
calculável, como bibliotecas,
foram para Brasília Além dis-
so. algumas instituições que
aqui permaneceram são con-
troladas a distância por pes-
soas que não exploram por in-
teiro o potencial desses

espaços
Diante de tantos proble-

mas. o processo de esvazia-
mento cultural se acelerou, já
que foram poucos os investi-
mentos nesse setor Os espa-
ços culturais, de maneira ge-
ral. ficaram anos sem qualquer
reforma ou manutenção Mui-
tos foram fechados, outros en-
contravam-se em total estado
de abandono e alguns poucos
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que teimavam em continuar
abertos — necessitavam d
reformas Assim foi feito com
Sala Cecília Meirelles e ver
sendo realizado com o Teatr
Municipal e o Museu da Ima
gem e do Som (MIS), que está
passando por completa recL
peração

COLEÇÃO BANERJ
Só em 89. a partir da crie

ção do BANERJ CULTURAI
foram realizados 26 projetos
que se desdobraram em 8
eventos em diversos munie
pios. de acordo com a orienta
ção de descentralização da pc
litica cultural, geográfica
administrativa da produçà
dos movimentos artísticos Cc
mo não poderia deixar de se

destacando a importánci
da entidade —, o primeir
evento em abril de 89. saiu d
própria casa Para marcar
lançamento do BANERJ CUL
TURAL. foi realizado, no Paço
Imperial no Rio, a exposição
"Coleção Banerj 60 obras

A exposição reuniu as obra
mais significativas que corr
põem o acervo do Banco (86 D
peçasi 

"São 
quadros e pamêi

produzidos por artistas brasile
ros ou que moraram aqui e que
de alguma forma, registraram
nossa cultura", diz a museólog
Ana Maria Jordão, responsável
pelo controle e catalogação d
acervo Segundo ela. 80% des
se patrimônio encontravam-s
no edificio-sede do Banerj, n
Centro do Rio Muitos quadro
são raros, entre eles a gravur"O Mangue", de Lasar Segai
que pode ser admirada na sal
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Restauração do teto do Salão de ex-
posição do Museu da Imagem e do
Som, construído em 1922 e atual-
mente tombado pelo Patrimônio
Histórico.

Escadaria do saguão principal do Teatro Municipal, que está sendo cuidadosamen-
tc restaurada graças á iniciativa do Banerj em convênio com a iniciativa privada.

chada está sendo estudada pe-
Io Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), da
Universidade de São Paulo,
entre outros cuidados que es-
tão sendo tomados

Um dos últimos prédios re-
manescentes da exposição do
Centenário da Independência, o
prédio do MIS foi construído em
1922 e antes de virar museu foi
necrotério do Instituto Médico
Legal O estilo neoclàssico deu
um charme especial ao museu.

programas da Rádio Nacional,
mais de 25 mil discos de várias
épocas, parte da memória do
Repórter Esso. além dos regis-
tros do Rio Antigo em mais de 2
mil negativos em vidro do fotó-
grafo Augusto Malta e 20 mil
negativos de Guilherme dos
Santos

de espera da presidência do
Banco

No hall do 11° andar está
exposta a comolitografia, com
cerca de 2,40 metros, da baia
da Guanabara, feita por Emil
Bauch em 1872 De acordo
com Ana Maria, a obra. intitu-
lada Vista Panorâmica do
Rio", foi encomendada ao au-
tor pelo Imperador Pedro II e
só existem oito exemplares no

mòmos. com obras internas e
externas, tornou-se viável a
partir de convênios com enti-
dades privadas

Inaugurado em 1909, pelo
Prefeito Pereira Passos, o pré-
dio do Municipal e considera-
do um símbolo da moderniza-
ção urbana do Rio. no inicio do
século Em estilo clássico, o
teatro tem 2 359 poltronas e o
teto do foyer foi pintado por
Eliseu Visconti Em seu palco
já se exibiram artistas do pres-
tigio de Strauss (1920). Stra-

Brasil Sempre com o objetivo
de preservar a arte brasileira,
o acervo do Baneri é composto
ainda por quadros de Albert
Guignard. como o "Martírio de
São Sebastião". "Fachada",

de Volpi. "Ciranda", de Diani-
ra. Casario", de Di Cavalcan-
ti, e outros Entre os eventos
promovidos pelo BANERJ
CULTURAL destacam-se ainda
a exposição "Natureza. Razão
e Liberdade . relativa ao bi-
centenário da Revolução Fran-
cesa. "Roberto Burle Marx —

vinsky (1936). Villa-Lobos,
Bernstein, Nijinski. Ana Pavlo-
va e Isadora Duncan Mesmo
com uma reforma na década
de 70, era necessária uma res-
tauração mais completa Por
isso. até a cor original da fa-

criado em 65. sendo o primeiro
museu de imagem e do som do
pais Tombado pelo Patrimônio
Histórico, seu acervo tem valor
incalculável Ali estão guarda-
dos cerca de 650 mil peças os
56 mil discos originais com os

80 anos": a festa da Penha, e a
VIII Bienal de Música Brasilei-
ra Contemporânea

ESPAÇO RECUPERADO
Um dos projetos que chama

a atenção e está sendo aguar-
dado com expectativa é o tér-
mino da restauração de dois
espaços que fazem parte da
história cultural da cidade o
Teatro Municipal e o MIS A
recuperação desses dois patri-

{
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TESTE

De 
quem

são as

pernas?

Tortas, 

bem torneadas ou mus-
culosas, no campo dc futebol o
que importa ò que as pernas

dos craques sejam ágeis e objetivas.
Mas, fazendo muitos gols ou evitan-
do que eles aconteçam, por farra ou
profissão, essas pernas mereceram
comentários extra-esportivos. Quem
viu não esqueceu os fabulosos dri-
hles de Mane Garrincha, craque
fantástico que chegou a ser vetado
exatamente por ter aquelas pernas
retorcidas que deixaram tantos joões
caídos pelo campo. Ou o goleiro
Leão, cujas pernas, .fãs mais exalta-
das consideraram aslmais bonitas do
futebol brasileiro. íAprovetando a
Copa do Mundo, I|)omingo põe as
pernas em campo para testar o co-
nhecimento dc seus leitores. Rcspos-
tas no pé da página.
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a) Romário
b) Dunga
c) Maradona
d) Müllcr

a) Edinho
b) Zico
c) Mauro Galvâò
d) Renato Gaúcho 2

3

a) Lula
b) Brizola
c) Collor
d) Roberto Freire

a) Garrincha
b) Amarildo
c) Vavá
d) Zagalo 4

\

5

a) Leão
b) Monique Evans
c) Dercy Gonçalves
d) Suzane Carvalho

6

a) Beckenbauer
b) Rummenigge
c) Mathaus
d) Bismarck

a) Rod Stevvart
b) Falcão
c) Dassaev
d) Sócrates
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Nasce um novo país. De dias sem filas, de preços Nasce um novo país onde se compra por prazer.

justos, de produtos fresquinhos, de qualidade, de Não apenas por necessidade. Nasce o mais diferente

respeitt) e atenção pelo pró-

ximo, do atendimento mais

carinhoso. Nasce um novo

país onde a dona-de-casa,

o consumidor, vai ter por

inteiro. Não pela metade.

H e moderno conceito de

compras que voce ja viu.

Onde a comida é impres-

cindível. Mas não é tudo

na vida da gente. Vire a pá-

gina. Nasce um novo país.

AGENTE NÃO

QUER 
SÓ COMIDA.



VOCETEM

FOME DE QUÊ?

\/OCE TEM SEDE

DE QUE? cerveja e vinho. Tem padaria equi-

gorífico próprio. Tem queijos e quedos para todas as idades, sepa-

frios da melhor qualidade. Tem

De espaço? De respeito? De con- pada com o que há de mais mo-

forto? De prazer? O Bon Marche derno. Tem padeiros e confeiteiros

tem 8.000m2 aclimatizados

com ar condi-

cionado central. Tem 1.000 vagas gumes, frutas e verduras ainda mo- sarinhos. Tem tudo para jardina-

esperando seu carro,: ;endo 700 va- lhadas de orvalho. Tem ferramen- gem. E tem tudo para bebê: ma-

disposição. Tem lot<

treinados. Tem baguete, de bicicletas. Tem rações e acesso-

croissant, pão quentinho. Tem le- rios para cães e gatos, peixes e pas-

gas cobertas e 1.500 carrinhos à sua tas manuais e elé-

:ria, lavande- tricas. Tem acessórios

madeiras, chupetas,

carrinhos, banhei-

nière, lancho- para automóveis, tintas, ferragens ras e roupinhas. Para crianças deria, drogaria, bonbon

nete.Tem até fraldárip para trocar e eletricidade. Tem artigos escola- 2 a 16 anos, tem calcinhas, cuecas,

o bebê. Tem peixi : fresquinho res. Tem discos, fitas e CD. Tem li- meias, shorts, bermudas. Para mu-

/ ^
A 'iOifiUh

que chega diaria- vro de aventura, livro pra sorrir e lher, tem roupa

: na peixaria. livro pra chorar. Tem louças, pre- íntima, meias,ment<

rentes de carnes esp<

Tem 50 cortes dife- sentes, tudo pra festa, limpeza e malharias e conjuntos training.

riais Tem fri- utensílios para cozinha. Tem brin- Para homem, tem roupa íntima,

rados por faixa etária. Tem artigos

esportivos

praia, cam-

ping e pesca. Tem todos os tipos

ESTRADA DO GALEÃO, 270 0



meias, malhas, jeans, shortseber- pelo telefone todas as informa- dedos, são mais de 20 mil itens

mudas. Tem roupa de cama, me- ções sobre nossos eletrodomés- para você esco-

sa e banho. Tem departamento de ticos. Até cartão de cliente pre- lher. Comprar

eletrodomésticos com

M)()m-. Tem cine-

ferencial o Bon Marché tem que ser um ato de prazer. Pra

tem, para facilitar ainda quem não quer só comida. Pra

foto também. Tem Disque-Ele- mais a sua vida. Contando nos quem quer comida, diversão e ar-

tro para você receber te: Bon Marché.

AGENTE

QUER 
COMIDA,

DIVERSÃO

EARTE.

fiow\ tKanxJvL-

T u d o de pra você

ILHA D O GOVERNADOR
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Pesquisa da UFRJ dá

esperança de salvação

à Baía de Guanabara

carioca Guaracy de
Araújo teve da natu-
reza tudo o que pediu
e a Baía de Guanaba-
ra também. Pescador

profissional, quando garoto saía de

canoa a remo com o pai por formas
e curvas que fizeram o cartão-pos-

tal do Rio — e se acostumou a
voltar carregado de peixes. Hoje.

aos 52 anos. não cansa de recolher,
um por um. os 470 anzóis do espi-
nhel que joga num mar de lama e
esgoto teimoso na insistência com

que ainda exibe vida — embora
mais escassa. "O milagre biblico
dos peixes só pode ter acontecido
na Baía de Guanabara", diz Gua-
racy. com irônica religiosidade, an-
tes de apontar para a poluição
ameaçadora que sai das chaminés
do Terminal Marítimo da Petro-

brás (Torguá). na
Praia do Zumbi.
"A minha vida é a
baia. e alguém pre-
cisa salvá-la", ape-
Ia o pescador.

É um apelo an-
tigo. mas que aca-
ba de ganhar um
novo alento d a
bióloga Leticia
Mayr e da oceano-

grafa Célia Villac.
Nos últimos cinco
anos. as duas na-
vegaram nas águas
turvas de poluição da Baía de Gua-
nabara para pesquisar um tema de
interesse aparentemente restrito ao
mundo acadêmico: o movimento
das marés e as comunidades de fi-
toplãnctons. organismos que cons-
tituem a base da cadeia alimentar
marinha e que dependem do movi-
mento das águas para se locomo-
ver. Foi um trabalho de fôlego.
Auxiliadas por outros três biólo-

gos. todos do Departamento de
Biologia Marinha da Universidade
Federal do Rio de Janeiro chefiado

por Letícia Mayr, elas recolheram
só no ano passado 300 amostras de
água em 15 pontos com caracterís-
ticas de circulação distintas. O re-
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O comprometimento ambiental da Baia de Guanabara
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sultado, batizado com o nome dc

Caracterização Hidrobiológica da

Baía de Guanabara, acaba de ser

apresentado em simpósios e con-

gressos nos Estados Unidos e F.u-
ropa — mas isso é o de menos.
Faxina. "Mais importante è que a

pesquisa revela que basta dar uma
chance a natureza, fechar as tor-
neiras da poluição, que a baía se
recupera", diz Leticia Mayr. Não
deixa de ser uma esperança. Partin-

do do principio de que a variedade
de espécies de fitoplànctons está
diretamente ligada ao movimento
das águas, a equipe da UFRJ con-

seguiu mapear o comprometimento
ambiental da baia (veja na página
20) e determinar que a cada 15 dias
ela recebe do Atlântico águas mais
limpas, ao mesmo tempo em que
despeja no mar grande parte da
sujeira que acumula. A bióloga não
tem dúvida: "As marés de lua cheia
e nova promovem uma verdadeira
faxina na baia."

Trata-se de uma limpeza difícil.
O despejo de 500 toneladas de es-

goto doméstico e industrial in natu-
ra por dia. mais os aterros que
desde o começo do século comeram
50 mil quilômetros quadrados de
espelho d*água e o assoreamento
dos 35 rios que nela desembocam
tornaram a circulação de água na

baia uma missão dc obstáculos
muitas vezes intransponíveis até
mesmo para a força da natureza.
"No 

ponto mais poluído e com me-
nor circulação foram verificadas
apenas 40 espécies de fitoplânc-
tons. o que indica acelerado com-

prometimento ambiental", diz Cé-
lia Villac. Nas áreas mais

preservadas, contudo, encontrou-
se até 80 espécies, indicadoras de
águas oceânicas, mais limpas. "E
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Símbolos que enfeitam o brasão da cidader os golfinho» se tornaram raridades, mas ainda..
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um bom sinal", avalia a oceano-

grafa. 
"Mas continuamos a coleta

de amostras de água, bem como a
verificação das principais fontes de
agressões." Nesse caso. como em

quase tudo o que se refere à Baía de
Guanabara, os números são assus-
tadores (leia quadro na página 22).

BOMBAS depoluiçAo. Embora há
100 anos o escritor Machado de
Assis já denunciasse a degradação
de suas águas, foi o fim da 2a Guer-
ra Mundial que marcou o inicio de
um bombardeio de poluição capaz
de transformar a baía numa espécie
de natureza-morta. Pudera. Ao re-
dor dela cresceu o segundo maior

parque industrial do pais, com 6
mil indústrias, e se acomodaram 9

milhões de pessoas, nada menos

que 80% da população de todo o
estado. O espelho d'água. de 381

quilômetros quadrados, sofreu
aterros que somados têm área
equivalente a dez lagoas Rodrigo
de Freitas. E mais: o esgoto do-
méstico e industrial lançado em

suas águas daria para encher, to-
dos os dias. um Maracanã inteiro
— comparação repetida aos quatro
ventos por políticos e especialistas.
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O resultado é desolador. Reduzida
em mais de 90% nos últimos anos.
a produção pesqueira na baia hoje
não passa de 13 toneladas por dia.
segundo dados da Fundação Esta-
dual de Engenharia do Meio Am-
biente (Feema). Sumiram pescadas
amarelas, xaréus e marimbás, além
de aves como guarás, colhereiros e
flamingos. Até os golfinhos, sim-
bolos do Rio que enfeitam o brasão
da cidade, hoje são raros. Mas as
suas 53 praias, impróprias ao ba-
nho. continuam a atrair cariocas
teimosos ou sem opção de lazer.

"Tanta beleza até disfarça a su-

jeira", diz a doméstica Maria José

da Silva, 29 anos, que não resiste a

um mergulho na Praia da Bica, na

Ilha do Governador, onde apren-

deu a nadar depois que chegou de
Belo Horizonte (MG), há dois me-

ses. Já o casal Vitória e Martin
Schmil nunca botou os pés no mar

da Praia da Bica, embora more ali

há mais de 20 anos. Nos tins de

semana, os dois arriscam no máxi-

mo uma caminhada na areia, onde

o lixo já é incômodo suficiente.
"Quando chegamos aqui, a água já

era bem suja, mas

piorou muito",
observa Vitória,

50 anos. 
"E ainda

assim, no verão a

praia lota", espan-
ta-se Martin, 52
anos.
PRAIA DE POBRE.
Não é muito di-
ferente na Praia de
Ramos, a mais po-
luída da baía, com
índices de colifor-
mes fecais 300 ve-

Por causa

da poluição.
sumiu o

colhereiro

e até os

golfinhos
escassearam

...compõem a paiaagem de cartâo-poatal da Baia de Guanabara

zes superior ao pa-
drão mínimo de balneabilidade. Em

julho do ano passado, a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado inter-
ditou a praia, mas os moradores não
se conformaram: arrancaram as pia-
cas indicativas de banho impróprio e
continuaram a mergulhar na água.
indiferentes aos riscos de doenças.
"Brincar na água não faz mal a nin-

guém". diz Jeferson Caetano. 10
anos. companheiro de descuido dos

irmãos Rodney, Lívia e Saulo Fer-
reira. "É a praia dos pobres", expli-
ca o metalúrgico Jofre de Souza, 60
anos, acostumado a ver o lugar in-
vadido a cada verão por gente da
Zona Norte e Baixada Fluminense.

Há vida na baía, mas em alguns

Domingo 11
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A sujeira da água nAo conmeguiu eapantar o bando de garças

Os números da baía

Área 381 knr
Perímetro 131 km
Extensão 28 km
Largura máxima 20 km
Largura mínima 1.8 km
Manguezal (Guapimirim)  43 km:
Praias 53
Ilhas e ilhotas 100
Rios afluentes 35
Produção pesqueira 13 t d

Municípios 12
População em torno 9 milhões
Pescadores 6 mil
Indústrias 6 mil
Estaleiros 12
Terminais de óleo 16
Esgoto in natura 500 t dia
Esgoto tratado 68 t dia
Despejo de óleo 6.9 t dia
Lixo cm aterro 5.5 mil t dia

pontos quase nem se nota. No ce-
mitério de navios perto da ponte
Rio—Niterói, os petroleiros Pojuca
e Água Grande, prontos para virar
sucata, exibem restos de vitalidade

no imediato Carlos Alberto de
Abreu e nos cascos, cobertos de
cracas. Mais revelador é um pas-
seio de barco pela passagem entre o
continente e a Ilha do Fundão, o
trecho mais estreito da baia. Ali. a
circulação precária da água foi agra-
vada pelos aterros da Ilha do Fun-
dão. resultado da união de oito ilhas
na década de 50. e do Projeto Rio.
feito no inicio dos anos 80 para o
assentamento de condomínios popu-
lares que prometiam erradicar as fa-
velas próximas à Avenida Brasil. A

água é preta como petróleo, o cheiro
do gás sulfídrico produzido pelas
bactérias por causa da falta de oxigé-
nio que é consumido pelo esgoto des-

pejado das favelas, insuportável. Um
tapete enlameado preso á hélice do

barco não chega a ser um obstáculo
imprevisível.

ParaIso ECOLÓGICO. Perdido nes-
sa paisagem desoladora, um man-

guezal na margem do continente

prova que a baía resiste. Longe de

prédios, indústrias e navios, a Área
de Proteção Ambiental de Guapimi-
rim abriga 43 mil metros quadrados
de vegetação de mangue. O cenário

muda. Crianças e pescadores se mo-
vimentam lentamente entre as gar-
ças. Um valente socó cruza o céu.
Com um pouco de sorte, é possível
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era cat tomaram conta do Agua Grande no cemitirio de navioa
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Seia mil peacadorea vivem da peaca cada rez maia eacaaaa na baia

observar uma revoada de colherei-
ros. grandes aves cor-de-rosa que
antigamente existiam em abundân-
cia na baia. onde já são consideradas
em extinção. O caiçara Paulo Ro-
berto, 45 anos, diz que ali se pesca
tanto quanto há dez anos. quando
chegou a Itaoca. "Pouca coisa mu-
dou."

No resto da Baia de Guanabara
mudou muito. Mesmo assim, desde

a década de 60 sua recuperação
acumula mais promessas políticas e

trabalhos científicos do que resulta-
dos práticos. 

"Um dos pesadelos que
levarei para o túmulo é não ter
conseguido despoluir a baia", con-

fessou. pouco antes de morrer, o

ex-ministro do Interior Mário An-
dreazza. que em 1982 havia acena-
do com um projeto que encheu de

esperanças o carioca. Foi um senti-
mento parecido ao provocado há
três anos, quando o governo Mo-
reira Franco lançou o Programa de

Recuperação Gradual do Ecossis-
tema da Baia de Guanabara, que
pretendia obrigar as maiores indús-
trias poluidoras a implantar equipa-
mentos de controle ambiental. Das
47 empresas sele-
cionadas inicial- 
mente, porém, ape- ^
nas 23 ja instalaram ^ 

SãJvãÇãO
totalmente o siste- T
ma de tratamento Uã.13.
de efluentes. âcumulã.

"Mas não tenho
dúvidas de que o

"Mas não tenho mãiS

processo de recupe- promessas

ração da baia já co- CIO QUC
meçou", diz Paulo resultados
Pinho, diretor do prátiCOS
Departamento de r
Planejamento Am-
biental da Feema,
encarregada de administrar o proje-
to. Pinho admite que apenas 350 dos
5 mil quilômetros da rede de esgoto
doméstico prevista no programa de
saneamento do atual governo to-

ram concluídos por falta de recur-

sos — o mesmo motivo, aliás, que
paralisou a construção de 14 esta-

ções de tratamento — e calcula que
seriam necessários mais USS 2 bi-
lhões para acabar definitivamente
com os despejos de esgoto indus-
trial na baía. "Basta isso e em dois

anos ela voltaria a ser o que era
antes." A Baia de Guanabara só
espera essa chance.

BRUNO CASOTTI...Rodnej, Lívia e Saulo: mergulho» indiferente» à poluição
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^ Alex pamsm mensmgens religiosms

¦ JoMoPmulo 6 dono de um Hotbit

^w

r

^^HP^K2fldr^sv^^i^Ktl^&Sj^B^^I^^B' ^^? 
, 

'; liSlJia^H 'WBM^^^^^V^^KjMM' M'm/f/M^mm

W COMPORTAMENTO

O micro

é a

mensagem

Usuários de computador

têm seu próprio correio

«Foão Paulo de Moura Lu/ Rocha e
m um daqueles típicos adolescentes

cariocas, que divide seu tempo en-
tre os estudos da 6J série do primeiro grau.
a prática de escotismo e os amigos. Pecu-
liar na vida desse rapaz de 14 anos. só
mesmo a forma como ele se comunica com
seus amigos. João c dono de um Hotbit.
um micro da linha MS.V e adepto da
chamada correspondência eletrônica,
hobby de usar computadores para trocar
informações a qualquer hora que já virou
uma mania e hoje envolve, só no Rio, cerca
de 3 mil pessoas distribuídas em seis grupos
(veja quadro na pág. 25) de correios eletró-
nicos.1

Conhecidos como CBBSs. do inglês
Computer Bullvtin Board Systems, os usuá-
rios dos correios formam um grupo bas-
tanto ecletico. que vai da pequena e expres-
siva legião de adolescentes — como João.
ítssurudos pelas novidades tecnológicas —
.i pessoas que trabalham durante o dia em
iln i. j i,1.». ii.» i.i i . i inlnrtn-if ii""! *» *i n Atlo Cü

Os usuários do correio eletrônico se reúnem uma vez por mês no Leme

distraem em casa trocando mensagens no
computador. Fala-se do que quiser. Das
dúvidas que surgem sobre algum programa
ou equipamento novo até dicas de filmes,
em geral fornecidas pelo técnico cinemato-
gráfico e usuário Ismael Cordeiro, há espa-
ço para tudo e para todos.

Até para pessoas como Alex Mendes,
um garoto de 15 anos que já se tornou
figura lendária no grupo com suas prega-
ções religiosas. Protestante, quando não
está na escola, onde cursa o primeiro ano
do 2" grau, ele se distrai na frente do
computador enviando mensagens do tipo
"O 

que è o Anticristo?" ou repassando aos
colegas definições de termos que encontra
no Antigo Testamento de sua Bíblia, que
não sai de cima do Hotbit Alex é um do\
usuários mais ativos dos correios do Rio e
acabou acusado de ser autor de um progra-
ma que contaminou os arquivos de outros,
suspeita que lhe deu o apelido dc Monstro
Xela — derivação de seu nome. escrito ao
contrário.

"Ele é o tipo do cara que ninguém quer
ver por perto, mas se não existisse faria
enorme falta", afirma outro usuário. 11 ud-
son Fernandes. Também não é para me-
nos. Podem acusá-lo de tudo. mas é ele que
muitas vezes incentiva os colegas a lança-
rem na tela palpites sobre temas polêmicos,
como fez noutro dia, em que abriu uma
discussão sobre aborto e pena de morte
"O Antigo Testamento diz que quem mata
deve morrer, portanto o aborto, na minha
opinião, é um crime", argumenta convicto
Outro que também é alvo de comentários
irônicos é Lávio Pareschi Lávio é opera-
dor do sistema Compuserve. ou seja. foi ele
quem criou o serviço e fez de seu telefone e
seu micro a central de comunicação entre
os usuários. Ele quase não sai de casa e
passa a maior parte do tempo administran-
do o correio. Lávio e Alex já tiveram suas
diferenças religiosas E o bom católico Lá-
vio chegou a deixar Alex de castigo, dan-
do-lhe apenas dois minutos de acesso ao
serv iço.

VALE-TUDO. C 
'omo o homem não vivo só

de religião, o pessoal criou também um
espaço para se escrever coisas impróprias.
Esse espaço, chamado de teleconferéncia.
tem vários nomes, conforme o correio. No
Hot-Line é conhecido por Confraria e no
Rio BBS chama-se Sala VIP, de I er\ Inde-
ccnt Person. Mas nem todo mundo tem
acesso a essas linhas. Segundo Charles Mi-
randa. o operador do sistema Hot-Line. é
preciso ser conhecido da turma e fazer um

pedido formal para integrar o grupo. No
Hot-Line. por exemplo, os integrantes não
chegam a 100. e normalmente não se apre-
sentam pelo nome. Preferem us.ir apelidos.
E a verdadeira terra do vale-tudo. e nin-
guém escapa das gozações. 

"Pode xingar a
mãe do outro que ninguém se irrita", explí-
ca Ismael Cordeiro.

A empolgação de alguns usuários é tan-
ta que muitos já se mobilizam para criar
novos correios. Ainda este mês está previs-
to o lançamento do Hot-Line Club. deriva-
ção do Hot-Line que terá como diferença o
fato de ser pago e utilizar disc laser "Vai
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Endereços eletrônicos do Rio

Eurcka — TeL: 267-062! 247-
3073. Velocidades: 300, 1.200 e
2.400. Padrão Bell. Ligado 24 lio-
ras.

Compuservc — Tel.: 266-1116
286-2231 2X6-2242. Velocidades:
300, 1.200 e 2.400. Padrões CC1TT
e Bell. Ligado das 7h às 2h.

Sun Rio — Tel.: 5X1-57X1. Velo-
cidades: 300, 1.200, 1.275 e 2.400.

Padrões CCITT e Bell. Ligado das
21 h às 7h.

Hot-Line — Tel.: 246-4248. Ve-
locidades: l.200 e 2.400. Padrão
Bell. Ligado 24 horas.

Rio BBS — Tel.: 267-3596. Ve-
locidades: 300, 1.200 c 2.400. Pa-
drào Bell. Ligado das 23h às 6h.

Master Link — Tel.: 393-2202.
Velocidades: 300 e 1.200. Padrão
Bell. Ligado 24 lioras.

Ismael dá dicas sobre cinema

ser uma forma de sustentar o Hot-Line".
comenta Charies. Os usuários do Hot-Line
Club pagarão a taxa de USS 10. Alex
Mendes já tem planos para. em breve, lan-
çar um novo correio. O nome ele já esco-
lheu: Fórum MSX.

Quem imagina que participar de cor-
reios eletrônicos é um bicho de sete cabe-
ças. engana-se. Basta ter um microcompu-
tador. um telefone e um modem, o
aparelhinho que realiza a comunicação en-
tre os terminais pela linha telefônica. Um
micro da linha MSX. por exemplo, está
custando em torno de CrS 50 mil, e os
modens para estas máquinas estão saindo
por CrS 15 mil. já incluido o programa ou

software "Para acessar o sistema, o usuá-
rio precisa apenas ajustar seu modem ao
padrão Bell ou CCITT e às velocidades
específicas de cada correio", explica o
usuário Sérgio Gallo. Quem tem micro da
linha PC (Personal Computer), tem mais
opções para a compra de modens e softwa-
rc. Os preços dos modens nacionais dessa
linha oscilam entre CrS 36 mil e 55 mil. e os
preços dos programas são variados. O
Multicom. desenvolvido pelo Sistema Sam-
pa — um CBBS de São Paulo — custa em
torno de CrS 9 mil. enquanto o Zapt, da
Humana, sai por CrS 29 mil.

De resto, é ligar o telefone ao modem,
este ao micro e discar um dos números

relacionados no quadro. Em poucos minu-
tos. você estará conectado a algum CBBS.
Ou então se juntar ao exército de homens
munidos de cervejas, batatas fritas e reiri-
gerantes que se reúne, sempre as ultimas
quartas-feiras do més, no final da praia do
Leme. por volta das 10 horas da noite. É ali
que os "companheiros de correspondência
eletrônica" do Rio costumam se encontrar
para se conhecerem pessoalmente Vale até
levar os filhos ou a mulher "Se eu dissesse
para minha mulher que vou me encontrar
com um bando de homens a esta hora da
noite, ela não acreditaria", brinca Charles
Miranda.

ESTHER DAMASIO
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O BERÇO DOS SONHOS DO BEBÊ

COM O PREÇO DOS SONHOS DO PAPAI.

Este é o berço Wásh Color. I m berço desenvolv ido através

de um processo exclusivo em que a madeira nobre e lava-

da e laqueada sem perder a sua beleza c naturalidade. Nas

cores branco neve e cerejeira. I ma

promoção dc um berço como esse

tinha que ter berço: Babvlandia.

iFBADyLANDIA

Móveis para os 20 melhores anos de sua vida.

Rua I laddock Lobo, 91 - Tijuea - Tel.: 273-9595 • Rua Barata Ribeiro, 638 - Copacabana - Tel.: 235- 1229
\\. \taiilio de Paiva, 27 -1.eblon - lei.: 259-0349 • ("asaShopping lei.: 325-6677 • NorteSliopping lei.: 594-8669
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Lobas do mar

As arquitetas Maria Luiza
de Faria Gradei e Christiana
Lynch Meggiolaro trabalha-
ram durante 10 anos com de-
coração de residências e es-
critérios, mas a cerca de 2
anos e meio resolveram mu-
dar a rola de sua vida profls-
sional. Deixaram de lado a
terra firme e partiram para o
exclusivo e delicado mercado
de decoração de lanchas.
"Foi um trabalho de desço-
berta gradual", diz Maria
Luiza. "Os interiores de bar-
cos tendem a ser cada vez
mais estudados, exigindo a
aplicação de novos materiais
e uma personalização que
considere o tipo de utilização
reservado à lancha pelo pro-
prietário." Responsáveis pela
decoração dos barcos novos
de dois dos maiores estalei-
ros de lazer do pais — o Ma-
res e o DM Náutica, do Rio
de Janeiro —. as duas iam-
bem atendem a clientes parti-
culares que queiram reformu-
lar suas embarcações Sempre
cuidando de iodos os dela-
lhes. Como o uso cuidadoso
de formas geométricas que
não provoquem enjôo e ou-
iras coisas de quem é do mar.Luiza e Christiana decoram interiores de lancham
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Na dança

Dizem que Ricardo Ama-
ral lem fama de sempre fazer
a escolha certa. Pois. não lem
muito tempo, ele arranjou

um par para Júlio Canto, ma-
nuger do Hippopotamus.
Chamou a relações públicas
Laia Guimarães e deixou
com os dois a tarefa de trans-
formar o Roxy Roller. na La-

goa. num hit da lambada ca-
rioca. Não deu outra. A casa
aconteceu, virou a maior
lambateria da Zona Sul e ja
baleu recordes de mais de 2
mil animados e convictos
dançarinos em algumas noi-
tes. "Trabalhar com o Ricar-
do é gol de placa. Não lem
erro. é um sucesso total", ga-
rante Laia. que já está enca-
rando uma nova missão para
Ricardo. Incrementar a tradi-
cional feijoada que acontece
no Gattopardo.

Domingo 26

Arte é ciência
"Mais 

que um artista, ele
é um humanista," Foi com
base nessa impressão mar-
cante que o médico francês
Jcan-Louis Jacqucmin resol-
vou homenagear o artista
plástico e poeta brasileiro
Augusto Rodrigues, de 76
anos. com um convite sur-
preendente. Esta semana,
coube a Augusto o lugar de
presidente de honra do con-
gresso internacional de doen-
ças tropicais realizado em
Poitiers, na França, e aberto
pessoalmente pelo diretor ge-
ral da Organização Mundial
de Saúde, Hiroshi Nakajima.
Para quem se pergunta o que
faz um artisia na presidência
de um congresso medico, a
explicação de Augusto anun-
cia novos tempos: "Como eu.
Jcan-Louis também acredita
que arte e ciência se éncon-
iram na experiência huma-
na."
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Av. das
325-5282 e

Sombra e qualidade ninguém

quer perder
Por isso, não fique de fora.
São diversos produtos com

desconto e pagamento facilitado
em até 4 vezes sem juros

encontra também
o seu lazer.

- Barra
325-3232

| Ele por ele

« É preciso talento para dei-
2 xar de ter os outros como
5 referência. Como o que rcve-

| Ia amanhã, quando lança seu
disco no Caligola. o marido
de Glória Pires e parceiro de
Caetano e Cazuza. Ele vem
com tudo para registrar dian-
te do publico o nome cstam-
pado no LP Oriundo Morais.
o primeiro trabalho solo des-
se pianista e cantor, que che-
ga coroado pela expectativa
de ser um dos herdeiros da
tradição pop romântica que
marcou gente como Marina e
Cazuza. Os dois. aliás, estão
presentes no disco. São duas
letras inéditas de Cazuza —
Oriental e Portuga — e uma
regravação de Transas ile
amor. de Marina. Sem falar
em Divinamente nua a Lua.
parceria com Caetano que
virou tema de Gula cm Pau-
lanai, e Cruzando raios, de
Orlando e Tom Castro, que
faz fundo para a Katherine
de Mico Preto. Com partici-
pação de Bebei Gilberto, o
disco ira/ a personalidade de
quem acredita que 

"não há
porque desprezar o que já
existe. O melhor é ir transfor-
mando e descobrindo o não
revelado".Orlando Morais lança o primeiro LP

O artista plástico Augusto Rodrigues presidiu um congresso médico
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Ipanema. "Fiz 
quatro anos ria, e nada menos que aver- Ki---j.

debaleclassico,dancarnaoe sao moderna do anligo . .. . „ . T
problema pra mim", diz. raquitico maquiador. Cuida do 

dia na Barra da Tijuca *=^

- ill 
da beteza de Vera Fischer, 

vendendo cocada' ao mes"
Renato Lobo Monique Evans, Vanessa mo tempo em que verseja

Bf Omundo esta per&ido e Oliveira e outras dcusas, so ore as Malvinas ou o fUSao do fregues. Tem um

nao e so porque o Egito que nao estranham o Ram- Cnsto Redentor. Gosta de roteiro de filme 0 cabelo da

empatou com a Holanda. bo do rouge. "O segredo e »ngir que nao ^a'a portu- noiva encolheu. "E uma

ifSS* Renato, com seus musculos ser humilde", diz, suave. gu« e se diverte com a con- imaginacao", explica.
-7 ,; ; 

" 

Foto jjggatg Votaoco

JBrla pode ser vista to-*^®
do dia na Barra da Tijuca
vendendo cocada, ao mes-
mo tempo em que verseja
sobre as Malvinas ou o
Cristo Redentor. Gosta de
fingir que não fala portu-
guês e se diverte com a con-

fusào do freguês. Tem um
roteiro de filme O cabelo da
noiva encolheu. "E uma
imaginação", explica.

»
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É 
por 

aqui,

minha senhora

Eles se esgoelam durante o dia

para atrair mais clientes para as lojas

mmyo Saara ou em Madureira, a au-

/¦Idiència é cem por cento deles.
Não tem pra mais ninguém. "Se

a loja estiver vazia e eu falar no micro-
fone durante meia hora. ela enche",

garante José Pereira Nunes. 47 anos. o
Baiano, antigo boleiro, como são co-
nhecidos os locutores de loja. do
Shopping Shanna, na rua da Alfânde-

ga. Com oito lojas, a rede Shanna
adotou os holeiros há 15 anos. para
ganhar clientela. Deu resultado. "En-

trei como segurança. Comecei a dar
uns berros para chamar a freguesia,

por minha conta mesmo, a firma se
interessou e me boiou para fazer só
isso", diz Baiano, pioneiro na rede.
Como a maioria dos holeiros, Baiano

passou pela escola da rua. "Trabalhei

como camelô, mas não tenho muita

paciência. Aqui posso sair a hora que
quiser", afirma ele, que não se consi-
dera locutor. "Não sou locutor, só
anuncio o preço das mercadorias", faz

questão de dizer.

Já Henrique Menezes. IV anos, seu
companheiro de trabalho na Shanna. é
locutor de fato e já trabalhou em ra-

dios comerciais de Petròpolis e de Mi-
nas Gerais. Além de alternar o traba-
lho de locução com Baiano, ele faz o

programa da loja na Rádio Saara, que
através de alto-falantes transmite pa-
ra todo a área sob o patrocínio dos
comerciantes locais. Henrique, aliás,
chegou a trabalhar exclusivamente na
Rádio Saara, de onde saiu em busca de
um salário maior. "O trabalho aqui

pode ser um pouco mais desgastante.
mas o tratamento financeiro é bem
melhor", explica ele. que ganha qua-
tro salários mínimos enquanto na Sa-
ara não tirava mais do que um salá-
rio e meio. O sonho de Henrique é
trabalhar numa estação de rádio do
Rio. mas, enquanto não aparece a
oportunidade, ele se esgoela no micro-
fone da loja. "Meu sogro é doido para
que eu trabalhe com ele na Cedae.
Mas não adianta, prefiro ganhar pou-
co e fazer o que gosto", afirma.

É a vocação, também, que leva o
locutor José Damiào Alves Neto. 2S
anos. a passar oito horas por dia apre-
sentando as ofertas da loja Fama.
também na Rua da Alfândega. 

"A car- Oboleiro Josi Carlos Ferreira...O boleiro José Carlos Ferreira

Nas ruas,

como

no rádio

Ha 

cerca de três anos um sistema
dc sonorização, com linguagem

semelhante á das rádios FM do
Rio de Janeiro, invadiu as calçadas do
Saara e do centro dc Madureira. A pro-
gramação inclui muita música, pedidos
de ouvinte, noticiário e serviço de utili-
dade pública. Tudo como numa rádio
de verdade. Em cada uma das emisso-
ras do sistema, a Rádio Saara e a
Transmania. de Madureira. dois locu-

tores sc revezam, selecionando o re-

pertório musical, operando a aparelha-

gem de som e animando o dia dos
comerciantes e compradores. A Saara

já adotou até locução feminina. "Aqui

o locutor tem liberdade de falar rio
estilo que quiser e tocar o que bem
entender", di/ a locutora Acácia Viei-
ra. 23 anos.

Acácia, que tem na locutora Milcna

Ciribclli. da Manchete, uma fonte de
inspiração, optou pelo que chama de
'¦linguagem 

pra cima", alegre, no me-
lhor estilo Rádio Cidade. Evita as mu-
sicas consideradas bregas. por mais que
recebe, nos estúdios da Saara, discos dos
cantores que carregam esse rotulo.
"Nem toco nesses dai", garante. Seu
colega dc Madureira. Sérgio Luiz da

L:;..

Sérgio prefere música romântica

Domingo 30
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ga horária normal para um locutor
seria de quatro horas, mas no comer-
cio a gente sempre tem que dar um
desconto", explica Damião. Do estú-
dio montado no segundo andar da
loja. ele faz uma espécie de programa
informal. De lá. ele tem uma visão
total do local e também pode ser visto

pelos fregueses e ouvintes. "O rádio
sempre me fascinou. Quando criança,
eu pegava um socador na cozinha da
minha mãe e imitava os radialistas",
afirma Damião. que tem entre seus
idolos o padrinho Arildes Cardoso,
locutor da Eldorado AM — "foi 

quem
me deu base. porque com vocação a

gente já nasce"—. e os comunicadores
Silvio Santos e Luis de França, da
Globo AM. "O trabalho do Sílvio me
ajuda bastante. Meu objetivo é ser
disc-jóquei. ficar bem próximo do po-
vão. como ele."

EXPERIÊNCIA. Damião não se faz de
rogado por trabalhar de boleiro.
"Muita 

gente boa que hoje faz suces-
so começou no comércio, fazendo esse
tipo de trabalho." De experiência em

rádio comercial, ele só guarda a lem-
brança de uma passagem meteórica

pela Rádio 97 FM. "Estava muito ver-
de. fiquei nervoso. Precisava amadure-
cer um pouco mais", diz. Com uma
boa voz e facilidade de se comunicar
com o público, Damião mantém o
sonho de chegar a uma rádio comer-
ciai. Esse mesmo desejo. José Carlos
Ferreira. 43 anos. da Brasil Roupas, e
Sílvio da Silva Tavares, 61. da Brin-
disk. aposentaram há algum tempo.
José Carlos trabalha no ramo desde
1964 e já passou pela Casas Sendas e
Sapataria Copacabana. O patrão Ka-
mal Kalaun é. com certeza, seu maior

festinhas na Baixada Fluminense, on-
de mora. Apesar de pensar em se tor-
nar locutor de rádio comercial, Sérgio
acha que ainda tem muita estrada pela
frente. "Não deu para conseguir regis-
tro profissional e ainda quero lazer
faculdade de Comunicação. Tenho que
me especializar um pouquinho mais.
antes de partir pára algo mais serio",
explica. Já Acácia, que mora em Bota-
fogo e cursa Comunicação Social na
faculdade Hclio Alonso. tem planos bem
definidos. "Assim 

que passar essa reces-
são esquisita, vou á luta", planeja. Nada
contra o Saara, mas dinheiro e bom. "A

remuneração, de um salário mínimo e
meio, é que desanima. Numa rádio co-
mercial, ganharia pelo menos três sala-
rios."

Foto* d* R. T. Fasanallo

...convence quem paaaa na Rua da Alfândega a comprar em aua ioja

Silva, de 19 anos, há cinco meses locutor
da Transmania, optou pelo gosto popu-
lar. "Prefiro fazer uma programação
mais romântica. Não gosto do estilo

muito agitado porque me perco todo",
di/ Sérgio. Para trabalhar, ele se mira no

exemplo do locutor Heleno Rotain. da
9S FM, que escuta "sempre 

que da tem-

po".
Enquanto Acácia já teve expcrièn-

cia em rádio comercial — cia traba-
lhou por quase um ano tia Rádio Tropi-
cal FM. no programa da madrugada —.

Sérgio vive agora, com o trabalho na

Transmania, o momento mais próxi-
mo da profissionalização. Com o mi-

crofone, só traz a experiência do tra-
balho como disc-jóquei e animador de Acácia agita na Rádio Saara

A
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l^, _ „ Para anunctar llgue Aurello Proenci

263-5939 

Ricardo 

Mecji
Para anunciar ligue

263-5939
Aurélio Proençíi

Ricardo Mecíi

0 SEU BOM GOSTQ

SOB MEDIOA

Armários Embutidos

e Cozinhas Sob Medid

4 x Iguais e S/Juros.

Bares a partir de

Cr$ 26.000

ACEITAMOS CARTÕES
DE CRÉDITO

Visite nosso show-room-Rod. Amaral Peixoto Km 23 N° 1500

Manilha — Itaboraí — RJ — PABX 735-1 61 7 sede própria

Silvio da Silva ganha comissão

t~i e. empolgado, chega a dividir o
microfone da loja com o empregado.

"Para fazer esse trabalho è preciso
ter bo;i voz, dicção e um pouco de ma-
licia ao falar. Ele tem tudo isso e mais
alguma coisa", garante Kamal. José

Carlos hem que tentou locução em rã-
dio comercial, mas não conseguiu na-

da. talvez porque sua área seja mesmo
o comércio. Se contenta, então, em

sentir o gostinho de ouvir sua voz

quando as rádios apresentam os co-
merciais que gravou para a Brasil
Roupas. "Faço 

questão que seja ele a

gravar", afirma o patrão. Orgulhoso,
José Carlos conta que. durante o Car-
naval, também transmite notícias do
Hospital Sou/a Aguiar para a Rádio

Baiano virou boleiro no grito

Metropolitana, sob o patrocínio da
Brasil Roupas. "Ganhei até credencial
da rádio."

Sivio. que trabalha de segunda a sá-
bado na Brindisk. uma loja de tapetes
do movimentado comércio de Madu-
reira. está ainda mais distante das ra-
dios. "É uma luta o meu trabalho",
diz. Não é dc hoje. 

"Desde rapazinho
faço divulgação. Antes, trabalhava na
rua como camelô e já usava o microfo-
ne. Como tinha que fugir da fiscaliza-

ção. achei melhor parar e fazer propa-
ganda em loja", afirma. Na Brindisk.
ele tem também o papel dc vendedor.
"Se consigo convencer o freguês a

comprar, ganho a comissão, caso con-
trário não recebo nada." Mas não vale

Joaé Damiào imita Silvio Santos

divulgar promoções que não corres-

pondam à verdade. "O comprador
tem que confiar." De vez em quando
acontece de Silvio ficar sem voz. c ai o

jeito é apelar para um gargarejo casei-
ro e uma bala de monta. "O negócio
aqui é puxado. Mas eu adoro o meu
serviço." Cansativo ou não, a verdade
é que lucrando com a venda de peças,
ele consegue um salário maior do que
os colegas exclusivamente locutores do
Saara — cerca de CrS 16 mil. Mas não

pode deixar espaço para os problemas
na batalha diária. "Deixo o aborreci-
mento em casa", afirma. Coisa que
qualquer comunicador entende muito
bem.

SÔNIA PKDROSA

Onde Encontrar

Rua Haddock Lobo, 73/102 e 104 — Tijuco - Rio

Fones 273-2099 - 273-3096 - 273-8291 - 273-4296

/— i r~> A I MÓVEIS AUSTRÍACOS

UlKAU CAMAS DE METAL E FERRO
OVEIS E DECORAÇÕES .

SALAS • ESTOFADOS E BARES



A Indústria

a* Têxtil Vencedor acaba

de inaugurar, em

Copacabana, mais uma

loja de malhas com

os menores_precos do

mercada Soo malhas

exclusivas, produzidas
com fios da mais alta

qualidade para atender

aos mais exigentes

confeccionistas e

consumidores 
em geral.

cohqibanas
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III III encontrará meia-malhas,

Ml UWM molettons, cotton-lycra,

mim e uma infinidade
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R. Aristides lobo, 97 - Tel.: 273-5544 ll ES1AMRADAS X30W0

R. Aristides lobo, 101 - Tel.: 273-5544 
0|C HELANCA

R. Aristides lobo, 140 - Tel.: 273-5544(atacado) Têxtil Ou CORES BRANCAS

, c,,, E ESCURAS 1.700,00
Abertas de Segunda a Sabado Rua Santa Clara, 33-A 

Tel.: 255-2491
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# NEGÓCIO

A 
purinha

do santo

padroeiro

Dois alambiques fazem a

legítima eaehaça do Rio

Mendes: melhor que conhaque

São 

Sebastião que perdoe: a cacha-

ça que os boêmios cariocas andam
derramando no chão. num ritual

de credulidade no gosto etilico dos santos
como t.i padroeiro do Rio de Janeiro, não e
da pura. Pelo menos não da pura cachaça
carioca. Afinal, na cidade só resistem dois
alambiques. daqueles em que o cheiro de
cana se mistura com o barulho da rnoenda.
.1 cachaça tem nomes estranhos como Ma-
xicana c l Jm Minuto de Silêncio, mas desce
macia pela garganta enquanto .1 prosa rola
solta com o fabricante e a ressaca não

passa de uma ameaça que quase nunca
acontece. Produzidas na Zona Oeste. elas.
entretanto, dificilmente são encontradas no
balcão de um boteco pê-sujo qualquer. Pa-
ra conhecê-las de perto, sò indo aos alam-
biques.

O sitio produtor da Maxicana e o mais
novo. Encravado na Estrada da Barra de
Guaratiba. foi comprado há de/ anos pelo
engenheiro Antônio Augusto de Souza, um
naturalista com pavor de açúcar branco, e
no começo era usado apenas para a produ-
ção de melado. Tudo mudou em 1^85.
Numa dessas crises crônicas que costumam
atingir o setor da construção civil, o enge-
nheiro acabou levando os operários amea-

çados com o desemprego para limpar o
sitio e plantar cana. "Um deles sugeriu que
fabricássemos cachaça e eu achei a idéia
saborosa", conta Souza. Empolgado, ele
adquiriu um alambique e uma moenda de
Parati, cidade famosa pela produção de
hranquinhus. e tentou fazer uma bebida
gostosa. 

"Tentar fazer cachaça era uma
brincadeira. A primeira leva ficou horrível,
jogamos muita bebida fora", relembra

Uma análise química do que havia sido

produzido comprovou: a Maxicana era um
desastre. "Havia alto teor de cobre, aldei-
dos. ácido lático, óleo fusel e outras stibs-
táncias nocivas a saúde."
PORRE DE INFORMAÇÃO. As experièn-
cias negativas não desanimaram. Já viciado
no assunto. Antônio Augusto de Souza
saiu visitando mais de trinta alambiques do
Estado do Rio e adjacências em busca do

ktiow how da cachaça. "Pesquisei em li\ ros.
consultei técnicos e bolei uni alambique
ideal, misturando cobre e aço inoxidável.
O porre de informações que tomou não
rendeu nenhuma ressaca. Ao contrário: em
1987 a Maxicana saia do barril com 0.82
miligramas de cobre por litro uma mar-
ca bem abaixo dos 5,0 miligramas reco-
mendados pelo Ministério da Agricultura
"Eliminei o óleo fusel. que da tremedeira, e

Cachaça não é água, não

ucm pensa que cachaça c ágüa nem

precisa ler as linhas seguintes. Afi-
nal. para mau bebedor meia Cani-

nha da Roça basta. "Eu curto uma batida

pelo sabor/inho da fruta", diz a professora
Luzia Ferreira, sentada num dos bancos da
nò\a Academia da Cachaça, no Condomi-
nio Condado de Cascais, na Barra "Nunca

especifico para o garçon qual e a cachaça
que quero Ê tudo igual." Não ò. não. No
cardápio do lugar, cuja matriz foi fundada
há cinco anos na Rua Conde de Bernadote.
no Leblon. figuram mais de 400 marcas de

pingas brasileiras. Desde a paraibana Ma-
nmbondo ã cearense Chave de Ouro. Qual-
quer dúvida e só conferir 110 Museu da
Cachaça, na Academia da Barra, que conta
cm video a história da hrcinquinlw.

Sem o mesmo luxo mas com a tradi-
ção de trinta anos vendendo cana de tudo

quanto é canto do Brasil, o mineiro Osvaldo
Costa continua servindo num pequeno bal-

¦%ljf

ii/fi"'
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A Academia serve com luxo

cão da Rua Mem de Sá. n" 110. na Lapa
Nas prateleiras abarrotadas desfilam a Meu
Bem, Amélia, Primeiríssima, Maravilha do
Século XX. 3 Morenas. Àgiia Benta. Topa-
da. Fla-Flu e outras. "Uma das mais procu-
radas è a Havana, da cidade de Salinas.
Parece que é a melhor do pais", di/ Costa.

9
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Os tres irmaos mudos Raimundo, Arlindo e Joaquim produzem a Um Minuto de Silencio
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Coata vendc maia de 2 mil tipoa de caninhaa num bar da Lapa
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Oa três irmãos mudoa Raimundo, Arlindo e Joaquim produzem a Um Minuto de Silêncio

comida nordestina e müqueca de peixe
num restaurante rústico, além de um cam-
pinho de futebol sempre á disposição de
quem ainda se agüenta de pé depois da
bebedeira.
TRADIÇÃO. Não muito longe dali. na
sugestiva Estrada do Morgadinho, em Ilha
de Guaratiba, os irmãos Arlindo. Raimun-
do e Joaquim de Deus Oliveira, todos mu-
dos. produzem há mais de quatro décadas
uma pinga tradicional na região: a Um
Minuto de Silêncio. Nos anos 50 e 60. a
cachaça chegou até a ganhar vários pre-
mios municipais e estaduais no setor de
industrialização rural No pequeno sitio,
sempre visitado por fregueses lieis e abe-
lhas gulosas, uma velha gaveta guarda di-
plomas e fotos amareladas — numa delas,
inclusive, os três irmãos aparecem ao lado
de Getúliò Vargas quando este ainda era o
presidente da República.

A safra da cachaça Um Minuto de Si-
lêncio começa a pegar logo de julho a
setembro E como a venda e imediata, o
trio não consegue armazenar para o resto
do ano. São mil litros comercializados por
mês. cifra miúda se comparada aos 2(>2
milhões de litros da campeã de vendas no
Brasil, a caninha 51 "Só 

que a nossa e
muito mais gostosa", garante, por sinais
com os dedos da mão. Arlindo de Deus. 66
anos. 50 deles deixando os outros embria-
gados. Abençoados por um retrato do pa-
dre Cicero. ele e os dois irmãos já rea justa-
ram os preços para o mês que vem: CrS
500.00 e quanto vai sair um litro da bebida.
Pode ser caro. mas os cariocas ao menos
não poderão reclamar que a cachaça não e
da pura. O santo agradece.

SIDNEY GARAMBONE

diminui a concentração de cobre, respon-
sável pela cirrose. Hoje. desafio qualquer
um a tomar um litro de Maxieana. Vai se
embriagar, mas cair no chão. jamais!""Descobri esta cachaça já faz um ano.
I muito boa. o paladar destoa das outras,
fabricadas industrialmente, e nunca me
deixou de ressaca", diz o analista de siste-
mas C arlos Adissi. um morador de Angra
dos Reis que sempre que passa os fins de

semana no Rio da uma passadinha no
alambique para comprar alguns litros
CrS 250.00 cada — da Maxieana. Outro
que se deliciou com a Maxieana foi Luis
Mendes, operador de processamento da
Petrobrás. "Esta cachaça è sensacional,
melhor do que muitos Conhaques. Eu sem-
pre fui um amante da cerveja, mas tiro o
chapéu para essa caninha." Alem da ca-
chaça. o dono do sino também oferece

Os preços variam de CrS 300,00 a CrS
5.000.00. Além disso. CrS N.00 garantem .t
carteirinha do cachaceirtí

Perto dali. na Rua da Carioca, n" 2(>.
a Rei dos Queijos oferece também ai-

gum sorlimento de cachaças. Não che-
ga aos pés da variedade que a Casa e a

Academia tém estocadas, mas pode ser
útil aos iniciados. O dono. Paulo Antu-
nes. garante que 

"quem não se conten-
ta com uma Caninha da Roça da % ida.
\cm aqui." E pode levar pérolas cachaceiras
como a cearense Kariri com K Coisa de
bêbado.
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m paleto em tres versoes: paleto da
ext em look masculino com camisa (VR|k
icolau e o Peixe sobre blusa gola A
rle 75 Cotton e calfa de veludo *
IIus. A meia e da Sox Appeal, Vjjj^r
ipato da La Bagagerie e o chapeu e

Amaury.
esmo casaco visual superfe-

tubo com estampa de

4ifa

andida Andrade e as meias da Den-

,porte-total:
da Sapasso, a

ieia e Next cachecol, Maxipull.

^ I

...medida

Tornar as roupas intercambiáveis é uma arte nesses tempos em

que não existe roupa barata e em que comprar qualquer modelo é

um investimento que exige estratégia. Aplicar o dinheiro em itens

caros mas duráveis ao invés de gastá-lo em algo passageiro é bom,

mas melhor ainda é saber tirar partido do que se têm no armário.

O casaco de um tailleur pode ser bom companheiro para um jeans,

por exemplo. Domingo vem mostrar algumas possibilidades em

produção de Jaqueline Sperandio. Daniela Colassante, da Talent,

posa com cabelos de Caetano Gusmão, do Studio Fórum, e

maquiagem de Elmer, do Frisson.

¥m Brasil — Rio Sul G Na*t — Madureira Shopping-Rio G lllu» — Rio Sul G fórum Rio Sul G Sapaaao ^
Praça Tiraaentes 34% L* Q»dg«t — Rio Sul ? So« Appaal — Rio Sul ? Marco Sablno — Fórum de Ipanema
Mambo Jambo — Sâo Conrado Fashion Mall ? Studio Fórum - R V.sc de Pirajâ, 351/sl 905 C Frlaao*
Studio — R Vise de Piraja. 281 /sl 318

Um paletó em três versões: paletó da
Next em look masculino com camisa
Nicolau e o Peixe sobre blusa gola
rulê 75 Cotton e calça de veludo
Ellus. A meia é da Sox Appeal, o
sapato da La Bagagerie e o chapéu é
Frankie Amaury. Acima, à direita, o
mesmo casaco ganha visual superfe-
minino sobre tubo com estampa de
onça Biza Vianna. O brinco é Le
Gadget, o cinto da KCB, o sapato
Cândida Andrade e as meias da Den-
telle-energética. Ao lado, o gênero
esporte-total: o paletó sobre jogging
Benetton. O tênis é da Sapasso, a
meia é Next e o cachecol, Máxipull.
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fg^^H 1. O legging esportivo es- 3 .^BBfci
J^H^B'';^^H Tapajos, de gola

com de Hd ff
sapato Company j^ J

;||^^B na. I A* jjflw v

J^B com spen- ^1^^^ -.

vl^^^B dc Saville.
gj^H c 6o/sa nMI

'fl^^l c a '*,'5a sofis-
^iil^^^B com
: fll^^B e Ao/sa

n^m

f^^B
c a bolsa

Jw
Appeal, cor-

Mambo Jambo, brincos
^e Gadget f mocas-

.l^^B

-fBH^V couro

Amaury cm </o/s na foto ^^^B
- ..;:|^^^^^Bt£_ grande. camisa cinto Forum, short

^^Hr G. Faganello, bota Candida Andradc ^^B

^Hf de Tininha Tei- ^^B

!|j|^^^^B «a#a Grass Roots c sapato Maria-

^^^B ^B
RCOINA MARTCLLI

1. O legging esportivo e chic: à es-
querda. legging Aspargus, suéter Ali-
ce Tapajós, />/u.va de gola rulê Sara
Nigri com casaco de malha Filatura
di Lucca, sapato Company c
óculos Le Gadget; acima, na .\£f
versão sofisticada com spen- ^IB
ccr </c set/a. sapato Saville.
brinco Frankic Amaury c fro/.va
Mariazinha

2. O conjunto e a bolsa chanel. sofís-
ficados, também combinam com
jeans: na foto maior, conjunto e bolsa
Mariazinha, brinco Pillar Rossi, pul-
seira Daboukir, sapato Frankic
Amaury c meias Dentelle-cnergética;
na foto menor, o casaco e a bolsa
acompanham o jeans Ycs Brazil c
acessórios — meia Sox Appcai, cor-
rentes Mambo Jambo. brincos Mar-
co Sabino, anel Le Gadget c mocas-
sim Alice Tapajós

3. .4 jaqueta de couro Frankic
Amaury cm dois estilos: na foto
grande, camisa e cinto Fórum, short
G. Faganello, bota Cândida Andrade
c pulseira e brincos de Tininha Tei-
xeira para Frankie Amaury; à direi-
ta. saia Grass Roots c sapato Maria-
zinha
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Garfield
7 OLHE FRA. NU NU GARFIELD, NÃO

•Q
JIM DAVIS

Belinda dean young e stan drake
=STOü VOLTANDO DA
JA DE FERRA-
MEMTAS1 NiO
HAVER A' fAAIS

VEOA! DMA S f!5—ll \ E^^OM MANUAL*: —E...UM MANUAL
CE 1NSTRU- \
CÍES D ET A- J

LWADO! f

T^k) C^°J¥&&&%&££$%& 111 I
C °'V' 

ivl"

"—v. A MUITO SMPATICO DE 
"N / 

NAO E QUALQUER GAROTO \ %il
: / MOSTReN VSUA PARTE, CHARLIE BRD\NNJ f~T ( QUE DEIXA SuA MAE ARREMES- j

/ QUER DIZERi POR QÜE NÃO ?
M ACHO QUE TENHO ESSE DEVER

PARA COM ELA, NÃO?

E MUITO SIMPÁTICO DE
SUA PARTE, CHARÜE BRO\NN

Pe anuía CHARLES W SCHULZ

OKAY. VAMOS LA
NA PIA
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;=» \70kAÓ NATVI.,,/s.

Rmn SALVADOR

CImbmc A Mídia

>•¦ 6?UAU FOI
A TÉggíVft,

P55CO&ÉRTA ?

Mago de Id

•••OS VEÍCULOS DE
COMBUSTÃO INTERNO
SALVRM O PLRNETA.'

BRANT PARKER E JOHNNY HART
O FÚ&LICO SE

ESPANTA )... A iNDÚír
TRlA MOSTRA A SUA

FORCA.'..

C £5TRUME DOS
CAVAL03 ESTAVA
PESTRUlNDO A CAMA-

PA PE OZÔNIO

glauco

A ÉPA [705 ^
CAVALOS E PAS

CARROÇAS-
CHEGA AO FIM!
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O sensível

e sutil

João Bosco

Jroão 

Bosco nasceu em um sábado,
último dia de lua cheia, sob o signo
de Câncer, ascendente nos últimos

graus de Gêmeos e a Lua em Capricórnio.
 Câncer atua de for-

ma marcante reafir-
mando sua natureza
sensível, intuitiva,
maternal, capaz de
codificar a realidade
de maneira refinada,
sutil e emotiva. O
Sol. na primeira ca-
sa, assinala sua forte

presença cênica e ca-
pacidade de auto-cx-
pressão, tornando-o
autoconfiante. orgu-

lhoso e criativo. Saturno em conjunção
com o Sol o torna muito exigente consigo
mesmo. O isolamento ajuda a reavaliar
sua própria identidade e suas dificulda-
des, embora a Lua na sétima casa (em

Doce inverno

de Câncer

Quando o inverno chegar, na quinta-
feira, o Sol ingressa no signo de Cân-
cer. onde fica até 22 de julho. Enquan-
io o verão explode no Hemisfério Nor-
te, inaugurando uma fase solar c
participativa, vivemos um momento cru-
ciai de autodescoberta. Fase que favorece
o intimismo e viabiliza o começo de um
novo ciclo pessoal c social, através do
mergulho nas necessidades de segurança c
autopreservaçào. É hora de reavaliar erros
c acertos cometidos nos últimos três meses
e aprofundar os alicerces emocionais c
materiais. Regido pela Lua c pelo ele-
mento água. Câncer é o mais atávico
representante do Zodíaco, armazenando
tudo o que foi vivido e senlido. Extrema-
mente emotivo, scnsorial. instável e dota-
do de imaginação e memória afetiva fora
do comum, suas emoções são contidas.
Este ser nostálgico e sonhador está sempre
revivendo o passado e se envolvendo com
rituais familiares c domésticos, de onde
tira o significado da vida c seu valor como
indivíduo.

Capricórnio) o faça mais transparente,
carente de aceitação, o que permite que
ele se sintonize de forma organizada e
esquemática com o sentimento c o imagi-
nário dos outros. Gêmeos o faz mais sal-
titante. comunicativo. embora tenha uma

influência nos seus últimos graus, mes-
ciando a sensitividade e o romantismo
canceriano com sua natureza dual. curió-
sa e jovial.

Embora possa ter muitos relaciona-
mentos amorosos e precise viver intensa-

mente cada momento, a Lua em Capri-
córnio lhe cobra austeridade, praticidade
c racionalismo também na vida amorosa c
nas associações em geral. É diplomático c

precisa equilibrar seu lado timido com o
extrovertido, o econômico e o extrava-

gante. o desapegado c o ciumento. E Sa-
turno o fez amadurecer cedo, mesmo
através de limitações ou do comporta-
mento introvertido, comum nos canceria-
nos. A sedução pela ribalta, pelo mundo
do som c da composição nasceu da forte
ênfase cm Leão (Vcnus. Mercúrio c Plu-
tão), tornando-o carismático, investiga-
dor c perfeccionista na sua forma de pen-
sar e comunicar.

CARLOS MAONO

De 17 a 23 de junho
.

Aries ? 21/3 a 20/4
O inicio da semana pede sua
atenção para cuidar com mais
seriedade de assuntos materiais,
sobretudo questões financeiras.
A distração pode comprometer
suas ações.

Câncer ? 21/6 a 21/7

Semana importante para o can-
ceriano, destacando o seu inicio e
também a quinta-feira, que mar-
ca a entrada do Sol no seu signo e
o desperta para novas aventuras.
Aja.

Libra ? 23/9 a 22/10

O amor quando é dissociado da
atenção sofre desgastes imensos.
Diante disto, é preciso cuidar
bem das sementes que estão crês-
cendo com total dedicação. Fase
de auto-realização.

Capricórnio ] 22/12 a 20/1

Certas situações chegam a um
ponto critico e pressionam a pes-
soa a adequar corretamente seus
desejos íntimos àquilo que ela cx-
pressa no mundo. Una-se aos
bons.

Touro ? 21/4 a 20/5

A semana privilegia sua mente e
sua capacidade de se adaptar ás
surpresas do dia a dia. Reate seus
laços com pessoas importantes,
que andam sumidas. Poder de
comunicação.

L«ào ? 22/7 a 22/8
Poucas vezes o leonino terá se
sentido tão emotivo e intuitivo
como no decorrer desta semana,
mas é importante que ele sonhe
de olhos abertos para não se de-
ccpcionar.

Escorpião ? 23/10 a 21/11 Aquário ? 21/lal9/2

Prepare-se para viagens c para
experiências novas no campo dos
estudos. A fase é apropriada para
iniciar cursos de extensão e para
rever seus dogmas c conceitos.
Sentimentalismo.

Mudanças profissionais alteram
sua rotina durante a semana. Fa-
se propicia para investir mais na
sua saúde e na sua organização
doméstica e profissional. Seletivi-
dade.

Gêmeos ? 21/5 a 20/6
Semana indicada para se abrir a
novos projetos que dinamizem a
sua vida e façam você lidar me-
lhor com questões práticas c fi-
nanceiras. Evite apegar-se demais
ao passado.

Virgem ? 23/8 a 22/9

Amigos interferirão diretamente
na suas decisões relacionadas
com a vida profissional. E tempo
de olhar para a frente e colocar
em prática seus melhores proje-
tos. Agite.

Sagitário n 22/11 a 21/12 Peixes ? 20/2 a 20/3

Hoje e amanhã são dias escorre-
gadios, que conduzem a ações
lunáticas e cscapistas. Depois se-
rá a hora de se relacionar com
mais concentração c agilidade.
Decisões amorosas.

De hoje a terça-feira, a quadratu-
ra Marte-Netuno inspira mas ilu-
de, tirando você do seu centro e
conduzindo-o a confusões, esca-
pismos e inseguranças. O discer-
nimcnto será vital.
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Os C^mm/s: canQdo
de nlnar
Os Caymmis: canção
de ninar

Cantiga mágica

Finalmente se abordou o
tema das cantigas de ninar
(Domingo n" 735). Sou mãe de
um bebe de sete meses e é um
grande prazer cantar para que
ele adormeça. Mas é uma difi-
culdade resgatar antigas músi-
cas de ninar ou mesmo saber de
cor as letras das mesmas sem se
confundir. Já me questionei vá-
rias vezes porque não fizeram
ainda um bom livro de pesqui-
sa ou um disco que inclua le-
tras das músicas para este mo-
mento tão mágico de aconche-
go, paz, tranqüilidade. (...) Fica
a minha sugestão de fazer um
trabalho popular sobre o tema.
oferecendo este presente ás ma-
mães. E se por acaso houver
algo já na praça, se possível me
comuniquem. Uma mãe feliz.
Rosane Vidinhas, Rio de Janei-
ro. RJ

Dose tripla
Vou dividir minha intromis-

são em três partes: Aids. Lúcia
Rocha e mestre Caymmi. Esta
história de Aids está, de certo
modo, parecendo brincadeira.
Daqui a pouco até num espir-
ro. vão dizer que a pessoa está
com Aids. (...) Dona Lúcia Ro-
cha, uma matéria indelevel!
Sentada com o retrato do filho,
o diabólico e genial Glaber Ro-
cha. Que lembrança, menino!
Nomes é uma seção incrível.
Essa revista Domingo vai ficar
em nossa retina de forma pere-
ne. E Glauber incrustado no
nosso peito. Bravos Joaquim
Ferreira dos Santos e sua equi-
pe. E o velho feiticeiro Dorival
Caymmi — foto antológica —
ainda hoje faz Nana dormir.
Maurício Ferreira da Silva
Dias. Rio de Janeiro, RJ

Ainda a Aids

Costumo colecionar maté-
rias sobre Aids porque tenho
interesse literário no assunto.
Gostei da matéria publicada na
Domingo n° 733, mas acho que
ela não contribuiu em nada pa-
ra o debate sobre a doença. E
estranho que o texto diga que
cada vez mais heterossexuais e
crianças contraem a doença
(sobre crianças na mesma se-
mana o JB C iéncia publicou
um ótimo artigo) e a matéria só
focalize homens, a maioria ho-
mossexuais ou michês. Gosta-
ria de sugerir que a revista
Domingo reparasse seus erros
publicando outra matéria sobre
o assunto com um enfoque
mais atual c moderno. Maria
Clara F. Slucker, Rio de Janei-
ro. RJ

?

Como tantas outras vezes, o
repórter Sérgio Rodrigues
mostrou, na reportagem Viveri-
do com Aids. muita competèn-
cia, tanto na apuração das in-
formações, como na redação
do texto. Seu trabalho, porém,
apesar da boa qualidade, dei-
xou de preencher algumas im-
portantes lacunas. (...) O mais
grave, porém, foi a afirmação
de que 

"a Aids, atualmente,
atinge, indiscriminadamente a
todos, não salvando os heteros-
sexuais que se julgavam a sal-
vo." Ora, os de boa memória se
recordam que, em meados dos
anos 80. a mesma afirmação foi
feita sem que nada ficasse com-
provado. Para tal afirmação ser
digna de crédito e servir de mo-
tivo de preocupação, era neces-
sário dizer se os heterossexuais
infectados mantiveram durante
pelo menos cinco anos relações
sexuais com pessoas não homo
ou bissexuais, nem hemofílicos
e muito menos viciados em dro-
gas. Sem isso. é leviano, nos
limites da irresponsabilidade,
veicular esta informação — a
menos, é claro, que exista o
propósito deliberado de causar
pânico entre as pessoas. (...) To-
dos devem aprender que não é
com preconceito, desinforma-
ção ou até mesmo contra-infor-
maçáo que se combate o que
quer que seja. Álvaro Castilho.
Rio de Janeiro. RJ.

Guitarradas

Gostaria de parabenizar a
repórter Maria Silvia Camargo
pela ótima reportagem Balanço

Comerciai com os guitarristas
Victor Biglione. Heitor T.P. e
Ricardo Silveira, publicada na
Domingo n° 734. É lamentável
apenas, que numa matéria on-
de estão os maiores guitarristas
brasileiros tenham ficado de
fora os maiores de todos os
tempos: Hélio Delmiro. 40
anos. e Romero Lubambo, 34
anos. (...) Apenas, também, a
titulo de informação: a Escola
Berklee fica em Boston e não
na Califórnia. Francisco Aguiar
Júnior. Rio de Janeiro. RJ.

Discriminação, não

Estou com o Sirkis (valeu o
voto), que ajudou a transfor-
mar a prainha na APA. Mas
sem essa que lá é lugar de sur-
lista, e não foram só eles a
defendê-la dos "ratos da Santa
Isabel", que de santa não tem
nada. Não venham querer eliti-
zar: as praias do Rio são para
todos. Ficam ai discriminando,
enquanto deveriam ajudar a
conscientizar as pessoas a não
jogarem lixo na praia e nem

tomar banho de espuma na
fonte. Fernando César da Silva.
Rio de Janeiro. RJ.

Correç&o de bem
A revista Domingo, em sua

edição de 03 06 90. publicou,
ilustrando matéria em que se
noticiava a apresentação da
Orquestra Homem de Bem no
Morro da Urca, como come-
moração, patrocinada pelo
Banco Chase Manhattan, do
Dia Mundial do Meio Ambien-
te. uma fotografia do grupo.
Nela o signatário aparece
acompanhado de dois antigos
companheiros — Antônio
Quintela e Lui Coimbra — que
já não integram a orquestra.
Ainda que fosse a matéria de
responsabilidade da revista e
não resultasse de entrevista ou
de qualquer iniciativa do signa-
tário. sente-se este na obriga-
ção de vir a público pedir des-
culpas por ter sido
involuntariamente causa do
uso da imagem dos dois artis-
tas que não tiveram qualquer
participação na promoção do
espetáculo. (...) Toma: Lima.
Rio de Janeiro. RJ

GALJWI^^ ARTESANATO^" P£QAS A^I^DAS

\

tRua 

Ipiranga, 55

Tel: 2854395

RRTESRNATO BRASILEIRO

GALERIA DE ARTESANATO PEÇAS ASSINADAS

Rua Ipiranga, 55

Tel: 2854395

Laranjeiras RJ
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Pagamento facilitado em 10 vezes sem juros e sem correção.
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Está aberta a sua tem-

porada. A sua temporada de

Europa, de Oriente Médio,

de Estados Unidos. E de on-

de mais você quiser. Está

aberto o Clube de Viagens

Atlantictur. No Clube de Via-

gens Atlantictur, você planeja
antecipadamente as suas fé-

rias. Você reserva os melhores
lugares do mundo, escolhe
o hotel, os passeios e tudo o

que for precisar. E usa o seu
cartão de crédito para com-

prar suas passagens aéreas
com uma boa temporada para
pagar: 10 meses sem juros e
sem variação cambial.

Sai muito mais em conta. E.

após o terceiro mês,você já
pode viajar na hora que qui-
ser. Está aberta a temporada

CLUBE DE

VIAGENS
Rua México, 31 Loja B/C-Te!.: 210-3156

de grandes oportunidades. Está

aberto o Clube de Viagens
Atlantictur. Antes de voar, ater-
risse na Atlantictur.

Atlantictur

cambio e turismo
Rua Visconde de 1'irajá, 167 - lei.: 287-3966
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A cura no divã da Itália!

Colunista, recuperado do vicio inflacionário, promete ajudar amigos

^HM|URIM 
— Às vezes, me dã von-

m tade de ficar sério, um instante
que seja. para escrever a vocês

uma espécie de carta aberta do exílio. Ai
eu começo a chorar baixinho, absoluta-
mente impotente. Sc eu pudesse, juro,
voltaria ao Brasil para pegar todos vo-
cês, Zuzu, Juju, Joca, Fabico, Samurai,
Marina, Marcão. Xic. Tatal. Iracema,
Nené. Vaca. Xéo. pai e mãe do Caê.
Resgatá-los dessa terrível bolha inflado-
nária que aprisionou o assunto de nossas
conversas e nos submete a torturas do
arco do vernáculo. Isso ai não e mais um
pais. é uma espécie de túmulo do eco-
nomista desconhecido. Dezessete dias.
gente! Dezessete dias longe de Zélia me
dão a nítida sensação de que não há a
menor importância naquilo que ela diz.
Mas a gente. puxa. a gente merece, pelo
menos de vez em quando, sentar num
bar. na mesa de trabalho, no colo da
mamãe, e dizer alguma coisa que não
venha lá do fundo dessa amargura fi-
nanceira que nos apoquenta.

É por isso que eu quero trazer todos
vocês pra cá. Eu tinha tanta coisa bonita
pra dizer a todos — Maurinho, Tcte, Vianninha, Cunha,
companheira Camargo —. mas. sempre que nos encontráva-
mos. a dependência da droga econômica nos atropelava cm
bate-bocas trincados na solidão nacional. Agora, que o divã da
Itália me recupera do vício, meu coração fica desse tamaninho.
morrendo de saudades de vocês e daqueles intervalos políticos
que restituiram nossa dignidade em praça pública e nos fize-
ram cantar, dançar, ter esperanças. Lembra? Choro quase
todos os dias, sério! O desterro não existe! Existem vocês e isso
basta para despertar o maior carinho por essa terrinha sem
vergonha. O Ribeirinho me empresta o ombro, mas já não
agüenta mais esse meu discurso. A gente divide o mesmo

quarto da Via Masscna c, não fosse ele,
eu já tinha me atirado no Pó. aquele rio
mau cheiroso que corta Turim cm duas

partes.
Tudo — ate o cheiro do Pó — é lindo,

mas nada me emociona tanto quanto o
desconhecimento de causa ínflacionána

que flutua no ar do Picmontc. Outro dia,

perguntei à Nina, a italianinha da sala de
imprensa, quanto era a inflação na Itália.
"Aspcta, aspeta", ela pediu que eu espe-
rasse com aquele seu olharzinho de Julic-
ta. Continuei trabalhando e, quando botei
meus olhos novamente à caça de Nina —

minhas pupilas andam matando cachorro
a grito —, foquei um grupo de uns 10
italianos que tentavam encontrar uma
resposta para mim. Consultaram o
computador oficial da Copa, voltaram a
discutir c, finalmente, veio a informação:
"6%". Ao mês ou ao ano? — quis saber.
Nova reunião, três telefonemas, duas
ameaças de briga c, ao pc do meu ouvido,
novamente aquele tesourào de voz deixou
meus olhos duros: "All'anno." Disse com
a insegurança de qualquer pessoa normal
do primeiro mundotempo diante do tema

inflação. Eles não são bolhas!
Brasil, tô fora! E é por isso que estou mexendo meus pauzi-

nhos para viabilizar o exilio de todos vocês — Bózinha, padre,
madre, manas, Poju, Liberati. Debinha. Pequenas Mãos, Xandó.
Caramba, Zappinha, Fajardinho, Pinhcirão, Rodrigues & Ro-
drigues, Bruno. Melanic, Juma, Guta — e, quem sabe, a gente
não se encontra na pizzaria Marechiaro para falar de cinema,
tortelini, viagens e paixão. Talvez eu volte, um dia, pra dizer que
eu amo vocês todos e que encontrei um pedacinho de terra
decente para se viver e amistoso demais para nos receber. Cadê o
ombro do Ribeirinho? Buáááü!
P.S.: Foi bonita a festa. Riba. Feliz aniversário!
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Show Filmem de haje

De quarta O espetacular e

^belo Excalibur
quern gosta de cool jazz. E uma das atra«5es
grupo Nouvelle Cuisine que g \ ^Fv > ^^Bp prometidas para o
se apresenta. liderado pelo J dia, que tem ainda
cantor Carlos Fernando, | mjjjijjsM Flechas defogo e
Mistura Up, com Desejo

H^^Ji ... \ W^ ^ ma tar. Mas
sofisticagao elegancia. // A*k.x desconfie: a zebra
p*«- 24 Hfi|^Ki/ |P^L anda e a

Copa vai
O Nouwelie Cuisine momtrm '¦ ganhando de
o coolJmmm a pmrtir de pgH^91^ MM/ f goleadados

jB^B^MBH^M filmes. Ng. 7

r~ SB^ II CeamAbertm
^Mjg A TV Manchete

^¦P^L acabadeabrir
f. uma nova

m 
* V\ trincheirana

|u^y V. guerra pela
^Jsj/l i WiT audiencia. Dobrou

||9^B| a da TV

^Hi Bandeirantes, que
i ; ^HL

f yg^^BV" programado para
^^9 um especial

com os da

Domingo

J_j|^B!^HBHH^HBH^IHHH_L- p*»«

SUMARIO

Orock 
catx\a cios li-

lãs esta tic \olta .10
Rio com o shou C)

/'/< sí/ h/uni. que estreia nes-

la quartadeira no ( anc-
cão Paulo \11kI os. do Ia-

do. c um ilos oito rapa/cs
do ur upo. r esponsa \ cis

por boa musica pop c uma

encenação poucas \c/cs
\ ist,i nos paltos nacionais
Succsso iic publico c criti-
ca. esta temporada dos I i
tas |a esta completando 

"u

apresentações pelo pais
No repertorio eles tra/cm

pratitamcntc tod.is as mu-
sicas do ultimo I P. que
tem o mesmo titulo do
sh <u. e uma coleção de

grandes como ( ,//>, v,; ,//
ii"n \i//// a. \Iji í m. (i" H,ii A
e outr.h f um espetai ulo

i m pe i d i \ c I par a q u cm

quer se antenar tom ,h ul
limas da m< ulcr na imhiia
brasileira I oto de capa de
\rio\ aldo dos Santos SP

Fotografim

Uma amostra da cultura
barnabé é atração da
exposição que começa
amanhã no Restaurante
Botequim, em Botafogo. São
fotografias de Domingues,
que evoluiu de um emprego
público para a elite dos
fotógrafos de moda. Pá®. 26

O NouweUe CuiMine momtrm
o cooijmmm m pmrtir de

quarta no Mistura Up

Filmem de bojeShow

De quarta a domingo há um
cardápio finissimo para
quem gosta de cool jazz. É o

grupo Nouvelle Cuisine que
se apresenta, liderado pelo
cantor Carlos Fernando, no
Mistura Up, com sua
conhecida atitude de
sofisticação e elegância.
Pàq. 24

O espetacular e
belo Excalibur é
uma das atrações
prometidas para o
dia, que tem ainda
Flechas de fogo e
Desejo
de matar. Mas
desconfie: a zebra
anda solta e a
Copa vai
ganhando de
goleada dos
filmes. M«. 7

Temtro

Apesar das dificuldades a
temporada vai em frente com
a estréia de A promessa, um

policial do suíço Fricdrich
Dürrenmatt. que Rubens
Corrêa e Ivan Albuquerque
apresentam no Centro
Cultural Banco do Brasil, na
Praça 15. Pé» 26

/nu, Rubenm, Davi d
Pinheiro e João
SignoreUi: Promessa

uma nova
trincheira na

guerra pela
audiência. Dobrou
a oferta da TV
Bandeirantes, que
já havia
programado para
sexta um especial
com os reis da
ópera Plácido
Domingo e
Luciano Pavarotti.
*9.6

A TV Manchete
acaba de abrir
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. Charles

que o surrealista I ms Buriucl
assinaria "I o pulso ainda
pillsa

; Bichos escrotos 1 m
bom momento para se \ci .1
incriNcI performance dançan-
Ic ilc Arnaldo Pulos, caídas
e saudades punks 

"Bichos,

saiam ilcs lixos Ba ra t a s
saiam das latas Ralos saiam
dos sapatos Do iul.tdào um-
li/ado"

Õ blésq blom 1 m casal
de rcpenlisias. Mamo e Qui-
teria. delira em \ a ri a s I in -

guas Parece meles. iem ainda
francês e ruv>o mas não e
nada. Apenas som em bruto.

Náo esta certa a presença do
casal no Canecào Se laltar.
entra 11 ta logo na a hei l ura

Manin — l 'm 
rcgjMc. ec-

nero que costuma povoar os
I Ps ilos Titàs f oi um 11os
maiores sucessos do erupo e

'st unia contar com a pai 11-
cipaçao empolgada da pia-

V.* I , I
( abeça dinossauro l m

dos hotis momentos da tea-
tralidadc I ita () cantor Ar-
n a I il o Antunes incorpora
uma entidade demoníaca, vai
paia tMs de uma tela e cai em
espasmos refletidos por um
espelho no alto do palco

Melhores

momentos

Igreja Fm shows ante-
riores. Arnaldo Antunes
abandonava o palco aos pri-
meiros acordes desta musica
Julgava estar protestando
Agora, em O blcsq hlnm. Ilca
cm cena e ainda ajuda o coro
"Eu não gosto de padre, eu
não gosto de madre, eu não
gosto de frei"

O pulso — A melhor letra
do último LPdo grupo. Rela-
ciona doenças variadas (do
câncer ao tédio) e o desabafo

¦ capa

Programa 4

Antenas do cotidiano

Titãs está de

volta ao Canecào

na quarta-feira

jm mensagem gravada
j£M em fita pelo repeti tis-

«¦ JH» ta pernambucano
Mauro aos rapazes do Titãs
foi clara: "Espero 

que vocês
continuem no topo da mon-
tanha e gritem a poesia." O
recado, intuitivo como sua
sabedoria popular, não ima-
ginava o sucesso da banda
nesta turne de lançamento
do disco Õ blcsq blom, que já
contabilizou cerca de 70
apresentações pelo pais c
volta ao Rio quílrta para
mais cinco dias no Canecão.
Mauro e a mulher Quitéria
são os autores da frase ono-
matopaica O blêsq blom, no-
me do Lp e da vinheta de
abertura do disco e do show.
Na imaginação do repentis-
ta, as palavras supostamente
cantadas cm inglês por ele e a
mulher designam "os 

primei-
ros homens que andaram pe-
Ia Terra". Está aí a definição
para quem não via significa-
do aparente na frase.

O show nesta volta ao
Rio é o mesmo. "Mas as in-
terpretações estão mais defi-
nitivas", diz o saxofonista e
vocalista Paulo Miklos. "A

história muda depois da vi-
vência da estrada". Ver os
Titãs ao vivo ê sempre um'
acontecimento. O grupo tem
a consciência de espetáculo c
em cada apresentação pre-
senteia o público com perfor-
mances de nível internado-
nal. A luz, desenhada pelo
arquiteto da iluminação Pau-
lo Milani. cria climas diver-
sos, sem obviedade. As músi-
cas não costumam seguir os
arranjos originais. O roteiro
ê uma seqüência de surpre-
sas. A vigorosa postura de
palco dos Titãs está alicerça-
da numa carreira de sete
anos. que intriga o mundo
do rock quanéó se pensa na
convivência de oito cabeças
eufóricas. Sérgio Britto (te-
ciados e voz). Marcelo Fro-
mer (guitarra), Antonio Bel-

o 11 o (guitarra). Paulo
Miklos (sax c voz). Charles
Gavin (bateria). Nando Reis

|O Titã» reaprementM no Rio o mhowò blésq blom, de qumrtn a domingo\

^BHscn L.J*l^nr»



(baixo), Branco Mello (voz)
c Arnaldo Antunes (voz) vi-
vem cm clima de brain storm.
Imaginam novidades, bri-
gam, chegam a acordos por
democracia. Também fazem
projetos individuais e inven-
tam coisas, até mentiras.
Rock é fantasia.

Entre as histórias verda-
deiras ou de ficção. Marcelo
Fromer e Paulo Miklos repe-
tem a intenção de produzir
um disco de Mauro c Quité-
ria na gravadora do grupo, a
WEA. Branco Mello, por sua
vez, pretende agora terminar
um dos projetos que normal-
mente não leva adiante: uma
peça ainda sem nome para
ser dirigida por Bia Lessa —
a mais bcm-succdida discípu-
la de Antunes Filho. que. por
sinal, não é pai de Arnaldo
Antunes, como pensam mui-
tos. Arnaldo, um dos poetas
dos Titãs, este sim. está com
mais um livro de poemas no
forno, chamado Tu dos, que
lança no dia 26. Antes, o Ca-
necão promete ser balançado
com o som dos Titãs. O ro-
teiro de O hlèsq blom reúne
25 músicas, mesclando o re-

pertório do novo disco ao
dos anteriores. Fãs mais ra-
dicais adoram os momentos
de Policia, Porrada c Bichos
escrotos. Rocio símio, além
do jogo de palavras, canta
ditos populares encadeados
de um jeito bem divertido.
Mas o show reserva espaço
também para sucessos como
Flores.

Como os oito Titãs dispu-
tam o palco das vaidades. a

jluminação de Milani prcvc
evoluções teatrais para cada
um deles. Branco Mello, por
exemplo, revive um raivoso
animal mitológico ao cantar
Cabeça dinossauro. Ele até
adiou o engessamento de um
braço só para não perder a
plasticidade dos movimen-
tos. Sérgio Britto — um timi-
do — abre os flancos nas
suas interpretações coreogra-
fadas. E Arnaldo Antunes,
talvez depois de algumas dis-
cussões consigo mesmo, ateia
logo durante a interpretação
de IgÈejo, uma música cm
que normalmente ele saia do
palco por não concordar
com os versos crus. Show bu-
stncss é assim.

APOENAN RODRIGUES

Homeopatia 1
Fitotarapu |

TERAPIA COMPORTAMENTAL | II ENCONTRO COM O HOMEM
13 — 14 — 15 DE JULHO

LOCAL INSTITUTO BENNET

VIVÊNCIAS E DEBATES
• ORGONOTERAPIA • BIOENERGÉTICA

• PSICODRAMA • ASTROTERAPIA
• DO-IN • MASSAGEM • A DANÇA DA VIDA

REALIZAÇÃO - GRUPO CORPO CRIANÇA

LARGO DO MACHADO 29 S 325- Tel.:285-7674

Tratamento de fobias, obsessões, compulsões, distúrbios
sexuais, depressão, ansiedade, stress. timidez, etc.

Utilização de técnicas especializadas como relaxamento
neuromuscular progressivo na eliminação de sintomas como:

insónia. dores de cabeça, dores na nuca, anorexia, etc

Centro - Dr Mareia Duarte cfposums!
Atendimentos: Tels. 233-3128/233*5617

Copacabana - Dr Mareia Marques chp 05 93761
Tels. 256-9132/257-5580

udos o Atividades Piazmahucos

Atendimento
Psicoterápico

à Crianças
(Individual e Grupo)

Adolescentes
e Adultos

onsultórios em|
Idiversos bairros

Contatos pelo Telefone: 259 7233
CRP OSPJOI3I

vFy

PLANO ?aí

PSICÓLOGOS
ca? ?J 05 0150

Psicoterapía para todas as Camadas da População
ATUALIZAOA ÓE PSICOLOGOS crKJe^ados 3e accrdo cor* Lt?•» 1 '962 e 0«C'<Mo 53 464 <54 con ObAllEICACÔES NOVSS C^0 -05

BAIXOS TELEFONES E CONVÊNIOS iNOISviOUAIS
GESTALT-TERAPIA

Hei» Ne tio • CRP !3'.6S • CENTRO • T 273-92M
Katia Fei|0-CRP 9986 • TsJUCA ¦ T 239-2114
Ur Jote Carvalho • CRP 2395 • CENTRO • T. 225-4643

. - ORIENTAÇÃO PSICANALITICA
Abigail Rocha CRP 3358 PANEMA • T 259-8744 CONVEN 0 9ANC0 0C
BRÁS.
Cilene Goulart ¦ CRP '906 ¦ ME £S • T 249-8534 CONVÊNIO PATRONA.
Cláudio de Oliveira - CRP VEER T 577-2235 CONVEN CS ^EROS PATRO-
NA-, CAS8 FASBENGE
Davd Ramos ¦ CRP T36 •• COPACABANA • T 236-1291
Lelia Barreto CRP 3'52 • NiTERO • T 714-2512 . CONVEN CS Oi-RC CARO¦j sa cart.ao naoona. e Chase caro
Luís Alvim ¦ CRP ' '865 ¦ íATETE • T. 245-1665
Metre Maüuo • CRP -2"69 ME SR • T 261-4970 CONVÊNIOS

PATRONAL. CAARJ. e SINDICATO DOS DESPACHANTES DCRJ
Paulo Vett.ner ¦ CRP '26" ¦ CCPACASANA - T 294-5963
Rosangela de Freitas • CRP '3903 - NOVA GUACt T 768-1045
Silvia targa-CRP - '39'' - BOTAFOGO-T 285-0329 CONVEN 0 CAAR--
Vera Hein CRP 6223 • VILA DA PENHA . T 351-2892

PSICANALISTAS'
Ana Geetmg - CRP '233C ¦ -E3-0N ¦ T 259-2431
Claudia Aguiar • CRP 3586 • COPACABANA • T 247-6954 CONVEN OS 3wC
3RAS . ASSEFÂZ e CASME
Deize Franca CRP '-333 ¦ T^UCA T 590-7312
Uura Teixeira - GflP 2A4a ¦ TuUCA • T 204-2021 CONVÊNIOS 0*3 PATfiO-
NAL ê PQRTIS
M* Alice Benevide» CRP '93C - v;»A SA3E. T 238-8312 CONVEN 0 •
Ruth Teueira - CRP !3C'3 • CENTRO- T 577-1927 CONVEN C . SECAfiC
Soma Nunes - CRP 3328 • .ARAV-E RAS ¦ T 225-9799

SOCIOANALISTA
SILVINO ANDRADE ¦ CRP 6262 • CENTRO T 265-7605 CONVÊNIOS A£PUS
CA3ER.- CREEHCARO D NER S

Alem aos convênios individuais acima desammados atende-
mos a oarticulares tendo como referencia a TABELA DE HONO-
RARIOS MÍNIMOS PARA ATENDIMENTO PSlCOLOGlCO
CLINICO DO SINDICATO DOS PSICOLOGOS DO MUNICÍPIO
DO RJ APROVADA EM ASSEMBLEIA NO DIA 30 05 90 NO
CRP-05 e aos conventos do PLANO Ps> aeruS assinantes
00 JS ASSINANTES OE O CLOBO SINDICATO DOS BANCADOS DOmj sindicato dos coletores de ivoveis do «j « sindicatoDOS °SlCOlOGOS DO MUNICÍPIO DO RJ
MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO Psi: Reso Tec-

nico SILVINO ANDRADE - CRP-05 6262 e MARCIA FRANCO-CRP-05 12815 • Tel 265-7605 - MANHA BEM CEDO NOITE
PSICÓLOGOS, PESSOAS FÍSICAS OU
JURÍDICAS, JUNTEM-SE A NÓS

CONGELADOS NATURAIS
ENTREGUES A DOMICILIO
O Restaurante CHEIO DE VIDA c
longa tradição no mercado oferece
a mais completa linha de conge-

lados. 100°o NATURAIS c calorias balanceadas (Impres-
sas) Todos os nossos alimentos sáo confeccionados com
farinha integral, sal marinho e condimentos naturais Não
trabalhamos com frituras Adquira |á o seu cardaDio pelos
Tels.: 232-1430 e 232-6645.

ACEITAMtS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
[DESCONTOS PROMOCIONAIS NÂS COMPRAS A VISTA

INSTITUTO AURORA DE TERAPIAS]
PROF. HELDER CARVALHO
Praia do Flamengo. 66 bl. B s. 916

Irisdiagnose - diagnóstico pe?a íris^clos olhos
Acupuntura - agulhas esterilizadas ou descartáveis|
Shiatsu - massagem oriental
Espondiloterapia . tratamento da coluna
Fitoterapia - as plantas medicinais
Orientação Alimentar - natural e integral
Yoga/meditaçáo - o seu bem estar

I ALTERNATIVA EM ODONTOLOGIA
Centro Dentário Integrado —

A busca da Sauae com um enfoque totalizante. conto
bumdo para solução dos problemas de gengiva, cárie
dentária e outras manifestações orais, através ce me-
dicamentos homeopáticos, fitoterápicos e correta ali-
mentação.

INFORMAÇÕES 423-1107
c=o ».

li

PENSÃO PROTEGIDA ESTELA

ASSISTÊNCIA AO PSICÓTICO
Hospedagem em Comunidade Teraoéutica
Tratamento da esquizofrenia e deoressão

URGÊNCIAS PSICOLÓGICAS
— Dia e Noite —

Direção Esther Astrachan 0c05 557?
End R Dezenove de Fevereiro 54 Botafogo

Tel: 266-5681

CURSO DE

MEDITAÇAO TRANSCENDENTAL
VIVA SEM STRESS

AUMENTA
Criatividade
Memória

t Concentração
Percepção
Coerência Cerebral

DIMINUI
Ansieaace
Depressão
Consumo oe rememos
InstaOilioaoe Emocionai
Doenças Psicossomaticas

RESPALDO CIENTIFICO COM EFEITO IMEDIATO
INSTRUTORES: Kleber e Cristiane Tani

INFORMAÇÕES: (021) 239-7066

CAIALA
INSTITUTO CAIO MIRANDA

Tel.: 235-2435
Av N S DE COPACABANA S07 GB 301 303

SISTEMA INTEGRADO DE PSICOTERAPÍA
ANALÍTICO E ENERGETIC0

EQUIPE
LIA MIRANDA • SÔNIA PEDREIRA • ADRIANA BRUMANA

• TERAPIA INDIVIDUAL • TERAPIA DE GRUPO • REGRESSÃO •
• DEEP TISSUE • MASSAGEM ENERGETICA • YOGA •

- PROCESSO TERAPÊUTICO COM TEMPO DETERMINADO

ACUPUNTURA TRADICIONAL
Pode curar seu mal-Harmonize seu corpo

Segurança Totai-Agulhas descartáveis
NEIL GARLAND — D. Ac.

Mestre de Acupuntura Chinesa
• Parar de Fumar • Asma • Alergias • Gripes • Stress •

Emagrecimento • Insônia • Impotência • Cólicas •
• Dores Crônicas • Artrites • Ansiedade • Tosse •
Doenças Agudas e Crônicas • Gastrites • Sinusites •
ADULTOS E CRIANÇAS ~ 1J CONSULTA GRÁTIS

R Julho de Castilho. 63/801 — Copa
Tel: 521-7472
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Vaivém

A TV Manchcic grava, dia
20, cm Silo Paulo, o especial
musical Uma noite na Kanan•
fia. O programa traz Raul
Guzolla dançando tango,
Evandro Mesquita cantando
Gago apaixonado c o grupo
Nouvcllc Cuisine intcrprctan-
do Myfunny Valentine. Tudo
sob o comando de Zezé Mot-
ta, que será uma espécie de
mestre de cerimônias.

Quem já ouviu a trilha so-
nora da minissérie A, e, i, o,
Urca, garante que está um
primor. Entre outras, estão
Aquarela do Brasil, Perfídia,
Mulher, Fumando espero, You
never know e Night and day.
Gilberto Braga assina a pro-
dução e a direção musical.

Por falar cm trilha sonora:
Mariozinho Rocha já está
bolando a das minisséries A

farsa e Riacho doce. Por en-
quanto, a única coisa que se
sabe é que serão trilhas na
linha cinematográfica sem a

preocupação de temas canta-
dos.

Vera Fischer padecendo
com fortes dorçs de ouvido.

O departamento comercial
da TV Manchete está em pol-
vorosa. Nem bem termina-
ram as gravações da minissé-
rie O canto das sereias, já

'iSr 
tiiiii
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Em vâo
Tonia Carrcro nâo pôde

aceitar o convite de Roberto
Talma para interpretar um
dos personagens da minissé-
rie A farsa, de Silvio de
Abreu.

No momento, está excur-
sionando pelo Brasil com o
recital de poemas dc Carlos
Drummond de Andrade. A
seu lado estão Pauio Autran e
o grupo Garganta Profunda.

Ela só retorna ao Rio, dia
24.

Projetos

Tânia Gamara

começam a surgir propostas
de patrocinadores.

Comemorando

Os telespectadores do Ci-
nemania não perdem por es-
perar.

Depois da Copa, quando
o programa completa dois
anos no ar, começam as co-
memorações no video com
quadros especiais que ainda
serão bolados por Wilson
Cunha.

Mas a melhor notícia está
reservada para o verão,
quando será lançado o LP As
favoritas do Cinemania. No

disco, sucessos cinematográ-
ficos de todos os tempos, in-
clusive trilhas sonoras inédi-
tas no Brasil.

Bronca

Marcilio Moraes, Leonor
Bassères e Euclydes Marinho,
autores de Mico preto, leva-
ram um puxão de orelha de
Daniel Filho, diretor da Cen-
trai Globo de Produção.

Daniel quer que a sinopse
da novela, apresentada por
eles, seja seguida à risca.

Quem sabe, assim, Mico
preto engrena...

Além de Pantanal II, a TV
Manchete tem uma série de
projetos para 1991.

Entre eles, Cem anos de
solidão, de Gabriel Garcia
Marques, Amazônia, baseado
em Galvez, o imperador do
Acre, de Márcio de Souza, A
vida de Cristo e uma novela
para ocupar o horário das
seis da tarde.

Disputa

A TV Bandeirantes e a TV
Manchete estão disputando á
tapa a apresentação de um
especial com Luciano Pava-
rotti e Plácido Domingo.

A Manchete resolveu pe-
gar pesado e ofereceu o do-
oro para transmitir, com ex-
clusividade, o programa que
seria a atração da Bandeiran-
tes dia 22, às 22h30.

MOINA RITO

A TORCIDA BRASILEIRA

CONFIA NO TIME DO

C©RACA

fmiãdit

Pronto Socorro Clínico

LAGOA 286 4142 • TIJUCA 264 1712
246 0404 248 4333

Dr. Antônio Foriai N»ta — CRM 5231805-9
Dr. João Regalia ir. — CRM:5241938-4

CREMERJ LAGOA: 5295437-7 CREMERJ TIJUCA: 5295436-0

Programa >

ESCULTURA CORPORAL

SEM CIRURGIA — SEM INJEÇÕES
AESTHETIC lança um novo conce
no tratamento de CELULITE, GO RI.
RA LOCALIZADA e FLACIDEZ. í
tecnologia moderna, aplicada nu DI>
NUIÇÀO das medidas do coqxj, no I
SAPARECIMENTO DA SENSAÇÃO
peso excessivo e na otimização geral
METABOLISMO e REGENERAÇ
dos tecidos. A avaliação é sem comp
misso e aceitamos cartões de crédito.

ito

.
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ro-

AESTHETIC

Rua Frei Solano, 30 — Lagoa

Tels.: (021) 886-6444 e 286-6639

PROMOÇÃO cora a Escultura Corporal, ganhe ura Tratamento Fadai.

I



V Q TELEVISÃO /Filmes de hoje

Flechas, espadas e tiroteio

WT V m domingo curioso.
M Ê E não eslou falando

de Eirc x Egito. A
programação traz uma come-
dia italiana feita nos Estados
Unidos, Amor na medida cer-
ta. E uma farsa dc terror feita
na França, Frankenstein %.
Mas os melhores do dia são
aqueles que respeitam o habi-
tat natural de seus persona-
gens. A programação prome-
te dois filmes americanos.
Flechas de fogo (Broken ar-
row, 1950), dc Delmcr Da-
ves, com James Stcwart como
um caubói, c Desejo de matar
(Death wish, 1973), dc Mi-
chacl Winncr, com Charles
Bronson como um extermi-
nador de vagabundo. E a
TVS anuncia o inglês Excali•
hur (1981), de John Boor-
man, em que Nicol William-
son brilha como o mago
Merlin. Claro que depois dos
equívocos dos últimos do-
mingos, só mesmo mágica
para adivinhar o que vai pas-
sar mesmo.

Flechas de fogo tem de
bom — além da sempre per-
feita interpretação de Ste-
wart, como um vaqueiro que
casa com uma apache — o
fato de ser um dos primeiros
faroestes a tomar partido dos
indios. Melhor para Jcff
Chandler. que deslanchou no

papel de Cochise e o repetiu
em A revolta dos peles verme-
lhas e num seriado dc TV.
Muito melhor fez Charles
Bronson como o Paul Kersey
dc Desejo de matar, que aca-
bou voltando em outros três
filmes. Neste primeiro —
adaptação surpreendente-

mente boa do livro de Brian
Garfield — Bronson Kersey
sofre quando a mulher é mor-
ta e a filha enlouquece num
ataque de marginais. Mas is-
to não é nada perto do que
acontece com ele nos outros
filmes. Este ao menos dá um
retrato tenso c convincente de
um homem pacato que acaba
virando caçador dc bandidos.

Menos convincente e mais
belo e espetacular é Excali-
hur. A incensada versão de
John Boorman para a saga
do Rei Arthur é um primor
de fotografia — de Alex
Thomsoh — e concepção vi-
suai — de Anthony Pnatt.
Mas cai de espadei radas cm
cima da mitologia anglo-sa-
xà. simplificando-a em exces-
so. A falta dc respeito ao mi-
to poderia ser esquecida se a
narrativa fosse mais amarra-
da e tensa. Sobra apenas uma
pílula muito bem dourada.

ROQtRIO DURSTA TVS mtmcM i» 22b com o filme inglês Excalibur

FRANKENSTEIN 90
TVE — I6h
(Frankenstein 90) de Alain Jes-
sua. Com Eddy Mitchell, Jean
Rochefort, Fiona Gelin e Anna
Taylor. França, 1984.
Fantasia. Versão pop da histó-
ria dc Frankenstein, o cientista
que criou vida a partir dc partes
dc cadáveres. Cor (90"). Cota-
ção: *

FLECHAS DE FOGO
TVE — 20h

(Broken arrow) de Delmcr Da-
ves. Com James Stcwart, Jcff
Chandler e Dcbra Pagct. EUA,
1950.
Faroeste. Veterano caubói se

casa com jovem apache c tenta
evitar conflitos entre os brancos
e os indios. Cor (93'). Cotação:
* *
AMOR NA MEDIDA CERTA
TV Bandeirantes — 20h
(So fine) de Andrew Bergman.
Com Ryan 0'Neal, Jack War-
den, Mariangela Melato e Ri-
chard Kiel. Canadá. 1981.
Comédia. Tentando ajudar o
pai quase falido, homem se en-
volve com bela cantora casada
com um fulano gigantesco. Cor
(90'). Cotação: •

O GIGANTE DE TESSÁLIA
TV Corcovado — 22h
(II gigante delia Tessaglia) dc

Ricardo Freda. Com Roland
Carey, Ziva Rodan e Alberto
Farnesc. Itália. 1960.
Épico. A história de Jasão, he-
rói da mitologia grega que reu-
niu um grupo de guerreiros em
seu navio Argos e partiu cm
busca do lendário velo de ouro.
Cor (90'). Cotação: ?

EXCALIBUR
TVS — 22h
(Excalibur) de John Boorman.
Com Nicol Williamson, Nigel
Terry, Helen Mirren, Nicholas
Clay e Paul Geofrev. Inglater-
ra, Í98I.
Fantasia medieval. A lenda do

Rei Arthur, que com a ajuda do
mago Merlin e da espada en-
cantada Excalibur conseguiu
unir os povos da Inglaterra.
Mas... Cor (140').
Cotação: ? ?

DESEJO DE MATAR
TV Globo — 22h05
(Death wish) de Michael Win-
ner. Com Charles Bronson,
Hope Lange, Kathleen Tolan e
Vincent Gardênia. EUA, 1973.
Policial. Após a morte de sua
mulher nas mãos de marginais,
pacato arquiteto se torna um
vigilante, exterminando sem dó
os bandidos de Nova Iorque.
Cor (93"). Cotação: ? ?
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Clínica de Cirurgia Plástica âf. ©HOfrC 31Í0rCtni
Mestre em Cirurgia pela UFRJ • Membro do International College of Surgeons • Escultor formado pelo Instituto de 8elas Artes

Rua Pinheiro Machado, 155, Laranjeiras Tels.: (021) 265-6565 e 245-4545

A CIRURGIA ESTÉTICA. com as novas técnicas que surgiram, além
dos benefícios no aspecto físico, emocional e psicológico. daataca-aa
como o método de resultado mais natural e permanente, em meio a
composições de cremes, esforçadas ginásticas e sacrifícios de dietas.
Complementando as cirurgias plásticas convencionais, o procedimen -
to cirúrgico mais recente é a UPOESCULTURA, com a qual é
possível a perfeita modelagem do contorno do corpo • o aper-
feiçoamento doa rafinamantoa. eliminando o excesso de gordura
na papada, abdômen, culote, coxa, nádegas, braços, costas e gineco-
mastia (busto em homem), incluindo ailicona para correções diversas
como sulcos e depressões faciais, mamas, nádegas, pernas etc. 0
queixo, o nariz e as orelhas em abano, podem ser corrigidos por

dentro, sam cicatrizes externas As mamas, mesmo as volumosas,
são operadas sem cicatrizes medianas Também podem ser feitas
outras correções como: seqüelas de acidentes e de queimaduras,
cicatrizes de operações e defeitos na face Pode ainda ser rejuvenes-
cido o rosto, devolvendo-lhe a graça natural, eliminando rugas, sem
esticar em demasia a pele.
Mas, para o êxito destes processos cirúrgicos é indispensável um
cirurgião qualificado e todo um trabalho de equipe, a segurança de
um CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO, que possi-
bilite um pré e pós-operatório, o acompanhamento médico-paciente,
e cuidadosos exames clínicos e laboratoriais, evitando-se, assim,
possíveis complicações e o perigo de mfecções

Programa. 7



SI TV & RADIO

TV. Manhã
6h
6h30
6h50

7h

7hl5

7h30

7h40

7h45

8h

Mi30

8h45

8h55

9h

9hl5

9h25

9h30

%45

lOti

I0h05

10hl5

6 EDUCATIVO
6 DESENHO ANIMADO
4 SANTA MISSA EM SEU

LAR — Religioso
COPA TOTAL — Esportivo
PARE E PENSE — Religioso

9 PROJETO VIDA NOVA —
Religioso

II EDUCATIVO
7 A HORA DA GRAÇA — Re-

ligioso
II CLUBE IRMÃO CAMI-

NHONEIRO SHELL — In-
formativo

4 TELECURSO IRRIGAÇÃO
Informativo sobre agrieul-

tura. Apresentação de Sérgio
Roberto Ribeiro

9 ESCOLA BtBLICA DO AR
Religioso

2 PALAVRAS DE VIDA
Mensagem religiosa de d. Eu-
gênio Sales

4 GLOBO RURAL — Infor-
mativo sobre o campo
COMETA ALEGRIA
ANUNCIAMOS JESUS —
Religioso
POSSO CRER NO AMA-
NHÃ — Religioso

10 TVE — Retransmissão da
programação do Rio

11 PÉ NA ESTRADA — Musi-
cal sertanejo

7 PRIMEIRO PLANO -
Apresentação de Rogério
Coelho Neto

2 MISSA AO VIVO — Culto
religioso

10 VIBRAÇÃO — Músicas e cs-
portes de ação. Apresentação
de Cesinha Chaves e Cláudia
Tenório

9 PROGRAMA GERSON
BERGER — Apresentação de
Gerson Bcrger

4 A TURMA DO CHARLIE
BROWN — Desenho. Episó-
dio: Exercido
ESTAÇÃO CIÊNCIA — Pro-
grama sobre ecologia e ciên-
cias. Apresentação de Gonza-
ga Motta e Tânia Viegas
SHOW DF. TURISMO -
Apresentação de Paulo Mon-
te
COMUNIDADE NA TV -
Programa de entrevistas orga-
nizadas pela Federação Israe-
lita do Estado do Rio de Ja-
neiro

11 VOYAGERS — 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:
A pré-escola: quando, como e
porquê?

4 DISNEYLÂNDIA — Sena-
do Episódio: O Grilo Falante
apresenta Bongo
MANCHETE RURAL — In-

formativo sobre o campo.
Apresentação de Luiz Adria-
no
SHOW DO ESPORTE —
Esportivo. Apresentação de
Luciano do Valle

2 as Aventuras do tio
MANECO — Seriado. Episó-
dio: A maldição da múmia

9 RESGATE — Debates, de-
núncias e pesquisas. Apresen-
taçào de Ronaldo Gomlevsky

11 PROGRAMA SÍLVIO SAN-
TOS — Programa de audiló-
rio
MESQUITA BRÀUUO
PERGUNTA: QUEM TEM
A RESPOSTA? — Programa
de competições. Apresentação
de Mesquita Bráulio

10 REALCE — Músicas, espor-
tes e entrevistas. Apresenta-
ção de Patrícia Barros, Ricar-
do Bocao e Antônio Ricardo

10h20 4 PROFISSÃO: PERIGO —
Seriado. Episódio: O tesouro
dos incas

I0h.30 6 ESPORTE E AÇÃO - Es-
portivo

I0h45 2 360 GRAUS — turistico. Ho-
jc: Louisiana

llh 9 SELEÇÕES PORTUGUE-
SAS — O SHOW DA MAL-
TA — Musical. Apresentação
de Jorge Sereno

IlhIS 2 UNIVERSIDADE ABERTA
— Documentário jornalístico.
Hoje: Tecnologia dos super-
computadores, a reserva de
mercado. Covidados: os pro-
fessores Júlio Salek Andy e
Ana Maria Tepedino

4 BOM DIA ITALIA — Espor-
tivo sobre a Copa

1 lhJO 6 COPA TOTAL — Esportivo
1IMO 4 BOLÃO DO FAUSTÃO
llb45 2 GLOBO CIÊNCIA — Docu-

mentàrio
10 TVE — Retransmissão da

programação da TVE
1 lh50 4 COPA 90 — Jogo. FJre x Egi-

(O

TV. Tarde
!2h 6 COPA 90 — Jogo: Eire x Egi-

to
7 COPA 90 — Jogo: Eire x Egi-

to
9 CAMISA NOVE — Mesa-re-

donda sobre esporte e entre-
vistas Apresentação de Olde-
máno Touguinhó. Luiz
Orlando e Orlando Baptista

13 VINDE A CRISTO - Reli-
gioso

12hl5 2 MPB ESPECIAL—Musical
Hoje: Bebeto

12H30 13 NASHVILLE - Musical rc-
gional

13h 2 SPORT MOTOR ESPE-
CIAL — Revista sobre ma-
quinas e motor

9 PROGRAMA SlLVIO SAN-
TOS — Programa de auditó-
rio

13h30 13 CLIP TV — Musica!
I3h55 4 DOMINGÃO DO FAUS-

TÃO — Programa de auditó-
rio. Apresentação de Fausto
Silva

14h 2 STADIUM — Esportivo
RESUMO DA COPA — Es-
portivo
FÓRMULA YNDI - Direto

de Detroit
!5h 2 VESTÍGIOS DO PASSADO

— Documcntários.Hojc In-
dia. Sri Lanka e Java

I5h30 6 COPA TOTAL — Esportivo
11 SBT ITÁLIA 90 — Esportivo
13 CIDADE NUA-Seriado

15h35 4 BOLÃO DO FAUSTÃO
I5h50 4 COPA 90 — Jogo Bélgica x

Uruguai
I6(i 2 ESPECIAL CICLO FRAN-

CÊS — Filme: Frankemtein
90
COPA 90 — Jogo Bélgica x
Uruguai
COPA 90 — Jogo: Bélgica x
Uruguai

11 COPA 90 — Jogo Bélgica x
Uruguai

I6h30 13 SESSÃO KUNGFU
I7h50 4 BOLÃO DO FAUSTÃO
17h55 4 DOMINGÃO DO FAUS-

TÃO — Continuação

TV. Noite

I8ti 2 INTERVALO — Informativo
sobre a propaganda no Brasil
e no mundo. Hoje: 18 comer-
ciais de Carlos Manga
COPA TOTAL
BOXE INTERNACIONAL

— Mike Tyson x Tillemann
Reprise

11 PROGRAMA SILVIO SAN-
TOS — Continuação

I mm. mp

pg ^ 

ip-i

I3h40 4 ESPORTE ESPETACULAR
Esportivo. Apresentação

de Fernando Vanucci
7 CRITICA E AUTOCRÍTICA

Entrevistas. Apresentação
dc Dirceu Brizola. Convida-
do: O presidente do BNDES,
Eduardo Modiano

9 POINT BY BENtCIO BRA-
GA — Variedades

II SBT ITÁLIA 90 — Esportivo
11 COPA 90 — Reprise do jogos

do dia
6 COPA 90 — Reprise dos jo-

gos do dia
(A programação da TV Búzios/10/25 só
pode ser captada na Armação dc Búzios.
Cabo Frio. Arraial do Cabo. São Pedro
da Aldeia e Rio das Ostras).

Rúbea Soma, do Urugumi

I8hl5

18h30
19h

19M0

19ti50

19h55

20t>

COPA 90 — Jogo: Coréia x
Espanha

13 COLUMBO — Seriado
2 CANAL JAZZ — Musical.

Apresentação dc Roberto
Moura. Hoje: Os saxofonistas
Miriiael Brccker e Humberto
Araújo

4 OS TRAPALHÕES — Hu-
moristicó

2 JORNAL VISUAL — Noti-
ciáno dedicado a suçjios-mu-
dos

2 REDE BRASIL — DOMIN-
GO — Noticiário nacional e
internacional
SHOW DO ESPORTE —
Continuação

2 CINEMA DE DOMINGO —
Filme: Flechas de fogo

4 FANTÁSTICO — Varieda-
des
PROGRAMA DE DOMIN-

GO — Variedades. Apresen-
taçào dc Paulo Alceu e Caro-
lina Ferraz
CINEMAX — Filme: Amor

na medida certa
13 ALÉM DA IMAGINAÇÃO

Seriado
13 POLlTTCA nacional —

Programa político. Apresen-
taçào dc Berto Filho

6 SHOW DF. GOLS — Espor-
tivo

2 OPINIÃO PÜBLICA - Rc-
vista jornalística. Apresenta-
ção dc Tarcísio e Haroldo de
Hollanda
JORNAL DA MANCHETE

EDIÇÃO DE DOMINGO
Noticiário nacional e mler-

nacional
APITO FINAL — Esportivo

9 DOMINGO ESPECIAL -
Filme O gigante da Tessália

II SESSÃO DAS DEZ — Fil-
me: Excalibur

22h05 4 DOMINGO MAIOR - Fil-
me Desejo de matar

22h30 6 FREE JAZZ — Musical. Ho-
jc: Maynard Ferguson

13 NA CORDA BAMBA — Se-
riado

7 COPA 90 — Jogo. Coréia x
Espanha Compacto

2 ESPORTE VISÃO — Mesa
redonda sobre esportes. Apre-
sentação de Januário de Oli-
veira

6 TOQUE DE BOLA - Espor-
tivo Apresentação de João
Saldanha e Alberto Lio

13 PALADINO DO OESTE
Seriado

2lh

2IM5

22h

23h

23h30

0hl5

0h30

Rádio Jornal do Brasil
AM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa — Às
8h30. I2h30. 18h30c23h30
Repórter JB — Informativo ás horas ccr-
tas.
Especiais JB — Das I Ih às 12h30.
Som Latino — Das^lh às 22h30
Arte Final Jazz — Das 22h á 23h30
l oliçio Esgotada — Das 23h50 á 0h30
Noturno — Dc 0h30 á lhS6.

FM ESTÉREO 99, 7 KHz
10 horas - Reprodução digital (CDs e
DATs): Sinfonia a 4 cm dó maior, dc
Torelli (M André, F.ns. Orch. Pans. Vai-
lez - DDD - 7 34). Antigas Danças-can-
çôcs Húngaras, de Bartok (Kocsis - DDD -
5:43). Rapsódia Romena n*l. dc Encsco (OS
Dallas. Mala - DDD - 13:07); Concerto cm
dó maior, para bandolim, cordas e cravo, dc
Vivaldi (Solisti Vencti - DDD - 8:13). Bac-
chanale, da Ópera Samson et Dalila. dc
Saint-Sacns (OR Luxemburgo, Fromcnl -
AAD - 7:31); Passacalha epi rc menor, de
Kcrdinand Fischcr (Pinnock - DDD - 5:30);
Promcthcus - Poema sinfônico, dc Liszt (Fil.
Londres. Solti - ADD - 12:27); Sonata n* 23.
cm fá menor. Appassionata. op 57, dc Bcc-
thov-cn (Arrau - DDD - 28:04); O Amor por
3 laranjas - Suite, dc ProkofiefT (OS Dallas.
Mata - DDD - 15 42); Concerto para piano e
orquestra, dc Francis Poulcnc (Duchable,
Fil. Rotlerdam. Conlon - DDD - 19:31).
Concerto cm dó menor, op 10 n* 4. dc
Stanley (Gifford. Northern Sinfonia - ADD
- 11:45); Abertura da Ópera La Forza dcl
Destino, de Verdi (OS Ópera Budapcst. Josif
Conta - DDD - 8:04); Dança eslava n" I. dc
Dvorak-Krcislcr (Sukovctsky, Canino -
DDD - 3:25). Música Aquática - Suite cm
rc maior, dc Hacndcl (Paillard - AAD -
10:27)
20 horas - Reprodução digital (CDs c
DATs): Gigas, das Imagens para orques-
tra. dc Dcbussy (OS Londres, Montcux -
ADD - 715); 15 Invenções (Sinfonias) a
três vozes, dc Bach (Drcyfus - DDD -
26 29). Música para cordas, percussão e
celcsia. dc Bartok (OS Minnesota, Skro-
vac7cwski - DDD - 31 17); Duas peças
para cordas, dc William Walton (OC Ingle-
sa. Barenboim - ADD - 4:45). Concerto cm
rc maior, para piano c orquestra, dc Haydn
(Argcrich • DDD - 18:55); Sinfonia n° 6. cm
rc maior, op 60. dc Dvorak (OS Londres,
Kcrtesz - ADD - 45:33), Fantasia para violi-
no c harpa, op 124, dc Saint-Sacns (Rica,
Agostini - AAD - II 16); Concerto para
quarteto dc cordas c orquestra. d'après
Hacndcl. dc Schoenhcrg (Quarteto Amcnca-
no. OC NY. Schwarz - DDD - 21:40).

Rádio Cidade 102,9 KHz

Saudade Cidade — Às 7h
American Top 40 — Às 21 h.
Oserdose — As 13h. 17h c 20h.

PM 105— 105, 1 MHz
Musical — Às 6h
Vale a Pena Ouvir de No*o — Às 12h
Roberto Carlos cm IMiIhes — Às 13h
Setn Parar — Às I4h, sem intervalos co-
mcrciaís.
Musical — Às I6h

Programa 8



WD FILMES DA SEMANA

DIA CANAL/H FILMES

seg 18

ter 19

qua20

quí 21

sex 22

sáb 23

dom 24

7

4

4

7

9
i

4

7

9

11

4

11

7

4

4

7

9

11

2

4

4

4

7

2

7

2

2

7

9

20:30

21:50

00:45

20:30

21:30

01:00

20:30

21:30

21:30

01:10

02:25

20:30

00:45

15:10

20:30

21:30

21:30

23:30

00:40

02:30

04:00

23:30

00:00

02:30

16:00

20:00

20:00

22:00

O VALE DA VINGANÇA (Vcngeance Vallcy) EUA, 1951, cor, 83".
De Richard Thorpe. Com Burt Lancaster e Robcrt Walker.

SINOPSE

Faroeste. Filho adotivo de rancheiro tem dificuldades em
controlar seu rebelde e violento irmão de criação.

TOCAIA (Stakeoul) EUA, 1987, cor, 115'. De John Badham. Com
Richard Dreyfuss. Emilio Esteve» e Madclcine Stowc.

Policial. Dois tiras espionam a bela amante de um criminoso
em fuga c um deles acaba se apaixonando pela moça.

MOVIDOS PELO ÓDIO (The arrangement) EUA. 1969, cor. 120'. De
Elia Kazan. Com Kirk Douglas e Faye Dunaway.

Drama. Após uma fracassada tentativa de suicídio, cxecuti-
vo cm crise resolve romper todo os laços familiares.

UM BLEFE DE MESTRE (BlufT, storie de irufTe e di imbroglioni)
Itália, 1976, 109'. De Sérgio Corbucci. Com Capucine.

CRIME PERFEITO (Indagjne su um delitto perfetto) Itália, 1979, cor,
90'. De Aaron Lcviathan. Com Alida Valli. ,

CÃES DE GUERRA (The dogs of war) EUA, 1981, cor. 102'. De John
Irvin. Com Christopher Walken eTom Berenger.

MEDO NA CIDADE (Paura in cittá) Itália, 1976, cor, 95*. De
Giuseppe Rosatti. Com James Mason e Mauriao Merli.

PISTOLEIRO SEM DESTINO (The hircd hand) EUA, 1971, cor, 93'.
De Peter Fonda. Com Peter Fonda e Warren Oates.

JORGE, UM BRASILEIRO. Brasil, 1988, cor, 116'. De Paulo Thiago.
Com Carlos Alberto Ricelli e Dean Stockwell.

Comédia. Por acidente, jovem contraventor foge no lugar de
grande vigarista e volta á prisão para libertá-lo.

Mistério. A morte do presidente de um império financeiro
deflagra uma sangrenta luta pelo poder.

Ação. Mercenário recruta um grupo de colegas para planejar
e executar a derrubada de um poderoso ditador africano.

Criminal. Durante uma fuga da prisão, homem pacato é levado
por perigosos bandidos que acabam usando-o para um golpe.

Faroeste. Dois pistoleiros tentam se acomodar no rancho de
um deles mas acabam sendo obrigados a matar novamente.

Aventura. Simplório caminhoneiro enfrenta as piores prova-
çóes para entregar uma carga e agradar seu patrão.

SCARFACE (Scarfacc) EUA. 1983, cor, 170". De Bnan DcPalma. Com
Al Pacino, Stcvcn Baucrc Michcllc PfcifTer.

Criminal. Cubano refugiado nos Estados Unidos ingressa no
mundo do crime e se torna um poderoso traficante.

O EXTRAORDINÁRIO (The uncarthly) EUA. 1957. P&B. 70'. De
Brookc L. Peters. Com John Carradinc e Allison Hayes.

Fução cientifica. Cientista louco usa pacientes de uma casa de
repouso como cobaias de suas endemoniadas experiências.

DAMA DE FERRO (Lady Mobster) EUA, 1988, cor, 95'. De John L.
Moxey. Com Susan Lucci, Michacl Nader e Thom Bray.

A REALIDADE DE UM SONHO (Real life) Inglaterra, 1983, cor, 99'.
De Francis Megahy. Com Rupert Evcrett e Norman Beaton.

MINHAS DUAS MULHERES (Micki and Maudc) EUA, 1984, cor,
118*. De Blake Edwards. Com Dudley Moore e Amy Irving.

A CIDADE DAS BRUXAS (Bay Cove) EUA, 1987, cor, 94'. De Carl
Schenkd. Com Tim Matheson e Pamela Sue Martin.

COMPANHIA PERIGOSA (Dangerous company) EUA, 1981, cor.
90'. De Lamont Johnson. Com Beau Bridges e Jan Sterling.

O PODER DO AMOR (Toughlove) EUA. 1985. cor, 100'. De Glenn
Jordan. Com Lee Rcmick, Bruce Dern e Jason Patrick.

EXPRESSO DE PARIS (The Paris express) Inglaterra, 1953, cor, 83'.
De Harold French. Com Claude Rains e Marta Toren.

UMA QUESTÃO DE CULPA (A question of guilt) EUA, 1978, cor,
100'. De Robcrt Butler. Com Tuesday WckJ e Ron Leibman.

OS DOBERMAN ATACAM (Trapped) EUA. 1973, cor. 74'. De
Frank DeFelitta. Com James Brolin, Susan Clark e Earl Holliman.

A ILHA DOS TRÓPICOS (Island in lhe sun) EUA, 1957, cor. 119'. De
Robcrt Rossen. Com James Mason e Joan Fountaine.

A ÁGUIA POUSOU (The eagle has landed) Inglaterra. 1976. cor. 135'.
De John Sturgcs. Com Michael Cainc e Robcrt Duvall.

O PORTO DE NOVA IORQUE (Port of New York) EUA, 1949, P&B.
96". De Laslo Bcncdck. Com Scott Brady e Yul Brynner.

O CAMINHO DIFlCIL (The hard way) Inglaterra, 1980, cor, 88". De
Michacl Dryhurst. Com Patrick McGoohan e Lee Van Cleef.

O DIABRETE (Un bon petit diable) França, 1983. cor, 90*. De
Jcan-Claudc Brialy. Com Philippe Clay e Bcrnadctte Lafont.

O CAÇADOR (Rogue male) EUA e Inglaterra, 1976, cor. 113'. De
Clive Donncr. Com Peter OToole e John Stranding.

Criminal. Filha adotiva de mafioso vê seu marido ser morto
por grupo rival e resolve se vingar mesmo grávida.

Drama. Rapaz consevador não se entende com seus pais
liberais e tem fantasias envolvendo belas mulheres.

Comédia. Apesar de amar a esposa, apresentador de TV se
envolve com concertista e as duas mulheres engravidam.

Terror. Casal yuppie se muda para pacata cidadezinha qt«
na verdade é um antro de bruxas e feiticeiros.

Drama. Depois de muitos anos de cadeia e várias fugas espetacu-
lares, criminoso passa a ter um comportamento exemplar.

Drama. Filho de um casal de milionários se entrega ao vicio
dos tóxicos e mamãe lenta desesperadamente salvá-lo.

Drama criminal. Honesto funcionário de uma firma executa um
grande golpe e foge de tiem se complicando cada vez mais.

Drama. Jovem divorciada aproveita a vida furiosamente até
ser acusada de assassinar sua própria filha.

Suspense. Atacado por ladrões, homem fica aprisionado numa
loja durante a noite a mercê de perigosos cies de guarda.

Drama. Numa ilha da Índia chefe de importante família aasasã-
na um homem que ete imagina ter um caso com sua esposa.

Guerra. Durante a 2* Guerra Mundial, espiões nazistas
planejam raptar o líder inglês Winston Churchill.

Policial. Detetives do departamento de narcóticos de Nova
Iorque tentam acabar com o tráfico no porto da cidade.

Criminal. Assassino de aluguel quer largar a profissão mas é
pressionado por seu chefe para fazer mais um serviço.

Drama. Em 1860, na Normandia, irrequieto órfio vive sob o
tacão de uma velha avarenta e egoista.

Suspense. Ás vésperas da 2* Guerra, incscrupuloso caçador
inglês tenta conseguir novo trófeu: a cabeça de Hitler.

O DISCRETO CHARME DA BURGUESIA (Lc discrct charm dc Ia
bourgeoisie) França. 1972. cor, 105'. Dc Luis Bunucl.

Absurdo. Grupo dc esnobes endinheirados tenta sair para
jantar irias são sempre impedidos por algum fato inusitado.

O CONQUISTADOR DO ORIENTE (II conquistatore dOriente)
Itália, 1960, cor, 90'. De Tanio Boccia. Com Paul Muller.

Épico. No antigo Oriente, heróico aventureiro desafia o
poder de um violento e despótico usurpador.

Esta é uma seleção dos filmes programados para a semana.
Confira a programação completa, diariamente, pelo Caderno B. Recomendações
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Mickey Rourke fax o vingador em Um roato tern pwudo, Olme de Walter Hill, no circuito Art

Lançamentos

INIMIGOS, LM A HISTÓRIA I)K
AMOR ErwntitS, ü fcvc Slory), dc Paul
Mazursky Com Ron Sihcr. Anjclica Hus-
ton. Lena Olin c Margarct Sophic Slcin São
Luiz 2 (Rua do Caiclc. 307 — 285-2:%).
Cinema-1 (Av Prado Júnior, 28! - 295-
2889) 15h, 17h 10. !9h20. 2!h30. 4' ícira, a
partir das 19h20 irl-Casashopping 3 (Av
Alvorada. Via 11,2 150 — 325-0746) dc 2" a
6*. as 16h40.18h50.21 h Sabado c domingo,
j partir das 14h Í0 (Livre)
Tragicomcdia sobre um homem que lugiu
para os Estados Unidos depois da guerra, e
descobre que está casado com três mulheres
ao mesmo letnpo EUA/1989.
ELA f". O DIABO iSht-dtul,. dc Susan
Scidelman Com Mcryl Streep. Ro«:annc
Barr, Fd Bcglcv St c l inda Hunt Palaeio-2
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541). Bdrra-3
(Av. das Américas. 4 666 - 325-6487)
I3h40. I5h30. I7h20, !9hl0. 2lh 4* feira a
partir das 19h 10 Sábado, a partir das I5h30
Ópera-1 (Praia dc Botafogo. 340 552-
4945), Rnw (Av Copacabana, 945 — 236-
6245). Rio-Sul (Rua Marques dc São Viccn-
te, 52 -274-4532). imèricu (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 264-4246) 14hl0. I6h.
|7h50. I9h40. 2lh30 4' feira a partir das
I9h40. Sábado, a partir das I6h \fadurt ira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 450-
1338), Norte-Shopping 2 (As Suburbana.
5 474 592-9430): I5h30. 17h20. 19h 10.
2!h 4' feira .i partir das 19h!0 (I ivrc!

Mulher abandonada pelo mando prepara
diabólica vingança para atrapalhar seu ro-
mancc com uma escritora famosa F.UA
1989
UM ROSTO SEM PASSADO (Johnii>
Handsome). de Walter HilL Com Mickey
Rourke, Ellen Barkm, Fii/abcth McGosern
c Morgan Frccman Arl-Faihion Ma/1 4 (Es-
trada da Gávea, 899 — 322-1258) I4h40,
16h30. I8h20. 20hl0. 22h Ari-Casa\b>pping
I (Av Alvorada, Via 11, 2 150— 325-0746).
Ari-Ti/uca (Rua Conde de Bonfim. 406 —
254-9578), Arl-Madureira I (Shopping Cen-
ter dc Madurara 390-1827) 15h30.
17h20 I9hl0. 21 h Siar-Copacabana (Rua
Baraia Ribeiro. 502 O 14h. I6h. I8h. 20h.
22h Paihé (Cinclándia - 220-3135) dc 2* a
6*. as I2h, I3H40, I5h20, 17b. !8h4fl. 20h20,
22h Sábado, domingo e feriado, a partir da»
I3h40 Paratodot (Rua Arquias Cordeiro.
350 - 281-3628) I4h40. |6h20. I8h. I9h40.
2lh20 (14 anos)
Homem dc feições deformadas fa/ uma ci-
rurgia plastica e, com novo rosto, vinga-se
dos assassinos dc seu único amigo EUA
1989
RENEGADOS PEI.A JUSTIÇA Rene-
gades), dc Jack Sholdcr Com Kicfcr Suther-
land. I ou Diamond Phillips. Jami Gcrt/ c
Rob Kncpper Palàcn>-I (Rua do Passeio, 40
__ 240-6541) I3h30. I5h30. I7h30. I9h30,
2lh30 4* feira, a partir das 19h30 Sabado. a
partir das 15H30 Sâo Imiz I (Rua do Catctc,
307 - 285-2296). Copacabana (As Copaca-
bana 801 255-0953) I5H30, I7h30,

|9h30. 2lh30 4* feira, a partir das I9h30
Tijwa-1 (Rua Conde dc Bonfim. 422 —
264-5246), MaJurara-3 (Rua João Vicente.
15 — 593-2146). Art-Miier (Rua Silva Ra-
belo. 20 — 249-4544). Olaria (Rua Uranos,
I 474 _ 230-2666) 15h, I7h, I9h, 2!h 4'
feira, a partir das 19h (14 anos).
índio ajuda policial na caçada a um crimino-
so, mas os dois são perseguidos pelos bandi-
dos c pela policia EUA 1989
O COZINHEIRO, O LADRÃO, SUA
MULHER E O AMANTE < The cook. lhe
thtef. his wife and her Inver), dc Peter Grec-
nawav Com Hclcn Mirrcn. Richard Bohnn-
ger, Mtchae! Gambon e Alan Howard Esta-
(âo Pausandu (Rua Senador Vegueiro. 35 —
265-4653): I5h. 17hl0. I9h20. 2lh30 Ari-
Fashion SI ali J (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258) 15h30. I7h40. 19h50. 22h Rica-
nuir (Av Copacabana, 360 — 237-9932):
I4h40. I7h, I9h20. 21h40 Até quarta no
Fjiaçâo Pausandu (18 anos)
Ladrão c sua mulher, submissa c maltratada,
freqüentam restaurante onde ela conhece
outro homem Os dois tornam-se amantes,
cm freqüentes encontros no banheiro do
restaurante Inglaterra Holanda 1989
CINEMA PARADISO (Cinema Paradi•
so), dc Giuscppc Tornatorc Com Philippc
Noirct. Jacqucs Pcrrin. Salvatorc Cascio c
Mano Leonardi Leblon-2 (Av Ataulfo dc
Paiva. 391 — 239-5048). Udo-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 285-0642): 15h, 17h 10.
19h20, 2lh30 4* fora. a partir das I9h20
Tijuca-Palact 2 (Rua Conde de Bonfim. 214

228-4610) 14h30. I6h40. 18h50. 21h 4*
feira, a partir das I8h50 Sábado, a partir
das I6h4fl. (Livre).
A morte dc um projccionista dc cinema, num
vilarejo da Sicilia. traz velhas recordações a
um hem sucedido cineasta Oscar dc melhor
filme estrangeiro França Italía 1989.

SOCIEDADE DOS POETAS MOR-
TOS ifíead poeit societyj, de Peter Wcir
Com Robin Williams. Robcrt Scan Leonard.
Ethan Hawkc c Josh Charles leneza (Av
Pastcur. 184 — 295-8349) I6h50. 19hl0.
2lh30. Domingo c 5* feira, a partir das
14h30 Tijura-2 (Rua Conde de Bonfim. 422

264-5246) I4h. I6h20, 18h40. 2lh Sába-
do. a partir das I6h20 (10 anos)
Numa escola conservadora, professor dc li-
teratura estimula o inconformismo dos alu-
nos. mas essa nova postura cria inúmeros
conflitos Oscar dc melhor roteiro onginal
EUA, 1989
BAGDAD CAFF. (Bagdad Cafa, dc Pcrcy
Adlon Com Manannc Sagcbrccht. C.C.H.
Poundcr. Jack Palancc c Christine Kauf-
mann Jóia (Av Copacabana. 680 — 255-
7121) I4h50. 16h30. I8hl0. I9h50.21h30 4»
feira, a partir das I8hl0 (Livre)
Alemã hospeda-se num motel, cm pleno dc-
serto americano, c sua presença muda a vida
dc todos os habitantes do local. Alemanha
1988.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO
SER I The unbearahle lighlness of beingl. dc
Philip Kaufman Com Daniel Dav-Lcwis.
Julicttc Binochc, Lcna Olin c Dcrek de Lint
Lebhn-I (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048), Barra-2 (Av das Améncas, 4 666 —
325-6487): 15h, 18h, 21h 4' feira, a partir
das !8h (16 anos)
Médico c fotógrafa visem apaixonada histò-
na dc amor. quando explode a repressão em
Praga e eles são obngados a emigrar Basca-
do no romance homônimo dc Milan Kundc-
ra França 1988
MUITO MAIS QUE UM CRIME (Mu-
j/r box), dc Costa-Gavras. Com Jessica
Langc. Armin Muellcr-Stahl, Frcdcne For-
rest c Donald MofTat Ari-Fashion Mal! I

C&. OS MEIHORES CINEMAS DO RIO sfr,lJNDOO )°RNAL Q GLOBO
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Shopping*

ART-CA8A8HOPP1NG I - Um rosto
sempassodo-, ISh», 171»», IflblO, 2lh. (14
um). Curta: Chkt Cm», át Joaun Vilela-à.-«

ART-CABASHOPPING l- Sutk r a*
Baker Boyr. da 2* > 6», ái 17h, !9h. 2lb.
Sábado a domingo, a partir dai lSh. (Livra).
Curta; Bettám mohtçio, da Sérgio lander»
•on.
ART-CASASHOPPING 3 - Mftteu.
um história é amor, da 2* a P, ás I6M0,
llb», 21h. Sábado a domingo, a partir dai
14M0. (Livra). Curta: A última cançèo do
beco, da Joio Carloa Valho.
ART-FASHION MAU 1 - Mutio mais
que um crime. 15H30,I7H40,I9b50,22b. (14
anos). Corta: Correm!, de Antonio Cario*
Textor.
ART-FASHION MALL l-Susktot
Baker Boyr. de 2* a 6*. ái I6h, 18b, 20h, 22h.
Sábado e domingo, a partir das i4h. (Livre).
Curta: Kultura tá na rua, de Octávio Bezer-
«•
ART-FASHION MALL 3-0 cozlnhfl-
ro. o ladrío,ma mulher e o manter. 15b30,
I7M0.19h50.22b. (18 ano*). Curta: Mexem-
gás mofados, de Rubem Corveto.
ART-FASHION MALL 4 - Um rosto
sem passado-, I4M0, I6M0. I8H20, 20bl0,
22h. (14 mm). Curta: 0 Dedo de Deus, de
Cristiaao Requiio.
BARRA-1 - Harry e Sally - Feitos tan
para o outro: I4h20,16h. 17H40,19H20,2lh.
4* feira, a partir dai I9H20. Sábado, a partir
das I6h. (14 aaos). Curta: Joio Redondo, de
Emanuel Cavalcanti.
BARRA-2 — A insustentável lettxa do ser.
15h, 18b. 21b. 4* feira, a partir das I8h. (16
anos). Curta: Visão do Ctu — Gruta dos Três
Poderá, de Marcelo Ferreira Mega.
BARRA-3 -Bato diabo: I3M0. I5h30.
17h20, 19b 10, 21b. 4* feira, a partir das
19hl0. Sábado, a partir dai ISH30. (Livre).
Curta: Rocinha um histórias, de Eimioe Gut-
raan.
NORTE SHOPPING 1 - Difícil * ma-
lar. I5h», IThJO, 19hl0, 21b. 4> feira, a
partir das 19h10. (14 anoa). Curta: Lampião
— CapiidO Malasarte,de Octávio Bezerra.
NORTE SHOPPING 2 - Ela i o diabo-.
lSh30, 17b20, I9hl0. 21b. 4» feira, a partir
das I9hl0. (Livre). Curta: O mro — O
filme, <k Sérgio Pio.
RIO-SUL -Bato diabo: I4hl0, I»,
!7hS0, 19b40, 2lb30. 4* feira, a partir dai
I9h40. Sábado, á partir das I6h. (livre).
Curta: Memórias de m» cine-joenal, de Caria
NiemeyereLuii Otávio Coimbra.

Sábado, a partir dai W>. (Um). Curta:
Mário* camponeses, da Jeffenoa da Alencar
*r- - ' * v. jjlPíP
STAR-COPACABANA — Um rosto sem
panado: 14b, IA, ISh,20b, 22b. (Manos).
STUDIO-COPACABANA - Ver a pro-
gramaçlo em Mostras. Curta: Bojado— Um
artista de Olinda, de Sani Lafon Pádua.

Ipinema e Leblon

CÂNDIDO MENDES -r Oliver e seus
coenpanheiror. de V a sábado, ii 16b. Do-
min|o, ás 14b c 16b. (Livre). Crimes de
paixão-, 18b, 20b, 22b. (18 anoa). Curta:
Sprayjet, de Ana Maria Magafliies.
LAGOA DRIVE-IN — Quase umafamilia:
20b30,22H30. (10 anoa).
LEBLON-1 — A insustentável leveza do ser.
ISh, 18b, 21b. 4* feira, a partir das 18b. (16

ART^COPACABANA - Suste t os Baker
Boyr. 14b, 16b, 18b, 20b. 22b. (Livre). Curta:
Trajetória do fina, da Fernando Spencer.
CINEMA-1 - Inimigos. mm história dt
smor. 13b, IThlO. 1*20, 21b». 4> feira, a
partir das 19h20. (livre).
CONDOR COPACABANA - Altm da
sumida*. 14b». ItfbSO, 19HI0. 21b». (U-
vre).
COPACABANA—Renegadas pela justiça-.
ISb30,17bJ0,19b30,21b». 4a feira, ajartir
dai 19h». (14 anoi). Curta: MAM SÓS, da
Waltar Carvalho.

JÓIA—Bagdtd Café: 14b j0,16h30. IBhIO.
19M0, 2IM0. 4» feira, apartir dai llblO,
(Livre). Curta: fía X Fhi, i sombra das
ctmuiras imortais, da Alexandre Niemeyer. *

RICAMAR — O cozinheiro, o laàio, sm
mulher to omanie. I4M0, I7h. 19b20,
21 MO. (II anoa). Curta: Mhtmo, da Luto

SÃO LUIZ I — Renegados pela justiça:
13H30,17H30,I9h30.2lh30 4* feira, a partir
das 19h30. (14 anos).
SÃO LUIZ 2 — Inimigos, uma história de
mor. ISh, ITblO, 19H20. 2IK30, 4' feirs, a
partir das 19h 20, (Uvre),
ÍTUDIO-CATETE - Os bárbaro*. JJhJO,
17b, IlhJO, 20b, 2lh30,4' feira, a partir dai
llhJO. (Livre). Curta: Resistência da lua, de
Octávio Beaarrs,

Centro

ROXY — Baio diabo-, I4hl0,16b, 17b»,
I9M0, JlbJO. 4* feira, i partir dai I9M0.

LEBLON-2 - Cinema Paraãio: I5h.
I7hl0, I9h20, 21b30. 4* feira, a partir das
I9b20. (Livre).
STAR-IPANEMA — Muito mais fm im
crime. I4h30, Ift», I9bl0, 2lh». (14
anoa). Curta: Claadb Tossi, de Fernando
Campos.

Botafogo ""

BOTAFOGO — Jogos do sexo: 15b, llb,
I9b35.4* feira, a partir das 18b. (II anoa).
Curta: As cobras, de Eunire Owtman.
ESTAÇÃO I - ComUie Ciaudet. I5b30,
I8M0,2lb30. (14 anoa).
ESTAÇÃO 2 — Ver a programação em
Extras.
¦ESTAÇÃO 3 — Estranhas no paraíso:
Ilb40,20h20,22b. (10 anoi).
OPERA-I -Boto dUdtar. 14bl0. I6h.
17K50, 19M0, 2IH30. 4* feira, a partir das
I9M0. Sábado, a partir dai 16b. (Livre).
OPERA-2 — Harry t Sally — Feitos um
para o outro: 14b», 1MÚ0, I8bl0, 19b»,
2lb30.4* feira, a partir dai IlhIO. (14 anos).
Curta: Calasatu Neto ~ Mestre da rida e das
mus, de Agnaldo Siri Azcvado.
VENEZA —¦ Sociedade dos poetas mortor.
lihSO, 19HI0.21KJ0, Domingo e 9*. a partir
daiI4b30.(l0anoa).

Citeti o Flamongo

ESTAÇÃO PAISSANDU — O cosinhei-
ro, o laéio, sua mulher e o amanir. IJh,
ITblO, 19H20,2lh30. (II anos).

URGO DO MACHADO l-AUmda
eternidade: I4b30,16H30,19M0,21b». (U-
vre).
LARGO DO MACHADO 2 — Susie e os
Uur Boyr. 14M0, 16b», 19hl0, 21M0.
(Livre).
LIDO-1 — Harry e Sally — Feitos um tara
o outro: I4h», I6h30, IthlO, 19b», 21HJ0.
4* feira, a partir dai llblO. (14 anoi).

UDO-2 - Cinema Poradtu: ISh, 17bl0,
19h20, 2lb30. 4* feira, a partir dai I9h20.
(Livre).

CENTRO CULTURAL BANCO DO
BRASIL—Ver a programaçio em Extra.r
CINEMATECA DO MAM - Ver a pro-
grama«Ao m Extras.
METRO BOA VIST A - Além da eternl-
dadr. 14b, 16h20, IIM0,21b. (Livre).
ODEON -Dtfkildl matar. I4h20,16hl0.
18b, 19bS0,21b40.4» feira, a partir das 18h.
Sábado, a partir dai I(hl0. (14 anos). Curta:
MaUstar, de Pedro Nani.
PALÁCIO-! — Renegados pela justiça-,
13U0, IJhJO, I7h30,19h30, 21h30. 4* feira,
a partir das 19b30. Sábado, a partir das
I5U0. (14 anos). Curta: Carlos Chagas, o
passado presente, de Paulo Vilara
PALÀCIO-2 - Ba i o diabo: I3h40.
I5h30, 17h20, 19bI0, 2Ih. 4* feira, a partir
das 1%10. Sábado, a partir das 15h30. (Li-
vre). Curta: Perto de Clarice, de João Carlos
Horta.
PATHÊ — Um rosto sem passado: de 2' a
6\ás I2h, 13H40,15b20,17h, 18h40, 20h20.
22h. Sábado, domingo e feriado, a partir das
13M0. (14 anos). Curta: Beco sem número,
de Octávio Bezerra.
REX — Sacanagens no verão-. 2", 3*. 5*, 6*.
ás 13b, 16b, I9h. 4*. às 19h. Sábado e do-
mingo, ás 15h, 18b, I9H30. (18 anos),
VITORIA — De todas as formas possíveis:
2*. 3*. 5», 6\ ás I4h, 15h20, 16H40. I8h.
19h20, 20M0.4*, a partir das 18h Sábado e
domingo, a partir das ISh20. (18 anos). Cur-
tar Balada para Tenàrio Jr., de Rogério ü-
ma.

fm&,
AMÉRICA — Baio diabo-. 14hl0. I6h.
17b», 19h40, 2lh30. 4* feira, a partir das
I9b40. Sábado, a partir das I6h. (Livre).
Curta: Histórias da Rocinha, de José Maria-
ne. -

ART-TUUCA - Um rosto sem passado:
ISh» I7h20,19bl0,21b. (14 anos). Curta:
Amerika, de Octávio Bezerra.
BRUNI-TUUCA — Muito mais que um
crimr. I4h», I6h», 19hl0. 21h30 Sábado,
ás ISh, 17b20, 19H40. (14 anos). Curta: Eu
sou rido. eu não sou morte, de Haroldo Mari-
nho Barbosa.
CARIOCA - Dtfkil de matar: 14h20,
16bt0, 18h. 19b», 2lb40. 4* feira, a partir
du 18h. Sábado, a partir das 16K10. (14
anos). Curta: Joio Redondo, de Emanuel
ChvalcaMi.
TUUCA-I - Renegados pela justiça. ISh,
17b, 19b, 21h. 41 feira, a partir das 19h, (14
anos). Curta: Um dia Maria, de Marco An-
tooio Simai.
TUUCA-2 — Sociedade dos poetas mortos:
14h, I6h20,1BH40,21b. Sábado, a partir das
)6h20. (10 anos).
TIIUCA-PALACE I - Harry e Sally -
Fritos m para o outro: 14b20, 16h, 17h40,
I9h20, 21b. 4* feira, a partir das I9h20
Sábado, a partir du 16b. (14 anos). Curta:
Memórias de um cbu-jomol, de Carla Nie-
tmyereLuiz Otávio Coimbra.
TUUCA-PALACE 2 — Cinema Paradíso:
I4h30, I6M0, llb», 21b. 4* feira, a partir
das llb». Sábado, a partir das 16H40. (Li-
vre).

ART-MtlER — Renegados pela justiça-,
15b, 17b, 19b, 21b. 4* feira, a partir das !9h
(14 anoa). Curta: Teatro negro, de Daniel
Caetano.

BKUNI-MEIER Estados sexuais altera-
dos. ISh, 16H30, I8h, I9h30, 21h. (18 anos).
Curta: Mall star, de Pedro Nani.
PARATODOS — Um rosto sem passado:
14h40, 16h20, llb, 19H40, 21h20 (14 anos).
Curta: O muro — Oflme, de Sérgio Pco,

Ramos e Olaria

RAMOS — O grande dragão branco: I Sh30,
I7HI0, 18hJ0, 20h30. 4' feira, a partir das
18h50. (lOanoi). Curta: Balada para Tenàrio
Jr., de Rogério Lima.
OLARIA — Renegados pela Justiça: 15h,
I7h, 19h, 21h. 4' feira, a partir das I9h, (14
anos). Curta: Carrossel, de Antonio Carlos
Textor.

Madurei»
ART-MADUREIRA 1 — Um rosto sem
passado: 15H30, 17h20. 19hl0, 21h. (14
anos). Curta: O carrasco da floresta, de Vítor
Lustosa.
ART-MADUREIRA 2 - Retroceder nun-
ca, render-se jamais: 15h30, I7h20, 19hl0,
2!h (10 anos). Curta: Assaltaram agramàti-
ca, de Ana Maria Magalhães.
MADUREIRA-I - Difícil de matar.
!4h20, 16H10, 18h, 19H50, 21h40. 4* feira, a
partir das 18h. Sábado, a partir das 16hl0.
(14 anos). Curta: Lá, de Carmetn Gomes.
MADUREIRA-2 — Ela è o diabo: 15h30,
17h20, 19hl0, 2lh. 4* feira, a partir das
19H10. (Livre). Curta: Amerika. de Octávio
Bc/erra.
MADUREIRA-3— Renegados pela justiça:
15h, 17h, 19h. 21h_ 4* feira, a partir das 19h.
(14 anos). Curta: Histórias da Rocinha, de
José Mariane.

Campo Grande

CAMPO GRANDE V inja. programado
para matar. !5h, 18h, 21h. (14 anos). Traição
fatat. 16h30, 19h30 (14 anos). Curta: A
santa do maracatu, de Fernando Spencer.
PALÁCIO — Difícil de matar. ]6h)0, I8h,
19h50.4* feira, a partir das 18h. (14 anos).

Niterói

ARTE-UFF - Spkndor. I6h40, I9h,
21 h20. 4* feira, a partir das 19h. (Livre). Até
quarta. Curta: Lampião — Capitão Mala-
zarte, de Octávio Bezerra.
CENTER — Cinema Paradiso: !4h30,
16h40, 18h50, 21h 4' feira, a partir das
18H50. Sábado, a partir das I6h40. (Livre).
Curta: A santa do maracatu, de Fernando
Spencer.
CENTRAL - Difícil de matar. 14h20,
I6H10, I8h, 19H50. 21h40. 4* feira, a partir
das 18h. Sábado, a partir das I6hl0. (14
anos).
C1NEMA-1 — Inimigos, uma história de
amor. 14h30, 16h40, 18H50, 21h. (Livre).
Curta: Trajetória do frevo, de Fernando
Spencer.
ICARAl — Ela i o diabo: 14hl0, lóh,
17h50, 19H40, 2lh30. 4* feira, a partir das
19h40. Sábado, a partir das lóh. (Livre).
Curta: Memória das Minas, de Luiz Keller.
NITERÓI — Renegados pela justiça-, 15h,
17h, 19h, 2lh, 4' feira, a partir das 19h. (14
anos).
NITERÓI SHOPPING 1 — A senhora da
noite: Uh. 17h, 19h, 21h. (18 anos). Curta:
Canta Diamantina, de Moacir de Oliveira.
NITERÓI SHOPPING 2 — Kickboxer —
O desafio do dragão: ISh, I7h, 19h, 21h. (10
anos). Curta: Kultura tá na rua, de Octávio
Bezerra.
WlNDSOR — Um rosto do passado: 1 Jh,
17b, 19h, 21h. (14 anos). Curta: Sem tudo
são flores, de Paulo Maurício Caldas.

São Gonçalo
STAR SAO GONÇALO - Batalha pelo
tesouro: 1 Jh, 17h, 19h, 21h. (14 anos). Curta:
Bendita rtvoluçâi|i de Sérgio Sanderson.
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GANHE UMA PASSAGEM RIO-PARIS-NEW YORK

(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): 15h30.
I7h40. 19h50. 22h. Star-Ipanema (Rua Vis-
condc dc Pirajá. 371 — 521-4690): I4h30.
I6h50, 19hl0. 21 h30. Bruni-Tuuca: 14h30.
Ifih50.19h!(l. 21h30. Sábado, ás !5h, I7h20.
19h40. (14 anos).
Operário aposentado, dc origem húngara, é
acusado de crimes dc guerra c sua filha
advogada prepara a defesa, mas tem dificul-
dades para provar sua inocência. EUA
1989.

SUSIE E OS BAKER BOYS ' The fabu-
lous Baker Bovs). dc Slcvc Klovcs. Com JcfT
Bndges. Michelle Pfciffer. Bcau Bndges c
Ellie Raab. Arl-Copacahana (Av. Copacaba-
na. 759 — 235-4895): 14h, 16h. 18h. 20h,
22h. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gavea.
899 — 322-1258): de 2* a 6-, ás I6h. 18h,
20h, 22h Sábado c domingo, a partir das
!4h Art-Casashoppmg 2 (Av. Alvorada. Via
11. 2.150 — 235-0746): dc 2* a 6*. as 17h.
19h. 21h Sábado e domingo, a partir das
15h Ixirgo do Machado 21 Largo do Macha-
do. 29 - 205-6842): I4h30. I6h50. !9hl0.
21h30. (Livre
Dois irmãos, pianistas dc bar. contratam
uma bela mulher como cantora, que muda o
rumo dc suas canciras c dc suas vidas
EUA 1989.

ALÉM DA ETERNIDADE !Atways), dc
Steven Spiclberg. Com Richard Dreyfuss.
Holly Huntcr. John Goodman c Audrey
Hcpbum. Metro Boavista (Rua do Passeio.

62 — 240-1291): 14h. 16h20, 18h40. 2lh.
Corulor Copacabana (Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 286 — 255-2610). Largo do Machado I
(Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h30. 16h50. I9hl0, 21h30. (Livre).
Amdor morre num acidente c. ao chegar ao
céu. tem a chance dc voltar à terra para
continuar ao lado da mulher, embora não
possa ser visto nem ouvido EUA 1989.

DIFÍCIL DE MATAR (Hard to kül), dc
Bruce Malmuth Com Steven Scagal. Kcllv
LeBrock, Bill Sadler c Frcdcnck CoITm.
Odcon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-
3835), Carioca (Rua Conde dc Bonfim. 338
— 228-8178). Madureira-I (Rua Dagmar da
Fonseca. 54 — 450-1338): 14h20. I6hl0,
18h. I9h50, 21h40 4" feira, a partir das 18h
Sabado. a partir das 16hl0 Norte Shopping

(Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430):
15h30, I7h20. 19hl0. 21 h 4* fora. a partir
das !9h 10. Palácio (Campo Grande) I6h 10.
18h. 19h50 4" feira, a partir das I8h. (14
anos).
Depois dc ficar sete anos cm coma. detetive
decide vingar-se dos criminosos que tenta-
ram matá-lo. EUA 1989.

HARRY E SALLY — FEITOS UM PA-
RA O OUTRO (When Harry mel Sally),
de Rob Rcincr. Com Billy Crystal, Mcg
Ryan, Carne Fischcr c Bruno Kirby Ópera-

(Praia de Botafogo. 340 — 552-4945).
Lido-I (Praia do Flamengo. 72 — 285-0642):
I4h50. 16h30. I8hl0. 19h50. 2!h30. 4- feira.

a partir das 18h 10 Barra-I (Av. das Amcn-
cas. 4 666 — 325-6487). Ti/uca-Palace I
(Rua Conde dc Bonfim, 214 — 228-4610)
14h20. I6h. 17h40, 19h20. 2lh 4' feira, a
partir das 19h20 Sábado, a partir das 16h.
(14 anos).
Dois ex-colegas dc universidade passam on-
rc anos relacionando-se apenas como ami-
gos ate que descobrem estar apaixonados
um pelo outro EUA 1989.

Reprises

ESTRANHOS NO PARAlSO (Stranger
than paradise). dc Jim Jarmusch Com John
Lunc. Richard Edson c Evtcr Balint. Esta-
ção 3 (Rua Voluntános da Pálna. 88 —
286-6149): 18h40. 20h20. 22h. Ültimo dia.
(10 anos).
Jovem húngara emigra para os Estados Uni-
dos onde encontra um parente distante Eles
c mais um americano viajam até a Flórida,
procurando fugir da rotina c afastar o tcdio.
EUA/1985 P&B.

O LI VER E SEUS COMPANHEIROS
tOhver d company). desenho animado dc
Georgc Scnbner. Dublado cm português.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 —
267-7295): de 4* a sábado, ás I6h. Domingo,
is I4h e 16h. (Livre).
Comédia musical Gatinho órfão é adotado
por um bando dc cães batedores dc carteira.
EUA 1989

CRIMES DE PAIXÃO (Crimes of pai-
sion), dc Ken Russell. Com Kathlcen Tur-
ncr. Anthony Pcrkins. John Laughlin c An-
nic Potls Cândido Mendes (Rua Joana
Angélica. 63- 267-7295): I8h, 20h. 22h. (18
anos).
Desenhista dc moda vive uma estranha per-
sonagem noturna chamada Chint Blue c cn-
volvc-se com um pastor moralista c um dele-
tive impotente EUA 1984

CAMILLE CLAUDEL (Camúle Clau-
dei), dc Bruno Nuyttcn Com Isabelle Adja-
ni. Gérard Dcpardicu, Laurent Grevill c Al-
lain Cuny. Estação I (Rua Voluntános da
Pátria. 88 — 286^149): I5h30. I8h30.
2lh30. Até quarta. (14 anos).
Baseado cm fatos reais. A trágica históna dc
amor entre a escultora Camillc Gaudcl c seu
mestre, o célebre Rodin frança 1988

QUASE UMA FAMÍLIA fImmediale fa-
mily), dc Jonathan Kaplan. Com Glcnn
Gosc. James Woods, Marv Stuart Mastcr-
son c Kcvin Dillon. Lagoa Drire-ln (Av.
Borges dc Medeiros. 1 426 — 274-7999):
20h30. 22h30. Último dia. (10 anos).
Adolescente grávida doa seu bebê a um casal
sem filhos mas acaba também adotada por
eles. EUA/1989

RETROCEDER NUNCA, RENDER-SE
JAMAIS (No retreat. no surrender), dc
Corey Yuen. Com Kurt McKinney. Jcan-
Gaudc Van Damm. J. W. Fails e Kalhie
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TEMPO DE GUERRA (Les carahinters>,
de Jcan-Luc Godard. Com Manno Mase.
Albcrt Juross, Gcncvicvc Galéa e Cathcnnc
Ribéro. Hoje. às I8h30, no Cinedube Jean
Kenoir, Rua Jacinto. 7. Entrada franca. (10
anos).
Tropa de carabinciros chega a uma atdeia
para recrutar camponeses c. diante da resis-
tenda. tenta convencê-los contando as ma-
ravilhas da gueiTa. França 1962

CINEMA LATINO — Hoje: Fnda. nalu-
reza rira i Frula. naturaleza rira), de Paul
Leduc. Com Ofélia Medina. Juan José Gur-
rola e Ma* Kcrlow. Centro Cultural Banco
íio Brasil (Rua I" de Março, 66) 18h30,
20h30
México 1985

FESTIVAL QUENTE - Hoje Meu nutri-
do de balon iTenue de soirie). dc Bertrand
Blier Com Gérard Depardieu, Michcl Blane
e Miou-Miou Studio-Copaeahcma (Rua
Raul Pompéia. 102 — 247-8900): 14H50.
I6h30.18hl0.19H50,2lh30. (18 anos)
Comédia anárquica sobre o estranho rela-
cionamento entre um casal decadente c um
marginal gav. que formam uma quadrilha
para roubar mansões. Prénuo dc melhor ator
(Michel Blanc) em Cannes. França; 1986

A ESCOLHA DO PÚBLICO - Hoje Os
filhos do deserto iSons of lhe desert), dc
William A Seitcr Com Stan Laurcl, Olíver
Hardy, Charle)' Chase e Mac Busch Cine-
mateca do MAM (Av. Beira-Mar. s-n")
I6h30.
Comédia 0 Gordo e o Magro envolvidos
com uma sociedade machista, ás escondidas
dc suas esposas EUA 1933

A ESCOLHA DO PÚBLICO - Hoje 4
patrulha perdida i The lost patrol), dc John
Ford Com Victor McLaglen. Boris KarlolT
e Wallace Ford. Cinemateca do MAM (A\
Beira-Mar, s n°) I8h30
Durante a Primeira Guerra, patrulha miiu.it
inglesa, perdida no deserto, sofre os reveses
de um ambiente hostil. EUA 1934
OS BELGAS ANIMADOS - Hoje De-
mocracia (Demokralial, dc Jcan Coignon
Goldframe. dc Raoul Scrvais. Dentes ralem
dinheiro ! Teeth are money '. dc Jcan Delire c
Eddy Ryssack, Sereia tSireru j. de Raoul
Servais, Faça sol nu faça chuva ¦ Come ram
come shinei, dc Jean Coignon. Um parque
para Babush (A plavground for Bahush). dc
Nourcddin Zarrinkclk, Agulana, dc Gérard
Frydman c Perfo. dc J P Ca,bron Estação
2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-
6149): I8h. I9h30, 21h

Silcno. Art-Madureira 2 (Shopping Center
dc Madurara — 390-1827): I5h30. I7h20.
I9hl0. 2lh. (10 anos).
Lutador dc artes marciais recebe aulas dc
auto-defesa. com o espirito de Brucc Lee,
para acabar com o crime organizado. EUA
1988
OS BÁRBAROS (The barbariam), dc
Ruggcro Deodato. Com Richard Lynch,
Eva la Ruc, Virgínia Bryant c Shccba Alaha-
ni Studio-Catete (Rua do Catctc. 228 —
205-7194): 15h30. I7h, I8h30. 20h. 21h30 4*
feira, a partir das I8h30 (Livre).
A luta dc um povo contra uma horda dc
guerreiros para defender a posse de um rubi
mágico dc onde emana todo o seu poderEUA 1989.

O GRANDE DRAGÃO BRANCO
(Bloodsportl. dc Newt Arnold. Com Jean
Claudc van Dammc. Donald Gibb. Leah
Ayres. Norman Burton e Forcst Whitakcr.
Ramos (Rua Lcopoldina Rego. 52 — 230-
1889) 15h30. I7hl0, 18h50. 20h30. 4' fara,
a partir das 18h50. (10 anos)
Campeão dc lulas mamais participa dc vto-
lenta competição, em Hong Kong. numa
categoria vetada a ocidentais EUA 1987.

CINEMA LATINO — Hoje: Alsrno e o
condor (Alsino y ei condor). dc Miguel Lit-
tin. Com Alan Esquivei, Dean Stockwcll c
Carmen Bunstcr Centro Cultural Banco do
Brasil(R\iã I"dc Março, 66): I6h30
Nicarágua/Cuba, México Costa Rica Chile
1982.
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a 6*. as 21h30; sab, ás 20h c 22h; dom. às
18h c 20h30 Ingressos a CrS 350,00 (4* c 5*).
CrS 400.00 ( 6* c dom ) c CrS 500.00 (sáb )
Duração: Ihl5
Indusinal bem sucedido tem seu capital con-
fiscado. o que complica sua vida familiar c
sua cabeça.
FICA COMIGO ESTA NOITE - Texto
de Ha vi o de Sou/a. Direção de Jorge Fer-
nando Com Débora Bloch e Lui/ Fernando
Guimarães Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de São Vicente. 52 2* (274-9895) 5* e
6*. ás 21 h30; sàb . às 20h e 22h. dom , ás 19h
Ingressos a CrS 500.00 (5*, 6" e dom.) e CrS
600.00 (sab, fenado e sespera de fenado)
Duração 1 h20 O espetáculo começa rigoro-
umi • v no horário e não será permitida a
entrada após o inicio.

reencontro de uma viúva com seu mando
numa noite inesquecivel para ambos
JOGOS NA HORA DA SESTA - Texto
de Roma Mahicu Direção de Marco Antò-
mo Palmeira Com l/abclla Bicalho. Anldo
Figueiredo. Leonardo Nctio c outros Tea-
tro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara. 17
(240-4879). 4*. ás I9h; 5'. 6* e sab.. ás 2lh.
dom, ás 19h30 Ingressos a CrS 300,00
Duração: Ih 10
Adultos interpretam crianças que vivem uma
relação de violência e intolerância no play-
ground

A CONQUISTA DESPACIO - Tento
em espanhol escrito, dirigido e interpretado
por Gcrardo Esteve e Rafael Ponce Teatro
Gláucio Cil. Praça Cardeal Arco Verde, s n°
(237-7003) De 4" a dom, ás 2lh30 Ingres-
sos a CrS 400.00 (4* e 5*) c CrS 600.00 (de 6*
a dom) Duração: Ih30,
Dois indivíduos acampam numa planície de-
serta som alimentos
AS MÁSCARAS — Direção e roteiro de
Dacio Lima. Com Gulu Monteiro. Elkc
Rcttl. Lui/ Igreja e outros. Teatro Sesc de
Sittròi, Rua Padre Anchieta, 56 (719-9119)
6* c sáb, as 21 h. dom . ás 20H30. Ingressos a
CrS 350.00 (desconto de 50% para comer-
cianos com a carteira do Sesc). Duração Ih
Ate dia 24 de junho
Espetáculo de teatro, mímica, dança c artes
plásticas.
MADAME MARGUERITE — Texto dc
Roberto Athaydc. na versão francesa dc
Jean Loup Dabadic Direção dc Savas Kary-
dakis Com Daniéle Sodré. Teatro da Alian-
ça Francesa de Botafogo, Rua Muni? Barre-
to, 730 ( 286-4248 ) 2*. 4' e 6*. às 21h. dom.,
ás !9h Entrada franca Ate dia Io de julho
MACHADO EM CENA/UM SARAU
CARIOCA — Textos dc Machado de Assis
Direção de Luís dc Lima Com Pedro Paulo

Rangel. Lilia Cabral, Maria Lúcia Dahl
Música ao vivo com o Quadro Ccrsantes.
Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179
(220-0259). 4*. 5' c 6*. às 18h30; sáb . ás 21 h.
dom . às 19h. Ingressos a CrS 350.00- Dura-
çào: 1 h15. Atêdia l°dcjulho.
Coletânea dc cinco peças dc Machado abor-
dando com humor a vida c os costumes do
século passado
MISERBRAS, INDÚSTRIA DA FOME
EDA MISÉRIA — Texto c direção dc Luís
Carlos Palumbo Com Cláudio Juare/. Alex
Rogcr, Ângela Andrade c outros Teatro
César Fahhri. Av. F.ng Richard, 83 (577-
2365). Sáb. e dom . ás 21 h Ingressos a CrS
200,00 c CrS 150.00 (sócios)
Os sonhos, pensamentos c frustrações dc três
famílias dc bóias-fnas.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP - Texto
dc Charles Ludlan Direção dc Marilia Pêra
Com Marco Nanini c Ne> Latorraca Teatro
Casa Grande. Av. Afránio dc Melo Franco.
290 (239-4045) Dc 5* a sáb . ás 2lh30.dom .
ás 19h Ingressos a CrS 500.00 ( 5*). CrS
600.00 ( dc 6' a dom ). Todas ai 6's jovem de
10 a IH anos pagam CrS 400.00
Comedia que envolve suspetise. terror c mis-
teno e acontece no final do scc 19. na
Inglaterra
MUSICAOS/O PRAZER SUBVERTE
— Texto e direção dc Helvécio Júnior Co-
reografias dc Marcellus Ferreira. Com Giki
Bondiomo. Miguel Mudnk Glci Pélias c
outros Teatro YUla Lobói, Sala Monteiro
Ijsbato A\ Princesa Isabel. 440 (275- 6695)
De 5" a sáb . ás 21h30; dom . ás 20h Ingres-
sos a CrS 200,00 (5*). CrS 250,00 (6* a dom )
Escritor encontra personagem criado por ele
c. a partir dai, mergulha num grande delírio
musical
NA SAUNA — Texto dc Nell Dunn Dirc-
çào de Bibi Ferreira Tradução dc Flávio
Marinho. Com Nina de Padua, Jaluva Bar-
cellos. Nívea Mana c outros. Teatro 1 dia
luibns. As Pnnccsa Isabel, 440 ( 275-6695)
Dc 4* a 6*, ás 2lh; sáb. ás 20h c 22h30;
dom . às 19h Ingressos a CrS 400.00 <4' c
9). CrS 500.00 (6* e dom ) e CrS 600.00 (6*.
sab c véspera dc fenado) Duração Ih40
Não é permitida a entrada apôs o inicio do
espetáculo Ate dia 1* de julho
Seis mulheres, cm crisc dc identidade, cx-
põem suas frustrações e expectativas
NÃO EXPLICA QUE COMPLICA
Comedia dc Alan Ayckbourn Direção de
Bibi Ferreira Com Sylvia Bandeira. Rubens
dc Falco, Tânia Loureiro c outros Partia-
paçào especial dc Jonas Bloch Teatro Prin-
cesa Isahel. Av Princesa Isabel. 1X6 (275-
3346) Dc 4* a 6". às 2lh30. sab . ás 20h c

IH Í TEATRO

Infanto-juvenil

ANTA R ES—AMARGO R R KG R fcCIA
— Texto c direção de Sérgio Gkaioa Com
Luís Tabct. Carlos Marques, Manana Kcr-
sen c outros Teatro Iracema de Alent ar, Rua
Retiro dos Artistas, 571 (392-7427) Sab c
dom . as 19 Ingressos a CrS 150,00

A ESTRELA DO LAR — Texto c direção
dc Mauro Rasi Com Mancta Severo. Sérgio
Vioiti, Sônia Guedes c outros. Teatro Copa-
cabana. Av N S dc Copacabana. 291 (257-
088 f| IX- 4' a sab . ás 21 h Dom . às 19h
Ingressos a CrS 400.00 (4* e 5'). CrS 500.00
(6* c dom.) c CrS 600.00 (sáb . fenados c

c-pcra dc feriados) Todas as 6's jovens dc
0 a 18 anos pagam CrS 400,00 Duração

2h
Pai e filho escrevem, paralelamente, textos
com visões antagônicas sobre a mulher c a
roác
\ PARTILHA Texto e dircçào dc Mi-
piei Ealabella Com Susana Vieira, Natália

Vale. Aríete Sales c Thcre/a PilTcr Teatro
. ínnucct. Rua Marquês dc São Vicente, 52;
3" (274-7246) Dc 4* a 6\ às 21h30 Sáb . às
jih e 22h, dom . às I9h. Ingressos a CrS
600.00 (4\ 5* c dom) c CrS 700.00 (6*. sáb.,

espera dc fenado c fenado) Duração:
lh30 O espetáculo começa rigorosamente no
ht ràriO.0 valor do ingresso não será devolvido
jos retardatários
Nesta comédia dramatica cm que quatro
irmãs compartilham o passado, a lembrança
do teatro dc Tchcckov se expressa através dc
uni humor, com alguma crueldade, mas to-

indo profundos sentimentos

Ml RICAUA I exto de Márcio Sou/a.
Dircçào dc Marcos Morcyra Com o Grupo
Qopola Teatro Benjamirt Constam. As Pas-
teur. 350 (295-3448) Dc 5" a sab . às 2th.
dom as 20h Ingressos a CrS 200.00 (5*s) c

-S 350.00 e CrS 200.00 lcla-.sc c estudan-
uM Duração lh30.
Guerreiro indígena. inconformado com a
opressão dos brancos, lidera seu povo contra
eles.
I MA ( VMA PARA QUATRO Texto
dc Oldcr Ca/arte Direção dc Olncy Ca/arrc
( .>m Zaira Zambclli. Alcione Mazzco c ou-
ir "> Teatro Suam. Praça das Nações. 247
<270-7082). De 5' a sab . ás 2!h30, dom . as"ih Ingressos a CrS 400.00 Duração: lh30
\té dia 24 dc junho.• omedia Um mesmo apartamento è aluga-
do por dois casais. durante o Carnaval

! M\ CASA BRASILEIRA, COM
CFRTEZ A Texto dc Wilson Sayào Di-
cção dc Amir Haddad. Com o Grupo Ta

Na Rua Teatro I do Centro Cultural Banco
l,i Brasil. Rua 1° dc Março. 66 (216-0237).
Dc J* a dom as I9h30 Ingressos a CrS
200,00 Duração : 2h20 Cltimodia
Visão panorâmica da sociedade brasileira
atravé da relação dc ires casais dc classes
diferentes.
( IRCO DA VIDA Texto dc Elbc dc
Holanda Direção dc Waldecvr Rosas Com

1 heimo Fernandes, Joicc Duarte. Jò Amo-
rim c outros Teatro Óperon Rua Sargento
loao Lopes, 315 (393-9454) Ilha do Go-
ernador Sab. ás 21 h e dom as 20h Ate

dia I* dc julho
COMÉDIA DOS SEXOS Texto de
Gugu Olimccha c Pctcrscn Direção dc Gugu
oiimccha Com Eduardo Tornaghi. Rogcno
Cardoso. Agncs Fontoura c outros Teatro
Borra Shopping. Av. das Américas, 4 666

^5 5?s44). 5* c 6*. às 2 ih. sáb , à* 20h e 22h.
dom . as 20h Ingressos a CrS 500,00 15" c
dom.) c CrS 600,00 (6* c sab) Duração:
Ih^O.
( omedia Dois casais tentam gerar filhos na
esperança dc preencherem suas vidas
I M \ ESTÓRIA DF. BORBOLETAS -

1 \to dc Caio Fernando Abreu Direção dc
(iilberto Gawronski Com Rieardo Blat e
Leonel Brum Mercado São José das Artes.
R>;:t das Laranjeiras. 90 (205-3837) IX- 4* a

ib as 2lh30 e dom . ás 20h Ingressos a
CrS 350.00 ( 4* c 5\) e CrS 400.00 (dc 6* a
dom) Duração: lh São será permitida a
¦ níradü após o inicio do espetáculo Último
dia
A loucura dc enar um relacionamento afett-

o cm meio a realidade do mundo cm dc-
composição
El PÒl PO, Tt POL PAS, ELLE"Ti MA"! Texto dc Beto dc Castro.
Direção de Paulo Afonso dc Lima Com
Soiangc Theodoro, Jorge C herques. Márcia
DornelcN e outros Teatro Terezu Rachel.
Rua Siqueira C ampos. 143(235-1113) f>c 4'

22h30;dom . às 18h30c 2lh Ingressos a CrS
450.00 (4' e 5"). CrS 550.00 (6* c dom) c CrS
600.00 (sáb c véspera dc fenado) Duração:
lh50
As peripécias dc três casais cm que os man-
dos nem sempre se portam dc forma adequa-
da.
O NOSSO MARIDO Comedia dc Ma-
rilú Saldanha e Marilia Garcia Direção dc
Cláudio Cavalcanti Com Cláudio (aval-
canti. Maria Lúcia Frota c Linâ Fróes Par-
ticipação especial dc Lídia Mattos Teatro
Senac. Rua Pompcu Loureiro, 45 (256-
2640 ) 6* c sáb. as 2lh30; dom. ás I9h
Ingressos a CrS 350,00. Duração lh30.
OLHARES DE PERFIL — Texto dc Ale-
jandra Guibert c Roberto Cordovani. Dirc-
çào de Roberto Corelovani Com Roberto
Cordovani, Maximiliana Reis. Xiambc e
Eduardo (Jaspar Teatro Nilson Rodrigues.
Av República do Paraguai, s n° (262-0942).
Dc 4* a 6*. ás 2!h, sáb.. às 20h c 22h30;
dom . ás 20h. Ingressos a CrS 600.00 Dura-
çào: lh20 Até dia 15dcjulho
Ator interpreta Grcta Garbo com tanta con-
vicçào, que acaba sendo confundido com
cia

POR FALTA DE ROl PA NOVA PAS-
SEI O FERRO NA VELHA - Texto dc
Abílio Fernandes Dircçào dc Paulo Afonso
dc Lima Com Amàndio. Saluquia Rcnlimc.
Hcnnqucta Bneba c outros Teatro da Prata.
Rua Francisco Sá. 88 (267-7749) 4' e 5* ás
2lh30; 6*. ás 22h, sáh, as 20h c 22h30, c
dom., às I8h30 c 21h Ingressos de 4" c 5*. a
CrS 200.00; 6* c dom . a CrS 250.00; sáb a
CrS 300.00. Duração: Ih30 Último dia
Comédia cm torno dc dois casais desempre-
gados, morando num pequeno apartamen-
to

O PROTAGONISTA Texto dc Lui/
Agustoni Adaptação dc Ccv.il Thirc Com
Cecil Thirc. Rcncc dc Viclmond. Thelma
Rcston c outros Teatro Clara SuiKi. Rua
Marques dc São Vicente. 52 (274-9696) Dc
4- a 6', às 2lh30. Sáb, as 20h c 22h30 c
dom , ás 18h30 e 20h30 Ingressos a CrS
400.00 (4*). CrS 500.00 (5*. 6* c dom ) c CrS
6OO.00(sab) Duração lh40
O jogo dc sedução de um grande ator e
desmascarado pelas personagens dc sua vida
real.

SONHOS DF. UM SEDUTOR - Texto
de Woody Allcn Direção dc Cevil Thirc
Com Luisa Thiré, Alexandre I ipiani. Edgar
Amonm c outros Sesc dc Sfadureira, Rua
Ewbanck da Câmara, 90 (350-9433 ) 6' c
sáb , às 2Ih c dom , ás 20h Ingressos a CrS
200,00 Duração: !h40
L!m especialista cm cinema, pessimista c in-
seguro, é abandonado pela mulher c parte
para novas conquistas

UM E OITRO - Textos dc Fernando
Pessoa c Manuel Bandeira Direção dc Mi-
gucl Falabclla Com ítalo Rossi c Gáudio
Botelho. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63 ( 267-7295) Dc 5' a sab, as
21h30. 5*. ás 17hedom, às I9h Ingressos dc
5' a dom . a CrS 500,00; vcspcral dc quinta, a
CrS 400.00. Duração lh 10 O espetáculo
começa rij^orouímente no horário e não wra
permitida a entrada após o inicio
Poesia, falada c cantada, como ponto dc
união entre Bandeira c Pessoa

YERMA — Texto dc Frederico Garcia
Lorca Direção de Clovts Levi Oentse Tcl-
les, Cannela Soares. Helena Dnocu c outros
Teatro Cacilda Becket, Rua do ( ateie. 338
(265-9933) Dc 4* a sab , ás 2lh. dom . as
20h Ingressos a CrS 250.00 (4'. 5* c dom ) c
CrS 300.00 (6* c sab ) \lulherei grávidas.
acompanhada*, nào payam Duraçào: lh20
Sobre o papel da mulher, o endurecimento
dc almas repletas dc solidão c os desejos
reprimidos
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t CRIANÇA

Cinema

ÜRSINHOS CARINHOSOS NO PAlS
DAS MARAVILHÀS iThe care bears ad-
venture in nonderland), desenho animado dc
Raymond Jafchcc Ijigoa Drive-in, Av Bor-
ges dc Medeiros. 1 426 (274-7999) hoje. ás
I8h30 (Livre).
A princesa da Terra Fantástica desaparece e
os ursinhos colocam um sósia cm seu lugar
ate encontrarem a verdadeira princesa
EUA 1988

Shows

PINTANDO O SETE - Show com o
desenhista Daniel A/ulay c seus persona-
gens. Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pessoa.

I 664 (247-3292) Sáb c dom . às I7h30
Ingressos a CrS 200.00
A ALEGRIA DA PIRRALHADA -
Show do palhaço Palito c suas Palitclcs. com
brincadeiras c sorteios. Dom . às I5h. Centro
Cívico Ixopoldinense. Rua Quito. 62 (590-
1502) Ingressos a CrS 50,00
FAMILY SHOW — O SHOW — Magi-
cas. brincadeiras, dança c música com Lcnna
Macedo Sab c dom . ás I7h30 Primo Bom-
lio. Rua Antônio Basiho, 114 (208-8297)
Ingressos a CrS 200.00 Estudante tem 50%
dc desconto

Extras

FUNDAÇÃO CULTURAL IBAM -
Show do ilusionista Gerardi c com a partici-
pação do ator Nizo Neto. Hoje, ás I6h
Largo do Ibam. I (266-6622)— final da Rua
Visconde Silva Entrada franca
JARDIM 7-OOLÔGICO — 2 400 ani-
mais entre répteis, aves c mamíferos Parque
da Quinta da Boa Vista, S n* (254-2024) Dc
3' a 6', das 9h às 16h30; sáb c dom , das 9h
as I7h30 Ingressos a CrS 120.00 Entrada
franca para criança ate um metro dc altura
PARQUE PLAYTOY — TIJUCA
Parque dc diversões Diariamente, das lOh
ás 22h Tijuca O/f Shopping, Av Maracanã,
987 Ingressos a CrS 50,00 (por brinquedo)
PARQUE PLAYTOY — BARRA
Parque dc diversões Sab c dom . espetáculo
dc marionetes de Gilvan Javanni, Circo de
bonecos animados, com o grupo Ilusões Có-
micas Teatro de Bonecos e Circo Dom Ra-
mon 5* c 6*. das I6h ás 22h. sab . dom e
feriados, das lOh as 22h Ingressos a CrS
400,00 Criançai até cinco anos não pagam
Av. Alvorada. 2 150. ao lado do Çaxuhop-
ping
TIVOLI PARQUE - Parque dc divcr-
sôcs. 5* c 6'. única sessão das Ph as 21 h
Sáb.. I* sessão das 13h30 ás I7h30 c 2*
sessão: das 18h30 às 22h30 Dom . I* sessão
das 9h30 ás I3h30. 2* sessão das I3h30 às
I7h30; c 3* sessão das 18h30 as 22h30.
Nesta semana, show do grupo Trem da Ale-
gna. dc 5* c 6'. ás I8h. sáb., ás I9h. c dom .
ás I6h30. Ate dia 24 Av Borges dc Mcdei-
ros, s n" (294-2045) Ingressos a CrS 600.00
So será permitida a entrada ate duas horas
depois de iniciada a sessão

Karaokê

KARAOKE DO VOVÔ JEREMIAS -
Festival dc lambada, discoteca, brincadeiras,
gincanas c Laraokc com Waltcr Jeremias
Sab edom , as I8h. no Botanic, Ruj Pachc-
co l.cão, 70 (259-6427) Ingressos a CrS
150.00, com direito a lanche

Teatros

TARÔ-BEQU E — Texto dc Mareio Sou-
/a Direção dc Waldcz l.udwig Teatro Posto
6. Rua Francisco Sa. 51 (287-7496) Sab c
dom , ás !8h Ingressos a CrS 150,00 Neste
mês. a criança que lc\ar um desenho sobre a
Natureza. tera 20° o dc desconto
CINDERELA - Musical dc José Wilkcr.
Direção dc Eduardo Martini Teatro Clara
\unes. Rua Marques de São Vicente. 53
(274-9696). Sab, às I7h, e dom, as !6h
Ingressos a CrS 300,00 0 espetáculo começa
rigorosamente no horário

O PATINHO FEIO — Texto dc Mana
Gara Machado. Direção dc Toninho Lopes
Teatro Tablado, Av L.incu de Paula Macha-
do, 795 (294-7847) Sáb c dom., às I7h.
Ingressos a CrS 150,00.
A CASA DE CHOCOLATE - Texto dc
Na/i Rocha Direção c adaptação dc Vivicn
Rocha Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av.
Ataulfodc Paiva, 269(294-1998). Sáb .dom.
e feriados, às 17h30 Ingressos a CrS 500.00.
Quem levar este anúncio, terá 20% dc des-
conto
SONHATOS DE MONTEIRO — UM
SONHO DF. LOBATO — Texto c direção
de Marcelo dc Barrclo Teatro Villa-Lobos,
Av Princesa Isabel, 440 (275-6695) Sáb., ás
I7h. c dom . as 16h Ingressos a CrS 200.00.
Professores tem 50% dc desconto no preço
do ingresso Adulto, acompanhado dc duas
ou mais crianças, não paga. Até dia 24 dc
junho.
UMA PITADA DF. SORTE - Texto dc
Alicc Reis. Direção dc Dudu Sandroni. Tea-
tro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63
(267-7098). Sáb,, às !7h. c dom., às I6h30.
Ingressos a CrS 200.00 O espetáculo começa
rigorosamente no horário Não será permiti-
da a entrada após o inicio,
O MISTÉRIO DE FEIURINHA — Tcx-
to dc Pedro Bandeira. Direção dc Leonardo
Simões Teatro da Cidade. Av. Epitácio Pcs-
soa. I 664 (247-3292) Sáb. c dom., ás I6h.
Ingressos a CrS 150.00. Crianças dc nome
Caio c Pedro, com identificação, pagam a
metade do ingresso.
OS DESENHOS ANIMADOS - Texto
dc Dionc Camargo Direção dc Paulo Afon-
so dc Lima. Com Flálvia Monteiro. Tessy
Callado e elenco. Teatro Sesc Ti/uca, Rua
Barão dc Mesquita. 539 (208-5332). Sáb c
dom . às 17h. Ingressos a CrS 200,00. Neste
més, a criança que levar um desenho sobre a
Copa tera 20% dc desconto
TISTU O MENINO DO DEDO VER-
DE — Texto dc Maurice Druon Tradução c
adaptação de Oscar Felipe c Ncydc Men-
donça Direção dc Ivan Mcrlino. Teatro
Barrashopping, Av das Américas, 4 666
(325-5844) Sab . dem c feriados, ás I6h.
Ingressos a CrS 500,00 Acompanhantes
com duas ou mais crianças, tem 40% dc
desconto O espetáculo começa rigorosa-
mente no horário
DESBOTADO? QUEM DIRIA... - Mu-
sical dc Ncidc Follain Direção de Vivaldo
Franco. Teatro Barrashopping. Av das
Amcncas, 4 666 (325-5844) Sáb e dom . às
I7h30 Ingressos a CrS 250.00. Professores c
adsogados tem desconto dc 40%.
BRINCANDO DE VIDA — Musical
Texto c direção dc Mongol Teatro Vannuc-
ci. Rua Marques dc S Vicente, 52 (239-
8545) Sab c dom . ás I6h Ingressos a CrS
300.00 A criança que vier vestida dc verde c
amarelo, pagara CrS 350.00 Maiores dc 60
anos náo pagam
APENAS UM CONTO DF. FADAS -
Musical dc Eduardo Tolcntino Direção dc
Fernando Carrcr? Teatro l annueci. Rua
Marques dc S Vicente. 52 ( 239-8545) Sáb c
dom . às I7h30 Ingressos a CrS 300,00
Crianças que levarem uma varinha dc con-
dão, pagarão CrS 250,00 Maiores dc 60
anos nào pagam
MEIA VOLTA VOU VER — Texto c
direção dc Helvécio Alves Jr Teatro VUla-
Lobos • Sala Monteiro Lobato, Av Princesa
Isabel. 440 (275-6695) Sab . ás 17H30; dom.,
às I6H30. Ingressos a Cr 150,00 Adulto,
acompanhado de três ou mais crianças, nào
paga Não scra permitida a entrada após o
inicio do espetáculo

CECÍLIA — Baseado em textos dc Cecília
Meireles. Adaptação dc Carlos Augusto Na-
/areth Direção de Alicc Koenow Teatro
Galeria, Rua Senador Vergueiro. 93 (225-
8846) Sab e dom , as I7h. Ingressos a CrS
200,00 A criança que levar uma poesia dc
Cecília Meireles terá 40° o dc desconto
O CIRCO .MÁGICO DE PROVOLO-
NF.. GOIABADA F. GUARANÁ - Texto
c direção dc Carlos Henrique Casanova.
Teatro Tereza Rachel. Rua Siqueira Cam-
pos. 143 (235-1113) Sab, ás I7h. dom, às *
I6h Ingressos a CrS 250,00

Os desenhos animados emtá no Teatro Semc Tijucm

APRENDIZ DE FEITICEIRO - Texto
de Mana Clara Machado. Direção dc Marco
Antônio Marcondes. Teatro Benjamin Cons-
tant, Av. Pastcur. 350 (295-3448). Sáb. c
dom, às I6h c I7h30. Ingressos a CrS
i 50,00. A enança que trouxer um desenho
dc feiticeiro terá desconto dc 20%. Até dia
24 de junho.
DANÇA DAS FLORES — Texto dc Hana
Nesi Direção dc Mário Faini. Teatro Uo-
poldo Fretes, Pça da República. 16 (717-
1600) Sáb c dom., ás 17h Ingressos a CrS
150,00. A enança que levar um desenho dc
flores terá 20% dc desconto. Adulto acom-
panhado dc mais dc três enanças não paga.
Até dia 1° de julho
ALADIM E A PRINCESA I ASM IN
EM UMA TARDE EM BAGDÁ — Tcx-
to c direção de Alexandre Mendonça. Grajaú
Te nu Club, Rua Engenheiro Richard, 83
(577-2365). Sáb e dom., ás 16h. Ingressos a
CrS 200.00 c CrS 150.00 (sócios). Até julho
TOM E THÊO - Texto de Arnaldo Mi-
randa Direção de Patrícia Ventania. Teatro
Sesc Madureira. Rua Èwbanck da Câmara.
90 (350-9433). Sáb. e dom . ás I6h Ingressos
a CrS 150,00 Ate dia 1° de julho
O IMPERADOR DAS ESTRELAS -
Texto dc Carlos Aquino Direção dc Hugo
Sandcs. Teatro do Colégio Estadual Pedro
Altares Cabral. Rua República do Peru. 104
Sáb e dom . ás I7h Ingressos a CrS 100,00
A enança que levar um desenho dc cometa
terá 50% dc desconto no ingresso

BATMAN E SEUS AMIGOS CONTRA
O PINGÜIM — Texto e direção do grupo
Lumiart Teatro Retiro dos Artistas, Rua
Retiro dos Artistas. 571 (392-7427). Sab., ás
I7h; dom . às lOh c I7h Ingressos a CrS
150,00 Desconto de 20° o para a enança que
levar uma foto de super-hcrói.

A BRUXINHA QUE VIROU FLOR —
Texto c direção dc Carlos Soares. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo dc Paiva,
269 ( 294-1998). Sáb. c dom . às 16h CrS
300.00 Adulto com duas ou mais enanças
terá 50% de desconto. Cnança que levar um
desenho sobre a Copa do Mundo, pagará
CrS 200,00 Até dia 24 dc junho
REBECA, A BRUXINHA ENCANTA-
DA — Texto e direção dc Limachem Che-
rem. Clube Municipal, Rua Haddock Lobo.
359 (264-4652). Dom., às I7h30 Ingressos a
CrS 150,00. Acompanhante não paga.
Cnança vestida com camisa da Copa tem
20% de desconto

O CANTO DA NATUREZA — Texto de
Inés Vcltn e Paulo César Direção dc Jorge
Luiz Rodngucs, Com o grupo D°Aries Tea-
tro Sesc Niterói. Av. Padre Anchieta. 56
Sáb. c dom .ás 17h Ingressos a CrS 120,00.
OS TRÊS PORQUINHOS X KID LO-
BÃO — Texto e direção de Jorge Rosa Jr
Teatro Brigilte Blair I, Rua Miguel Lemos,
51-H (521-2955). Sab e dom., às !6h In-
gressos a CrS 200.00.
O GATO, O RATO E A ONÇA CAN-
TORA — Texto c direção dc Jorge Rosa Jr
Teatro Brigilte Blair l. Rua Miguel Lemos,
51-H (521-2955). Sáb c dom., ás I7h. In-
gressos a CrS 200.00.
O CHAPEUZINHO VERMELHO -
Texto e direção dc Jorge Rosa Jr Teatro
Brigilte Blair I. Rua Miguel Lemos. 51-H
(521-2955). Sab e dom., as I8h. Ingressos a
CrS 200.00.
O BRUXINHO TRAPALHÃO — Texto
c direção de Luiz Alfredo dc Lima. Casa de
Cultura Lima Barreto, Av Heitor Beltrão,
353 (228-2938) Dom . as I8h. Ingressos a
CrS 100.00. A criança que levar um desenho
de bruxa paga CrS 80,00
A PRINCESINHA TEIMOSA - Texto
de Luiz Alfredo dc Lima. Casa de Cultura
Lima Barreto, Av. Heitor Beltrão, 353 (228-
2938j. Dom., às I6h Ingressos a CrS 100,00
A cnança que levar um desenho dc uma
espiga de milho pagará CrS 80,00
O SOLDADINHO E A BONECA -
Texto dc Washington Guilherme Direção
dc João Soncim c Dylmo Elias. Primo Basi-
lio. Rua Antônio Basiho. 114 ( 208-8297)
Sáb c dom., as 16h Ingressos a CrS 200.00.
Estudantes tém 50% dc desconto.
NUNCA DIGA NÃO Á SUA IMAGI-
NAÇÃO — Texto de Tiago Gonçalves. Di-
reção dc Jota Diniz. Teatro Cawell, Rua
Desembargador Isidro, 10(238-6000). Sáb c
dom., às I7h. Ingressos a CrS 250.00. Até dia
24
MEU JARDIM, MINHA FLORESTA
— Texto c direção de Chico Francis. Teatro
César Fahbri. Av. Engenheiro Richard, 83
(577-2365) Sáb. edom.. às 17h30. Ingressos
a CrS 200,00 Quem levar um desenho dc
indio terá 20% dc desconto Ate dia 30 de
junho.
A ONÇA E O BODE — Texto de Cleber
Ribeiro Fernandes Direção de Dartagnan
Holanda Teatro Operon. Rua Sargento
João Lopes. 315 (393-9454). Sáb. e dom., ás
17h30 Ingressos a CrS 100.00. Até dia 24 de
junho
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Mmuro Smnime

Senlse 6 o 
'sax 

symbol' da vez

MjMauro Senise 4 o con- morto em Paris cm 1894. baixo acustico c o proprio Sc-
JflWvidado de hoje do Adaptando scus padroes ao nise nos sax c fiauta. Eles sc

projeto Sax Symbol, espaco limitado do Teatro apresentam na Candido Men-
uma s£rie que ja convocou Candido Mendes de [pane- des dc hoje ate quarta, inter-
musicos como Idriss Bou- j||i Senise cortou a bateria pretando Hermeto Pascoal,

cim^^i^a int» C°m 
da formula que costuma ado- Edu Lobo, Wayne Shorter,simpatica inten^ao de come- . n e . . .. J

morar os 150 anos da inven- tar no8 861,8 shows Pre»enu a Theolonius Monk c outros. 0

cao do saxofone. Para quern forma$Io mais enxuta de um proximo show do Sax Symbol
nao sabe, o responsavel foi trio: Dario Galante nos tecla- flea por conta da Orquestra
um certo Antoine Joseph Sax, dos, Luiz Alves no contra- de Sax, a partir do dia 24.

¦ A SHOW

MAURO SENISE — Show to saxofonista
no Projeto Sai Symbol. Do dom a 4*. ái
2IH30. Teatro Cmtá> Mrnéti, Rua Joana
Angélica, 6) (267-729)). ln|rcitoi a CrS
300,00, Ati dia 20
I.r.ILA PINHEIRO/BENÇÃO BOSSA
NOVA — Show dâ cantora « banda. 6* c
láb.. ài JlhJO; dom., ái 20hJ0. Tmiro tb
Haiti Nêckml, Av. Niemeyer, 769 (332-
1000), ln|rnaoi a CrS J00,00.
TltS IDKMAII — Show do grupo, 6*«
iáb., áa 22h; dom., Ai 2lh, Com Jr Cultura
Loura Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (227-
2444). Inimioi a CrS 200,00.
QUATERNA REQUfEM - Show do
quinteto. Sáb., á* 2IH30 • dom., ái 20h.
Espaço Cultural Sérgio Poria, Rua Humaitá,
163 (266-0196). Ingressos a CrS 200,00.
DíUJ MELLO — Show de miuicai regio-
naii. Ai I9h30. Aliança Francesa da Tijuco,
Rua Andrade Neves, 315. Ingressos a CrS
150^0.
ERA UM GAROTO QUE COMO EU
AMAVA OS BEATLES E OS ROL-
LING STONES — Show do grupo Oi
Miquinhos Amestrados. De 5* a dom., ás
2lh30. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Moraes, 824 (247-9794). Ingresso» a CrS
300,00 (?) e CrS 400.00 (de 6a a dom ). Ate
dia 24 de junho.
TRILHAS SONORAS - Show do cantor
Belchior e banda Radar. Teatro Suam. Praça
das Nações, 247 (270-7082). De 5" a dom., ás
I9h. Ingressos a CrS 400.00. Até dia 24 de
junho.
SIGNOS — Show da cantora Diana Peque-
no. ?. ás I8h30; 6a. ás I2h30 e I8h30; sáb.,
ás 2th; e dom., ás 20h. Teatro Joio Throtó-
nio, Rua da Asaembleia, 10 (224-8622). In-
gressoa a CrS 250,00 e CrS 150,00 (apenas no
show de 6a, ás 12h30).
DJAVAN/OCEANO — Show do cantor.
5*. àt 2lh30; 6* c sáb.. às 22h30 c dom., às
2lh30. Canecão. Rua Vencestau BraT. 215
(295-3044). Ingressos a CrS 1.000,00 (mesa
central). CrS 750,00 (mesa lateral) e CrS
600,00 (arquibancada). Até amanhã.

DERCY GONÇALVES/BURLESQUE
— Show da humorista. Testo e direção de
Dercy Gonçalves. Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim. 33 (240-1135). De 5* a sáb., ás 2lh,
dom., ás I9h. Ingressos a CrS 450,00 (5* e
dom.) e CrS 500.00 (6* e sáb.).
SÉRGIO RABELLO E O CONCERTO
DESCONCERTANTE - Apresentação
do humorista Sérgio Rabello. Teatro da La-
goa, Av. Borges de Medeiros. 1426 (274-
7999). 6* e sáb., ás 2lh30; dom., ás 20h.
Ingressos de V e dom., a CrS 400.00; sáb. a
CrS 500,00.
JOÃO KLEBER/RIR...0 MELHOR
INVESTIMENTO — Show do humoris-
ta Direção de Chico Anysio. Teatro da Ci-
Jade. Av. Epitádo Pessoa, 1664 (247-3292).
De 5* a láb.. ás 2lhJ0; dom., ái 2lh30.
Ingresso* a CrS 400,00 (14 anos).
ACILDO RIBEIRO — Show do humoris-
ta. Testo de Agi Ido Ribeiro e Gugu Olime-
cha. 6* e sáb., ás 2lh30; dom., ás 20h. Teatro
Cantil, Rua Desembargador Isidro, 10 (238-
6000). Ingreaaoi a CrS 500,00.

RENfTO DE PAULA/FAZENDO PAI-
XAO — Show do cantor e banda Tempero.
¥ e 9, ás 2IH30; 6* e iáb., ás 22h30; dom., ás
Xh. Ingressos a CrS 400,00 (4*. 5* e dom) e
CrS 500;00 (6* o láb). Ata ãrmea, Av. Mem
de Sá. 17(242-7066).
VINtCIUS PIANO BAR - Show da can-
tora Rosana Sabença Todos oi domingos,
ás 23h. Ctmmi a CrS 300,00. Rua Vinidus
d* Morna, 39 (217-1497).
PEOPLE — Show do grupo Terra Molha-
da, com míuicai do» Beatles. Dom. e 2*, a
partir de 22h30, Cotntrt a CrS 400,00. Show
do grupo Friends, com música country 3a,
ia 22h30. Cotntrt a CrS 400,00. Av. Bartolo-
meu Mim, 370 (294-0547).
EXISTI UM LUGAR - Lambada com o
grupo Terra. As 22h. Couvtrt a CrS 100,00.
Estrada das Fumas. 3.001 (399-4511).

Senise é o 
'sax 

symbol' da vez

BUFFALO GRILL — Música ao vivo, a
partir de 20h. Show de Deli (voz). Jotan
(violão) e Fernando (piano). Courert de
dom. a 5*. a CrS 200,00; de 6* e iáb., a CrS
300.00. Rua Riu Ludolf. 47 (274-4848).
OLD V1C — Show com o cantor Wil Bote-
lho De 4* a dom., a partir de 2lh30. Courert
a CrS 60,00. Av. N. Sr» Copacabana, 7
(275-4099).
RtVE GAÚCHE - Show de música dos
anos 50/60, com o grupo Rock Revival.
Todos os domingos, ás 22h. Cotntrt a CrS
200,00. Av. Epiticio Pessoa, 1.484 (220-
4652).
RACO — Show do cantor e violonista Re-
nato Vargas. Diariamente, ás 22h30. Courert
a CrS 50,00. Av. Ataulfo de paiva, 1.235
(294-0047).
JAZZMAN1A — Show de rock com o
grupo Analfa. Todos os domingos, ás 23h.
Cotntrt a CrS 300,00. Show de lambada com
o Grupo Terra. Todas si 3*1, ás 23h. Courtrt
a CrS 400,00. Av. Rainha Elixabeth. 769
(227-2447).
SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a
partir de 2lh a banda de Miguel Nobre, com
os cantores Roberto San e Cacy, revezando-
k com a banda de Beto Oodoy. Cotntrt a
CrS 330,00 (de dom. a 5a) e CrS 550,00 (6*.
iáb. e vèipera de feriado). Av. Atlântica,
3.432(321-1296).
BIBLOS — Show Acorde cm Tom Maior,
com a banda Arte Final. Todo* o» domin-
gos, ái 22h. Ctmmi a CrS 200.00. Av. Epitá-
do Pessoa, 1.414 (521-2645). Até dia 27 de
junho.
VICE-REY — Música ao vivo, com o pia-
nista Hector Capobianco. Diariamente, a
partir dai 20h30. Sem couvtri. Sem coniu-
maçio. Av. Monsenhor Aicáneo, 335 (399-
1683)

BECO DA PIMENTA - Show com a
banda Urbc. As 21 h. Nos intervalos João
Frandsco. Courert a CrS 180,00 Ria Real
Grandeza, 176(266-5746).
CHICO*S BAR — Música ao vivo Diana-
mente, a partir de 21 h Com Eli Aaoverdc c
Silvio Gomes (puno), Tibério César e Ro-
mildo Cardoso (baixo) e Laia Kocha e Ro-
sana Sabensa (voz). Sem courert. Consuma-
çio a CrS 350,00. Av. Epitácio Pessoa, 1824
(287-3514).
RIVE GAÚCHE — Show de Stenio (pia-
no), Êriston (baixo), Jair (bateria) c a canto-
ra Lygia Drummod. Diariamente, ás 2!h
Courtrt a CrS 25,00. Sem consumação. Av.
Epitádo Pessoa, 1.484 (521-2645).

Revista»

t MOLE OU QUER MAIS ? - Texto e
direçio de Brigittc Blair. Com Clovis Gier-
Itens, Patrícia Blair e grande elenco. Teatro
Brlgltt Blair II, Rua Senador Dantas, 13
(220-5033). De 5* a dom., ás 2lh. Ingressos a
CrS 300,00.
FOLIA TROPICAL — Rotdro de Rogé-
ria, Fábio Pillar e Frannds Mayer. Direção
de Fábio Pillar. Com Rogéria. Marlene Ca-
tanova e grande elenco. Teatro Alatka, Av.
Copacabana, 1.241 (247-9842). De 5* a sáb.,
ái ílhJO; dom., ái !9h. Ingressos de 5* a CrS
350,00 e de 6* a dom. a CrS 400,00. O
tspttáculo começa rigorosamente no horário.
NOITE DOS LEOPARDOS - Show
erótico com o travesti Eloina e modeloi
masqilinos. Teatro Alasca, Av. Copacabana,
1241 (247-9142). 5*, 6* e iáb., ás 24h; edom,
ás 21h30. Ingressos a CrS 350,00 (5*) e CrS
450,00 (de 6* a dom.).
SEXY BOYS — Texto e direçio de Brigittc
Blair. Show de rapam lemuaii. Apresenta-
çio de Marlene Casanova. Teatro Briglm

Blair II. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033).
5*. 6* e dom . ás I8H30, sáh , às 24h Ingres-
sos a CrS 350,00
ME ENGANA QUE EU GOSTO -
Texto c direção de Brigitte Blair Com Lu»
Vakntim. Gigi Sainl Cyr, Jorge Rosa Júnior
e outros. Teatro Brigittc Blair I. Rua Miguel
Lemos, 51 H (521-2955). Dc 5* a dom., ás
2lh30, Ingressos a CrS 350,00.

Pagodes e gafieiras
FORRÓ DO LEBl.ON - 3*. Johnny
Clay Show, 4* e dom, a Banda Regue da
Bahia Brilho do Som 5*. Zé da Onça c Sua
Gente. A partir das 22h, na Rua Bartolomcu
Mitre, 630. Ingressos dc 3' a 5\ CrS 50,00
(homens); mulheres não pagam. De 6* a
dom. CrS 70,00 (homens) e CrS 30.00 (mu-
Iheres).
DOMINGUEIRA VOADORA - Músi-
ca para dançar com a Orquestra Tabajara do
Maestro Severino Araújo. No intervalo
apresentação do Coral da USU. Dom, a
partir dc 22h Circo Voador, Lapa. Ingressos
a CrS 150,00.
ELITE CLUBE — Programação; 6* e sáb.,
ás 23h, e dom., ás 2lh, conjunto Turma da
Gafieira^ Rua Frei Caneca, 4 (232-3217).
Ingressos a CrS 60,00, homem c CrS 50,00,
mulher (5*) e CrS 30,00, mulher e CrS 40,00,
homem (dc 6* a dom ).
PAGODE DA HARMONIA - Apresen-
tação dos conjuntos Só Samba e Balanço, de
Bruno Maia. Pridlo da ACM, Rua da Lapa,
86. Todos os domingos a partir de 20h30.
Ingressos a CrS 4,00 (mulheres) e CrS 7,00
(homem).
BANDA AFRO LEMV Alô - Apresen-
tação da banda. Todos os domingos de !6h
ás 22h, Quadra do Grêmio Recrtlalvo Unidos
de S/lo arai, Rua Goiás, 16 — Engenho de
Dentro. Entrada franca.

auro Senise é o con-
Jflmvidado de hoje do

" 
projeto Sax Symbol,

uma série que já convocou
músicos como Idriss Bou-
drioua e Belo Saroldi com a
simpática intenção de come-
morar os 150 anos da inven-
çâo do saxofone. Para quem
não sabe, o responsável foi
um certo Antoine Joseph Sax,

morto em Paris cm 1894.
Adaptando seus padrões ao
espaço limitado do Teatro
Cândido Mendes de [pane-
ma, Senise cortou a bateria
da fórmula que costuma ado-
tar nos seus shows. Preferiu a
formação mais enxuta de um
trio: Dario Galante nos tecla-
dos, Luiz Alves no contra-

baixo acústico e o próprio Sc-
nise nos sax c flauta. Eles se
apresentam na Cândido Men-
des dc hoje até quarta, inter-

pretando Hermeto Pascoal,
Edu Lobo, Waync Shorter,

Theolonius Monk c outros. O
próximo show do Sax Symbol
fica por conta da Orquestra
de Sax, a partir do dia 24.



Dance te rias
BABILÔNIA — Discoteca a cargo dc Tony
d'Carlo c Robson Vida! Av Afrânio dc
Melo Franco. 296 (239-4835). Dc 4- a dom.,
ás 22h30. Ingressos a CrS 250.00 (mulher) e
300.00 (homem). Matinê, sáb. e dom . as
I6h Ingressos a CrS 200.00
BALI BAR — Apresentação dc videos c
música para dançar com o discotecário An-
war 6* a sab . ás 22h Dom . o discotecário
Fernando Costa A partir dc 22h30 Estrada
da Barra da Tijuca. 1636 (399-3460). Ingres-
sos a CrS 200.00.
PSICOSE — Música mecânica e vídeos
Discoteca a cargo dc Waltcr Dc 4* a dom., a
partir das 22h c vesp. de dom., às 16h. Rua
Man/c Barros. 1050(284-1796). Ingressos a
CrS 200,00. homem e CrS 130.00, mulher (dc
4' a 6" c dom ) e CrS 220,00, homem e CrS
150,00. mulher (sáb.); vespcral de dom., a
CrS 120.00
CARINHOSO — Música para dançar com
a banda da casa e o conjunto da cantora
Dora Diariamente a partir das 22h. Dc 2* a
sáb., as 24h, o cantor Pedrinho Rodrigues
Rua Vise. dc Pirajá. 22 (287-0302). Couvert
de dom. a 5' a CrS 250,00 c 6*. sáb e véspera
dc fenado a CrS 400,00
HELP — Discoteca a cargo dc Tom. André
c Adão Av Atlântica. 4332 (521-1296)
Diariamente a partir das 22h, Ingressos a
CrS 350.00
zodIaco — Música dc fita para dançar
Av Scrnambctiba. 1996 (399-0375) Consu-
maçâo dc dom a 5" a CrS 195.00; 6*. sáb e
véspera dc feriado a CrS 390.00.
ZOOM — Lambada com Naum c o Brilho
da Lua Todas as 4's.. a partir das 22h.
Discoteca com Gustavo dc Caiu c Aires
Diógcncs. Dc 4* a dom . ás 22h e vesp dom.,
ás !6h e 20h Lgo. dc S Conrado, 20 (322-
4179) Ingressos a CrS 150,00 (homem)c CrS
120,00 (mulher)
LEON*S DISCO — Discoteca c musica ao
vivo. com o discotecário Edinho. Dc 5" a
dom., às 21h; e vesp. sáb c dom., as !5h

J»

Leila Pinheiro mostra boeea no Hotel Nmdonml

Travessa Almennda Freitas. 42 (359-0277).
Ingressos 5* a CrS 2,00; 6' 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 Bigband e os canto-
res Regina Falcão. Cássia e José Carlos. Av.
Copacabana. 1144 (267-1497) Couvert dc
dom a 5* a CrS 110.00; 6*. sáb. e véspera dc
fenado a CrS 170.00.

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo
para dançar, diariamente a partir das 21h.
com a banda dc Beto Godoy e o quinteto dc
Miguel Nobre e a cantora Cacy. Av. Atlãnti-
ca. 3432 (521-1296). Couvert dc dom a 5* a
CrS 120,00 c 6'. sáb. e véspera de fenado a
CrS 190.00 Consumação 6*. sáb. e véspera
dc fenado a CrS 120.00
COLUMBUS — Discoteca a cargo dc
Amándio da Hora e Nino Cario Diana-
mente, a partir das 22h. Matinê, dom . a
partir das 16h Rua Raul Pompéia. 94 (521-
0279). Ingressos a CrS 400.00 (de 2* a 5*) c

CrJ 500.00 (6*. 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-
péia. 94 ( 521-0279). Ingressos a CrS 400,00
(de dom. a 5*) e CrS 500,00 (6", sáb. e
véspera dc feriado. Matinê dc dom., 16h, a
CrS 140.00.
PAPILLON — Discoteca de 3* a dom., a
partir das 2Ih. Hotel Intercontinental, Av.
Prefeito Mendes dc Morais, 222 (322-2200)
Ingressos de 3* e 5* a CrS 290,00.; 6*. sáb. e
vépcra dc feriado a CrS 360,00 e dom. a CrS
290,00 (homens) c CrS 220.00 (mulher). Ma-
tiné. sáb. e dom., ás 16h. Ingressos a CrS
200,00 (com direito a um refrigerante).
PRESS — Discoteca e videos a cargo de
Ricardo Araújo. Aberta de 3* a doen., a
partir das 22h. Av. Seroambetit», 4700
(385-2813). Co—tio a CrS 400.00.
BOITE VOGUE — Música ao vivo com o
conjunto da casa e discoteca. A partir das
22h. Rua Cupertino Durão. 173 (274-4145)

Couvert dc dom. a 4* a CrS 100,00; dc 5* a
CrS 200,00; c dc 6*. sáb. e véspera de fenado
a CrS 160,00. Consumação dc dom. a 4* a
CrS 120,00; de 5* a CrS 120.00; c de 6*. sáb. e
véspera de feriado a CrS 240,00.

CHAMPAGNE — Lambada com Dido
Oliveira e banda. 6* e sáb., a partir dc 22h.
Música ao vivo e discoteca. Dc 3' a dom. a
partir de 21 h. Rua Siqueira Campos. 225 A
(255-7341). Couvert a CrS 300,00 (homem) e
CrS 200,00 (mulher). Consumação a CrS
200,00.
CALlGOLA — Diariamente, a partir de
22h. Discoteca a cargo de Rodngo Vieira.
Rua Prudente dc Morais. 129 ( 287-1369).
Consumação a CrS 700,00.
CLUB 1910 — Discoteca a cargo dc Ro-
berto Franklin e Geraldo. Dianamcnte. a
partir das 22h30. Av. Atlântica. 1.910 (237-
9246). Sem couvert e sem consumação
LAMBARRA — Lambada com o conjunto
Casanova's. Todos os domingos, a partir dc
20h. Ilha dos Pescadores, Estrada da Barra
da Tijuca, 793 (399-0005). Ingressos a CrS
250.00 (homem) e CrS 200,00 (mulher).
LAMBADA CH1C — Lambatcna com o
conjunto dc Wander Paul. De 5* a dom., a
partir de 22h. 6* e sáb., ás 23h. Av. N. Sr*, de
Copacabana. 1.102 (287-8253). Ingressos a
CrS 300.00.
l.INEA LATINA — Discoteca com cum-
ha, merengue, lambada c outros ntmos lati-
nos. Todos os domingos, a partir de 22h.
Mistura UP, Rua Garcia D'Avila, 15 (267-
6596). Couvert e consumação a CrS 180.00.
SALASSlE LAMBATERIA — Show de
lambada com a banda Brilho do Som. 6*. ás
22h. Show com a banda Digno do Réu. Sáb.
às 22h. Dom., música ao vivo, a partir dc
2Ih. Rua Humberto de Campos, 699 ( 294-
5535). Ingressos a CrS 200,00. Consumação
a líO.OO.
THE JAM — Discoteca e vídeo a cargo dc
Ròmulo Marques. De 5* a dom., a partir dc
22h. Estrada do ioá. 3.425 (399-3292). In-
gressos a CrS 250,00 (de 5* a dom); CrS
350.00 (6", sáb. e véspera de fenado).

Um suvenir de cinema

Os 

colecionadores aficio-
nados em cinema já têm
onde encontrar o que há

de mais raro ligado a produ-
ções cinematográficas. Desde
sexta-feira passada está funcio-
nando na Rua Siqueira Cam-
pos, 143/61, em Copacabana
(Tel.: 255-1320), a Souvenirs de
Cinema. Na loja, com seu acer-
vo exclusivo que inclui fotos,
livros, press-books, partituras,
roteiros e outras coisas mais,
pode-se encontrar de cromos
de Greta Garbo a cartazes de
filmes inéditos no Brasil, como
Dick Tracy, Gremlins II ou A
voz da Lua, de Fellini.

A idéia foi de Haroldo Co-
ronel, um empresário e colecio-
nador de 32 anos, que morou
10 anos nos EUA. Foi lá que
ele entrou em contato com co-
lecionadores e lojas especializa-
das, entre elas a Cinema Col-
lectors, de Los Angeles, hoje
sua principal fornecedora.
Gostou, se meteu em pesquisas,
participou de leilões, consultou
pessoas da área, rodou pela

Europa e assim conseguiu for-
mar um arquivo farto, que vai
desde a década de 20 até os dias
de hoje. Pérolas como os carta-
zes originais dos filmes Encou-
raçado de Poiemkin, de 1927, e
Les miserables, e fotos autogra-
fadas de Marilyn Monroe,
Clark Gable, James Dean e
Tom Cruise.

Outra novidade é que a loja
prestará serviços de agência de
fotografias, alugando cromos e
fotos. "O objetivo é que as edi-
toras brasileiras não precisem
recorrer às agências internado-
nais, já que o meu arquivo tem
praticamente tudo", explica.
Quem quiser reproduções de
fotos P&B também pode recor-
rer a ele, que promete promo-
ver, até o fim do ano, um leilão
de objetos pessoais de grandes
estrelas do cinema. Para dar a
partida, Haroldo diz que já
conseguiu uma peça curiosa: o
chapéu de Vivien Leigh na cena
do churrasco em £ o vento le-
vou...
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SHOW

Música
- Apre
ti. Astaçào do baterista Dàmaso Cerruti. As 17h.

Aliança Francesa de Copacabana, Rua Duvi-
vier, 43/102 ( 541-9497). Ingressos a CrS
300,00 e CrS 100,00 (alunos).

Exposições
ARTE & MEDALHA — Exposição ilus-
trativa da evolução da medalhistica no Bra-
sil. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1*
de Março, 66. Das lOh ás 23h. Até dia 26.

JACOB LAWRENCE — Desenhos e gra-
vuras. Sala BcmardtUi do MS BA, Av. Rio
Branco, 199. Das 15h às 18h. Até dia 8.

MARCIUS TRISTÃO E RAFAEL
TRISTÃO — Esculturas e desenhos. Plane-
tario da Gávea, Rua Padre Leonel Franca,
240. Das 17h às 20h. Último dia.
CENIRA MULHER & ARTE — Coletiva
de pinturas, esculturas, cerâmica e fotogra-
fias. Hotel Nacional, Av. Niemeyer, 769. Das
lOh às 22h. Último dia.
ROMANTISMO, ARTE A OBJETOS
— Acervo do Museu Histórico Nacional.
Norte shopping. Av. Suburbana, 5.474. Das
iOh às 22h. Até dia 23.
IRAMAR PENTEADO — Pinturas. Mu-
seu do Ingà, Rua Presidente Pedreira, 78 —
Niterói. Das 14h às 18h. Até dia 24.
CARLOS EDUARDO SOARES — Fo-
tografias Museu do Ingà, Rua Presidente
Pedreira, 78 — Niterói. Das 14h ás 18h. Até
dia 24.
COLETIVA DE GRAVURAS - Obras
de >icte gravadores. Museu do Ingà, Rua
Presidente Pedreira, 78 — Niterói. Das 14h
ás !8h. Até dia 24.
RONDON E O INDIGENBMO BRA-
SILEIRO — Exposição etnográfica, docu-
mental e fotográfica em homenagem ao Ma-
rechal Rondon. Museu do índio. Rua das
Palmeiras, 55 Das I2hàs 17h. Até dia 30.
RESGATE DA MEMÓRIA — Exposição
com o acervo do museu. Museu Histórico
Nacional, Praça Marechal Âncora, l/n". Das
I4h30as I7h30. Até dia I'
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ROLAND URBINAT1 — Pinturas. Casa
dt Cultiva Loura Alrim, Av. Vieira Souto,
176. Da* I6hás 19h. Até dia 15 de julho.

OLHAR VAN GOGH — Coletiva com
obras de 25 artistas. Escola de Artes Visuais,
Rua Jardim Botânico. 414. Das IOh ás 17h.
Até dia 15 de julho.
COLEÇÃO BOUDIN — Pinturas Sala
Joaquim Lebreton do MNBA, Av. Rio Bran-
co, 199. Das I5h ás 18h. Até dia 5 de agos-
to.
MAPAS CARTOGRÁFICOS — Exposi-
ção com 20 mapas raros dos séculos XVII.
XVIII e XIX. Museu do Primeiro Remado.
Av. Pedro II. 293. Das 13h ás 17h. Até dia
26 de agosto.

A ARTE DE FAZER MAPAS - Exposi-
ção ilustrativa da história da cartografia ho-
landeta dos séculos XVII e XVIII. Museu de
Astronomia, Rua General Brucc. 586. Das
16h ás 20h. Até dia 26 de agosto.
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 ás !7h. Exposição per-
manente.
MUSEU DA REPUBLICA - Hall de
entrada, escadaria e 7 salas do andar nobre
decoradas como i época da Presidência da
República. Palácio do Cate te. Rua do Cate-

te. 153. Das 12h às I7h. 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 ás
17h. Exposição permanente.
COLONIZAÇÃO E DEPENDÊNCIA
— Documentos históricos que traçam a evo-
luçáo econômica do pais. desde a colônia.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal
Âncora, s/n*. Das !4h30 às 17h30 Exposi-
ção permanente.

Vídeos
VlDEOS NO MAGNETOSCÔPIO -
Exibição de I do not know what it ts l am Itke.
de Bill Viola. Hoje, ás 19h e 23h, no Magne-
toscópio. Rua Siqueira Campos. 143/sala 30
(235-5297). Até dia 25.
VlDEOS NO MAGNETOSCÔPIO -
Exibição de O repórter Ernesto Varela, cole-
tãnea com as melhores reportagens. Hoje. às
21 h c Ih, no Magnctoscópio, Rua Siqueira
Campos. 143/sala 30 (235-5297). Ate dia 18
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/
MOSTRA INFANTIL — Exibição de
Batman, de Tim Burton. Hoje, ás 16h, na
Casa de Cultura Laura Alrim, Av Vieira
Souto. 176.
VlDEOS NO CENTRO CULTURAL
BANCO DO BRASIL - Âs 10h30: .4
dama e o vagabundo, desenho animado. Âs

|6h e 18h: Garrincha, alegria do povo, de
Joaquim Pedro de Andrade. Às I7h e 19h:
Sammy Davis Jr The golden years. Hoje, no
Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1* dc
Março. 66.
VlDEOS NO TV PIRATA — Exibição
dos vídeos Iron Maiden (Rock in Rio). If hi-
lesnake (Japan 84), Ijjudness (Thunder in
thc east), Dio (Japan 85) e Black Sabbath
(Filadélfia 89). Hoje, ás I8h. no TV Pirata,
Rua do Catete, 243.
VlDEO-SHOW — Exibição do vídeo Two
Tone compilations The Specials. Hoje, ás
I8h, 20h. 22h, no Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63
VÍDEOS NO GARAGE — Exibição dos
vídeos Gênesis e Emerson. Lake and Pai-
mrr. Hoje. ás 18h e 20h. no Garage l"tdeo
Club. Rua Ceará. 154.

Dança

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DANÇA — Apresentação do Bailei do Tea-
tro Municipal do Rio dc Janeiro No pro-
grama: La Bayadère: Ato 2. corcogragia dc
Petípa Remontagem dc Eugênia Feodoro-
va. Combate, coreografia dc William Dollar
Remontagem dc Tatiana Lcskova. L'Après
Midi D'Un Faune. coreografia dc Nijinski.
Remontagem dc Tatiana Lcskova c Nelly
Laport. Tango, coreografia dc Luiz Ameia
Âs 17h. Teatro Municipal. Praça Marechal
Floriano, s/n* (262-3935). Ingressos a CrS
1.200.00 (platéia balcão nobre); CrS 800,00
(balcão simples); CrS 500,00 (balcão simples
lateral/galeria); CrS 300,00 (galeria lateral) c
CrS 9.000.00 (fnsas,camarotes).

Circo
GRAN BARTHOLO CIRCUS - Atra-
ções internacionais como o Fabuloso Afn-
can Show e o Show dos Pombos Austríacos.
De3"a6*. ás2lh; 5*. às I7h30c 20h; sáb . ás
15h. 17h30e 20h; dom . ás IOh. I5h. 17h30e
20h. Praça Onze Tcls: 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) c CrS 400.00 (enança); camarote dc 4
lugares a CrS 4 000.00.

BARATO DO DOMINGO O que há para fazer gastando pouco ou quase nada

ífIOh
Comece a manhã assistindo à apresen-
taçào do Coral da UFF, pela série Con-
certos Especiais. No Cine Arte UFF
(Rua Miguel de Frias. 9 — icarai), o
programa e DE GRAÇA.

í 16h 1 lSh *
No Centro, não perca a oportunidade
de provar o bife de panela á jardincira
do Restaurante Timpanas (Rua São Jo-
sé. 76). Vem com batatas, vagem e
cenoura. A CrS 220. para dois.

Leve as crianças para assistir ao show
do ilusionista Gerardi c do comediante
Nizo Neto no IBAM (Largo do IBAM,
n*l — Humaitá). Ao final, feira dc tro-
cas. DE GRAÇA

Quadrilhas, barraquinhas dc comida li-
pica e baile até o sol raiar esperam
por você na Igreja dc São Francisco
Xavier (Rua São Francisco Xavier, 75
— Tijuca). DE GRAÇA

10h30 tl
Continua no Norte Shopping (Avenida
Suburbana, 5.474 — Del Castilho) a ex-
posição Romantismo, Arte e Objetos.
Peças históricas que mostram o roman-
tismo do passado. DE GRAÇA

llh
Quem gosta de velocidade não deve
perder a 3" etapa do Campeonato Ca-
noca dc Kart, no autódromo Nelson
Piquet (Avenida Embaixador Abelardo
Bueno — Jacarepaguá). DE GRAÇA

í IOh t íohao
Nhoque, espaguete, ravioli, canelom. ta-
tharim e lasanha, com molhos varia-
dos. No Passadiço (Avenida Atlântica.
3.668), você escolhe a massa c paga CrS
160 pelo prato.

Em tempo dc festas juninas, o Madu-
reira Shopping Rio (Estrada do Porte-
la. 222) traz o show Arraial dos bone-
cos, com bonecos animados. Depois,
recreação infantil. DE GRAÇA

%
Não perca a última apresentação da
peça Uma casa brasileira com certeza.
com o grupo Tá na Rua. No Centro
Cultural Banco do Brasil (Rua 1* dc
Março. 66 — Centro). CrS 200.

f
16h30 aoh

Em Niterói, a pedida é o Art Verve
(Rua Presidente Backer, 149 — Icarai).
Rosbife com batata palha, arroz (inte-
gral, ou colorido, ou branco) e feijão-
branco. Apenas CrS 195.

111*30 a
O Jardim Zoológico (Quinta da Boa
Vista — São Cristóvão) tem nova atra-
ção, o filhote da anta Amélia, nascido
há pouco mais de um mês. Vale a pena
a visita. CrS 120.

Se você gosta de comida árabe, vá ao
Vilastambul (Rua Souza Franco. 356 —
Vila Isabel). Churrasquinho com kaf-
La. arroz com lentilha e salada árabe.
Para dois, a CrS 380.

Vá se divertir com as trapalhadas dc
Os filhos do deserto, com o Gordo e o
Magro, na cinemateca do MAM (Ave-
nida Infante Dom Henrique. 85 — Par-
que do Flamengo). CrS 70.

17h30

Não deixe dc ir à mostra A Arte de
Fazer Mapas, no Museu de Astronomia
(Rua General Brucc. 586 — São Cristo-
vão). Da cartografia holandesa ás car-
tas por satélites. DE GRAÇA

*
Hoje tem show do grupo Krya no Plaza
Shopping (Rua 15 de Novembro, em
frente á Estação das Barcas — Nite-
rói), com o tradicional repertório de
músicas dos Beatles. DE GRAÇA

22b f
A domingucira voadora de hoje é para
dançar e ouvir. Alem da Orquestra Ta-
bajara, o Circo Voador (Arcos da Lapa)
apresenta o Novo Coral da Universida-
de Santa Úrsula. CrS 150.
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Point

novo no

pedaço

Café Leblon se

junta às boas

casas cariocas

^wc vocc quer estar in, dê
^um pulo no Cafc Le-

blon: lugar de charme,
sanduíches gostosos c onde
sempre se encontra um ami-
go. Mesmo porque em breve
passa a funcionar dia e noite.
Mas há tambcm outras coisas
neste Rio de Janeiro. Como a
comida russa do D. Irene, as
especialidades do mar de D.
Carmcm no Candido's, um
passeio de iate pela Baia de
Guanabara, e até um festival
mundial da lagosta. Mais ai-
guns Sabores & Segredos cm
Ipanema.

Café Leblon (Avenida Barto-
lomeu Mitre. 297. Leblon. Tel.:
512-5855) — É o sucesso do mo-
mento, com sanduíches ótimos,
astral alegre, local bonito. Fi-
ca quase em frente ao Pcople e
pertence ao mesmo dono, o mé-
dico e músico José Henrique. A
idéia é funcionar 24 horas por
dia, a partir da semana que vem.
Por ora, abre às 18h e vai direto
até as 5 da manhã. Os sandui-
ches: carne-seca desfiada, rosbife
com chutney de tomate, carne
assada com molho ferrugem,
lombinho com abacaxi, presunto
com fios de ovos, pernil com
ameixa, peito de peru com chut-
ney de laranja — delicioso, de
comer dois seguidos —, frango
com catupiry etc. Há também um
carpaccio, café expresso, chá e
chocolate, copos de vinho, drin-
quês. até cerveja Heineken. Re-
pare nas fotos do Rio antigo, na
música tocando baixinho, nos
lustres, na tonalidade verde e
branco dominante. Reconcilia fá-
cil as pessoas com a alegria de
viver. Preços em torno de CrS
200.

Moenda (Avenida Atlântica,
2.064. no Hotel Trocadero. Te!.:
257-1834)— Está em pleno festi-
vai mundial da lagosta: de entra-
da, salada Delícias do Mar, com
polvo, lula, camarão, pitu, mexi-
lhão e siri ao vinagre. Depois,
uma escolha entre seis pratos de
lagosta — moqueca, ao pomme

comida /Restaurantes

bara, com jantar c música ao vi-
vo. Salmão, lombo de bacalhau
acebolado, medalhões de lagosta,
caçarola de frutos do mar. fran-
go com curry, filé mignon saltea-
do. Em torno de CrS 3.000.
? Candido's (Rua Barros de
Alarcão, 352, Pedra de Guarati-
ba. Tel.: 395-2007 e 395-1630) —
D. Carmem e seu filho Cãn-
dido estão sempre por lá, super-
visionando as moquecas de la-
gosta c frutos do mar — um
quilo de lagosta pura —, os pei-
xes á transmontana. as lulas, me-
xilhões, ostras, polvo, centolas,
que podem vir na chapa, cozidos,
fritos, crus, conforme. Fresquis-
simos. Veja a vista, os barqui-
nhos, experimente as punhetas de
bacalhau, a CrS 595, e não tenha
pressa apreciando os 11 tira-gos-
tos do couvert. De sobremesa,
peça o toucinho-do-céu ou a
marmelada da casa.

d or. ao oasihco, grelhada, cozida
com ervas, com molhos — c o
bufê de sobremesas. Por CrS
1.550, mais 10% serviço, com
vinho branco e água à vontade.
Há também um sorteio de estada
de um final de semana para casal
em um dos 19 hotéis da rede
Othon.

? Sabores & Segredos (Avenida
Henrique Durr.ont, 71-A, Ipane-
ma. Tel.: 259-9246) — Você está
cm Ipanema, quer almoçar de
maneira decente sem gastar mui-
to: a casa de Luis e Maria Teresa
tem sempre uns salgadinhos es-
peciais. umas crepes, quichcs,
dois pratos quentes — talharim á
bolonhesa, filé de peixe â doré
com molho de camarão e espina-
fre refogado — c algumas sobre-
mesas como a marquise de cho-
colatc amargo e molho de menta,
que dão gosto provar. Preços na
faixa dos CrS 45. salgados, e CrS
250, prato quente. Segunda â sex-
ta, das lOh às I9h, e sábado até
as I6h.

? Zing-Zang (Mirante Sétimo
Céu) — Quem passeia pela orla
do Leblon c olha em direção á
Pedra da Gávea descobre um
chalezinho de teto vermelho. Se
chegar até lá, encontra um quios-
que com comidas japonesas. A
vista é deslumbrante — toda Ipa-
nema e Leblon —, a comida rola
das 19h até a madrugada, e se
vocc reparar bem encontra com a
cantora Marina comendo uns
sushis. Para chegar ao Zing-zang,
vá até o final da Avenida Viscon-
de de Albuquerque, quase che-
gando na Avenida Niemeyer. En-
tre pela Rua Gabriel Mufarrej e
suba pela esquerda até chegar ao
mirante.

? D. Irene (Rua Yeda, 730, Tiju-
ca. Teresópolis. Tel.: 742-2901)
— Agora que começa a esfriar,
festa boa é ir ao D. Irene,
restaurante russo de Teresópolis.
Muitos pratinhos de entrada, en-
tre pate, hering, salada de
raba, maionese, ovinhos etc. Aí
vem a sopa de beterraba com
creme de leite, acompanhada de
uns bolinhos recheados de carne,
estalando de tão sequinhos. Che-
ga a lasanha — levíssima —
de berinjela, c a mesa lambe até
os dedos. Escolhe-se o prato
principal, que pode ser um fran-
go à Kicv, aquele que ao se partir
escorre manteiga para todos os
lados, com umas batatas mui-
to bem fritas. Pavê de pitanga de
sobremesa e a satisfação plena de
se ter comido muito bem. Quem
quer curiosidade, pede uma gar-
rafa de vinho russo. Fazer rescr-
va.

Zangio (Rua Melo e Souza,
133, São Cristóvão. Tel.: 264-
4313) — Um contra-filé à Oswal-
do Aranha vasto, alto, coberto de
alho frito. Carne assada com
nhoque no ponto, peixe com le-
gumes, farofa de ovo. Comida
saborosa, num restaurante es-
condido atrás do Detran. O dono
é o empresário Sebastião Noguei-
ra Filho, que trabalha por ali e se
cansou de procurar local para
comer perto de seu escritório. De
segunda a sexta, das 12h ás 16h.

Albacorra (Marina da Glória.
Tel.: 205-6496 e 265-3997) — Um
belíssimo barco ancorado na ma-
rina, onde se pode almoçar fin-
gindo que se está navegando ou
então onde se pode jantar real-
mente ao mar. às quintas, sextas
e sábados, navega das 21 h à Ih,
passeando pela Baía de Guana-
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Marilyn Souza traz um pouco daa deticias da fazenda mineira para o Rio

RECEITA
Silvana Bianchi
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Marilyn Souza traz um pouco daa deliciam da fazenda mineira para o Rio

Criatina, Liaelotte e Patrícia criaram o delidomo deajejum do Salateiia

| Baile na cozinha

j» Patrícia Vallc. Liselotte

| Vallc c Cristina Escaleira são
? bailarinas de formação clássi-
£ ca. Patrícia estudou c traba-

lhou nos EUA, Cristina dá
aulas, c. vira-e-mexe, elas es-
tão nos palcos. Mas as três
agora também bailam na co-
zinha: assumiram o Salateiia.
loja de comidas despretensio-
sas, bem caseiras e saudáveis.
São algumas saladas, um pra-
to quente, sopa para os dias
frios, pudim de leite, charlote

dc chocolate para sobremesa.
E o detalhe é o café da ma-
nhã. que servem a partir das
7h. Quem prova das saladas e
da sopa. volta no dia seguin-
te. Aviso: Patrícia c irmã e
Liselotte é a mãe dos músicos
Marcos e Paulo Sérgio Vallc.
Rua Capitão Salomão. 14.
loja B — Botafogo. Tel.: 226-
3799.

Comh^a

^ Simona

marrom por fo" m 
vUa.

n kiWt -*

Cccnrc^>>'ntoSl0rU,S(mim 
^ Depois de virar

J0 2! 1 i vcndi&js*
moda, agora 5 a

unidade.

advogada Marilyn Souza tem
família em Trcs Pontas. Sul
dc Minas — onde nasceu
Milton Nascimento — c duas
vezes por semana vai lá se
abastecer. Aproveita c traz
produtos dc Juiz de Fora,
Barbaccna, Santos Dumont:
café em grão, farinha de mi-
lho. rapadura, melado, até
polvilho azedo para fazer
aquele pão de queijo perfeito.
Estrada dos Três Rios, 624 —
Freguesia, Jacarepaguá. Tel.:
392-6440. Terça a sábado
das lOh ás 19h30.

Fazendando

Feijão rccém-colhido.

queijo-dc-minas fresco, um
requeijão fantástico, a man-
leiga e a coalhada direto da
vaca. um docc dc leite dc ta-
cho fundo, goiabada cascão.
leite dc cabra, geléias casei-
ras. lingüiças, biscoitos dc
forno c todas aquelas coisas
feitas na roça. Pois é assim

que funciona esta delicales-
sen dc Jacarepaguá, espcciali-
zada em coisas dc fazenda. A
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DANUSIA BARBARA

Clmudim e fitara

Microbar

Cada um tem seu sonho, c
o de Claudia Kopkc c Sara
Grosseman é reinventar
aquela coisa tào antiga c
charmosa que c a baleira de
teatro. As duas são designers
de profissão e projetaram um
microbar bem provido de coi-
sas originais c gostosas, para
instalar cm cada foyer de tea-
tro. sala de espetáculo, museu
ou cm festivais. O primeiro
foi o do Magnctoscópio, a
nova sala dc video profissio-
nal de Copacabana.

Os produtos dc Claudia e
Sara, particularmente os san-
duiches, são frescos c gosto-
sos. O sushiichc, por exem-
pio, é feito com pào de
kümmcl, kani — aquele peixe
prensado com gosto dc cen-
tola —, gengibre c faiz forte.
Há também o de surubim e o
de mozzarella de búfalo, to-
dos com um único defeito:
atiçam ainda mais a fome. Na
linha dc doces, o microbar
combina de tudo: toucinho-
do-ccu, bolo de natal inglcs.

flueden, suspiros, palmicr.
biscoitos, amêndoas e bala
toffee. Com cerveja, vinho
branco chileno, mate c Coca-
Cola, o bar lem tudo que pre-
cisa. Tcl.: 255-0778.
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CIRURGIA CARDÍACA

EMERGÊNCIAS
24 HORAS POR DIA

Rua Dona Manana, 219 Botafogo

246-6060 286-4242
Dir rtesp Dr Onaldo Pereira CRM 5112 1
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LIPOASPIRAÇÃO E

CIRURGIA PLASTICA,

SEM INTERNAÇÃO

ANESTESIA LOCAL OU GERAL
FACE, PÁLPEBRAS, NARIZ

ORELHAS DE ABANO, MENTO
(PAPADA), MAMAS (LIPO E

PRÓTESE), ABDOME, CULOTE

Também dispomos de internação
em Centro Médico Especializado §

DR. FRANCISCO PANTALEÀO i

TEL.: PBX 325-5020 - BARRA"

7 
LENTE DE CONTATO

GELATINOSA COLORIDA

VM0I AZUL CINZA VIOLETA MIL

PROMOÇÃO
WAICON • BAUSCH & LOMB
CrS 18 000,00 por 8a500)00 o par.

/ COM OU SEM GRAU E BIFOCAIS \
\ ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE /

SPY CENTRO OCULAR
bahra •

Casashopplng. BI. E, sl 214/15 |MADUREIRA - Tal.: 3SO-7BOOAv. Edgar Ronwo, <6. «I 2Q2/Q3

LAVOU, TÁ NOVO!

Sofás, Carpetes, Tapetes, Bancos
de Carros, etc. Lavamos e Impermea-
bilizamos no local. a
lavagem Scotchgard®
Conjunto 2 e 3 lugares 3750,00
Tapeto pe!e de carneiro m3 550,00
Carpete até 30 m3 2.390,00
Bancos de carro 2.390,00
Papei de parede m2 120,00
IMPERMEABILIZAÇÃO
Conjunto 2 e 3 lugares 6.785,00
Bancos de carro 4.990,00
Scotchgard Spray (LATA) 490,00

""s" 5811*9

Decorar é imaginação imagine
PRIMART & LA VISION

Show

Um fino

cardápio

«ava música brasileira são

Jwimuitos os músicos in-
flucnciados pelo jazz,

principalmente na área ins-
trumental. Os rapazes do
Nouvelie Cuisinc. no entan-
to, são os únicos a se filiarem
à tradição do cool jazz. com
suas raizes não cm alguma
tendência recente, mas nos
anos 50. Seus idolos são os
sofisticados músicos do Mo-
dern Jazz Quartet. E não por
acaso os arranjos do Nouvel-
le Cuisine costumam ser mar-
cados pelo xilofone, que Milt
Jackson tornou uma das
marcas registradas do grupo
americano. Mais do que um
estilo musical, o Nouvelie
Cuisinc herdou desta linha do
jazz uma atitude de sofistica-
ção c elegância. Os que ainda
não conhecem poderão pro-
var deste fino cardápio de
quarta a domingo no Mistura
Up-

CLÁUDIO FIQUimKDO

¦ Teatro

Policial

da Suíça

jm pesar das dificuldades,
JÍB as estréias acontecem.

Inicia temporada no
Centro Cultural Banco do
Brasil A promessa, adaptação
teatral da novela policial do
suiço Fricdrich Dürrenmalt.
Em tradução c adaptação de
Rubens Corrêa, Ivan Albu-

querque c Lcyla Ribeiro, A
promessa conta a história de
um detetive que persegue, ob-
sessivamente, um assassino

que escolhe como vitimas me-
ninas com pouco mais de cin-
co anos. O detetive, alem de
tentar pôr as mãos no crimi-
noso. desenvolve através da
investigação o prazer do ra-
ciocinio dedutivo. Para o di-
retor Ivan de Albuquerque, a

peça é "uma espécie de Cha-

peuzinho Vermelho expres-
sionista". Participam da ficha
técnica de A promessa profis-

Outros

OUVIA BYINGTON e JOÃO CAR-
LOS ASSIS BRASIL — Toda a sofiv
ticaçáo da dupla, agora a preços popu-
lares. Dc quinta a sábado, no Circo
Voador.
VICTOR BIGLIONE — Interpreta al-
gumas músicas inéditas c sucessos dc
seus três LPs solos. Dc quinta a do-
mingo. no Rio Jazz Club.
PROJETO CASA DO MÚSICO —
Show pró-Sindicato dos Músicos com
Lcni Andrade. Maurício Einhorn e Al-
berto Chimelli. Amanhã, no Jazzma-
nia.
JAZZBR AZZI1. — Na serie Corujazz,
este grupo instrumental combina
baião, chorinho e jazz. Sexta c sábado,
no Teatro Cândido Mendes.
GARGANTA PROFUNDA — Um rc-
play do show em cima do repertório
dos Beatles apresentado ano passado.
Dc quinta a domingo, no João Tlicotô-
nío,
RODA DE CHORO - Esta semana a
roda é comandada pelo bandolinísia
Jocl do Nascimento c seu grupo. Se*-
ta. no Espaço Cultural Sérgio Porto.
DUKE 90 — O cantor Felipe Abreu
interpreta músicas dc Duke Ellington
Sábado c domingo, no Espaço Sérgio
Porto.
TUNA! — Em um show á base dc voz
c violão, o cantor e compositor recorda
sucessos como Certas cançrkx. Dc
quarta a sábado, no Jazzmania
RADIO STARS — Lianc Maia. Pauli-
nho Massari c Dudu Moraes numa ce-

lebraçào bem humorada dos anos 60.
Sexta c sábado, no Noites cariocas.
ELSON DO FORROGODE — Sam-
ba. pagode c cocos. Participação espe-
ciai das rcpcntistas Lindalva c Tcrczi-
nha. Segunda a sexta, no João
Caetano.
LUCI e LUC1NA — Autoras dc mais
de 400 músicas, elas cantam c tocam
com violão c viola caipira. Às quintas,
no Botanic. Até dia 21.
REPOLHO — O percussionista,
acompanhado por sua banda Origem,
se apresenta sexta no Bali Bar.
WAUKE — O cantor c compositor
que estourou anos atrás com Alfazema
se apresenta dc quinta a sábado no
Vinícius Piano Bar. Ate dia 30.
CLÁUDIO COSTA — O compositor c
sua banda se apresentam dc sexta a
domingo na Casa dc Cultura Laura
Alvim
MOMBAÇA — Acompanhada por
sua banda, o músico c compositor
apresenta um show carregado dc Iam-
bada. Todas as quartas, no Percstroi-
ka.
PRÓS « CONTRAS — Banda dc
rock combina elementos dc jazz e funk.
O grupo toca esta terça no Teatro da
Cidade.
BANDA X — No repertório do grupo,
o destaque vai para a Bossa Nova.
Sexta c sábado, no Nó na Madeira, em
Niterói
CRIANÇAS TOCAM PARA CRIAN-
ÇAS — Violonistas c flautistas dc 6 a
13 anos tocam Caymmi. Pixinguinha e
outros. Sábado. I2h. no Mercado São
José

A promessa eatriia ao Centro do Banco do Brasil

sionais como Marcos Flaks-
man, responsável pelos cená-
rios, e que, segundo a produ-
ção, cria uma "floresta, ora
sombria, ora iluminada pela
calorosa luz dc fogueiras". A
iluminação tem a assinatura
de Jorginho dc Carvalho, os
figurinos são de Adriana Lei-
te e no elenco estão Rubens
Corrêa. Ivan Albuquerque.

Lcyla Ribeiro. Cristina dc Al-
buquerque, Diogo dc Albu-
querque. João Signorclli. Da-
vid Pinheiro, Luis Maçãs,
Nildo Parente, Suzana Krü-
gcr. Gustavo Ottoni. Isadora
Grezan. Adrcssa Koetz, Ma-
rina Pinheiro, Roberta Fi-
guciras, Tait Viany Soares e
Carmcm Silva.

MACKSIN LUIZ
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ORIENTAÇÃO

VOCACIONAL

O CEPA avisa que não se responsabiu-
za por Testes Vocacionais feitos em seu
nome. As aplicações de Testes e entre-
gas de Laudos, somente são váhdos
quando feitos em sua Sede no Rio de
Janeiro, ou através de convênios com os
colégios

CEPA
CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA

Rua Senador Dantas, 118 — 9* andaqr — RJ
Ttla.: 220-5545 — 220-6545 (M«trâ Carioca)
Dctdc 1952 a **rviço da Piicofoqia no Brasil

¦ Leilão

Quem

quer um

Matisse

M^epois de cinco me-
MWses captando rari-

^^^dades, o Palácio
dos Leilões (Rua São Cie-
mente, 385) inaugura o
ano oferecendo um lote de
mil peças para coleciona-
dores e investidores da
bolsa artistica. Hoje, a pe-
dida é assistir à exposi-
ção do acervo — das I4h
às 23h —, que de amanhã
a sábado estará sendo lei-
loado. No topo da lista
estão duas telasT uma de
Matiçse, avaliada em tor-
no de CrS 2 milhões, e
outra do pintor francês
Maurice de Vlaminck,
com lance inicial de CrS 6
milhões. E entre as porce-
lanas, pratarias, mobiliá-
rios, tapetes e imagens, as
grandes atrações são as
obras art nouveau: um va-
so de Gallé com 52 cm e
incrustações em bronze,
avaliado em CrS 500 mil, e
uma escultura em bronze e
marfim de Luis Chalon,
com lance inicial de CrS
800 mil.

Se o investimento em
arte já é uma excelente op-
ção no atual contexto eco-
nômico, o leiloeiro Ernani
destaca que a maior parte
das peças está com o lance
minimo bem abaixo do

preço do mercado interna-
cional. Os quadros dc
Guignard Vista de Maria-
na e Vista de Ouro Preto.
por exemplo, que antes do
Plano Collor seriam ofere-
cidos numa faixa de U$ 30
mil cada, ou cerca de CrS
2,7 milhões, no leilão têm
lances mínimos de CrS 700
mil e 800 mil. Outro caso
interessante são as 400 pe-
ças dos espólios Thomp-
son Mello e Homero Doy-
le Maya — coisas como
um tankani, prataria in-
glesa estilo Jorge II. do
início do século 18 — que
serão oferecidas por lan-
ccs livres. Ou seja. não
têm preço minimo.

ANNA MUQOIATI

Temos 2 anos de sucesso absoluto
nos a!end>mentos
TEMOS 2' 3% 5% Preços a partir
fie CrS 350,00

CREME ANTICELULITE
CREME HIDRATANTE DE ALQAS
NEO-CREAM C0LAGEN0 ELASTIMA

MINOXIDIL
A SOLUÇÃO PARA O

CRESCIMENTO DOS SEUS CABELOS

RIO
Centro: 262-0317
Tijuca: 238-7049
ENTREGAS A DOMICÍLIO

Inglês intensivo

1 a4h por dia.

Xuxm e Sérgio Mallandro maria silvia camarqo

¦ Cinema

Cinderela

brasileira

jm semana está equilibra-
da entre dois filmes
açucarados, uma pro-

dução de terror e os vídeos
do Cineclube Estação Bota-
fogo. Era uma vez uma po-
bre lourinha que vai para a
cidade grande ser empregada
dc uma família má. No final,
um amor a salva dos perigos
c a faz feliz para sempre. São
milhões os roteiros para o ci-
nema e TV decalcados em
Cinderela. Desta vez. a nieni-
na-pobre-que-fica-rica e a
Xuxa, em Lua dc cristal. O
filme entra em cartaz quinta-
feira, apoiado nos talentos dc
Tizuka Yamazaki (direção);
Edgar Moura (fotografia);
Patrícia Travassos (argumen-
to) e Luis Carlos Góes (rotei-
ro). entre outros. Em cena:
Rubens Corrêa, Júlia Lem-
mertz c Avcllar, Galo c
Abreu, os Miquinhos Ames-
trados.

Vale destacar a participa-

ção dc Sérgio Mallandro. co-
mo um garçom que vira Prín-
cipe. Na vida real Mallandro
também tenta se transformar
do pouco confiável jurado de
O povo na TV em anjo guar-
dião dc crianças. Xuxa mere-
cia príncipe mais nobre. Já
Stanley A Iri.s. de Martin
Ritt. tem Jane Fonda c Ro-
bert De Niro. Esta é sua

química, segundo a própria
Jane. Em recente entrevista,
ela explicou: "O 

público que-
ria nos ver juntos." Slan-
ley é um auxiliar dc padaria
analfabeto, c íris. uma viúva
com dois filhos. íris vai edu-
car Stanley, c, por sobre a
cartilha, encontram o amor.
Prestem atenção cm Martha
Plimpton. como a filha grávi-
da e problemática de Fonda.
Martha é filha do ator Keith
Carradine c foi considerada
pelo cineasta Pat 0'Connor
(do inédito Stars and bars)
"uma Lauren Bacall jovem".

Warlock, o demônio, dc
Stevc Mincr, tem um diretor
de cacife. Miner dirigiu os
Sc.\nis-feiras 13 parle II c
III. Fez deste filme, de orça-
mento barato c falhos efeitos
especiais, um bom espetácu-
lo. No Estação Botafogo três
diretores estreantes mostram

que e possível ser profissional
e talentoso apesar do bolso
vazio. Trata-se de Vaidade!,
de David França Mendes,
Meu vizinho comprou um car-
ro. dc Marcos Vinícius César
e Ócio. de Patrícia Moran. Só
há uma sessão, quinta-feira.

feedbach
o

Turmas Especiais
em julho

Centro  221-1863
Filiais em. Copacabana, Bo^fogo, Barra, ]

Ipanema e Tijuca

m

m
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EMAGRECIMENTO com rejuvenescimento
Atua com sucesso no rejuvenescimento,

recuperando a elasticidade da pele.
Nos regimes de emagre cimento, evita

a flacidez e o envelhecimento precoce.
Combate a celulite e previne

contra estrias.
NATU VITTA é a revolução da sua pele.Aqora iamb#m C.iptula .

Adote você também. 'z

(021) 253-7658 !
Entregas a Domicilio t

IMPERMEABILIZAÇÃO

DE ESTOFADOS

Economize
Faça direto

com o
importador

conj. 2-3 lug.
2.690,00

promoção

\AÀ±*

TmV

m

flPLISflRD
287-4747
287-4690

18 anos c/ o melhor atendimento

FALE INGLÊS EM

24 HORAS
MÉTODO REVOLUCIONÁRIO DE-
SENVOLVIDO NOS E.U.A.
COM 24 HORAS/AULAS VOCÊ JÁ
PODE FALAR INGLÊS
CORRETAMENTE
MARQUE AULA
DEMONSTRATIVA GRÁTIS.
AULAS EM SUA RESIDÊNCIA ES-
CRITÓRIO OU EM NOSSA SEDE
"WIZARD

R. URUGUAIANA10/ GR.2011

TEL 252-2317

FALA

ORATÓRIA

INIBICAO

IMPROVISO

CONSULTAS E CURSOS. EXECUTIVOS,
POLÍTICOS, EMPRESÁRIOS E CRIANÇAS.

GAGUEIRA, VOZ FINA. TROCA DE LETRAS ETC.

(021) 236-5185,236-5223 e 256-1644 das 9 ás 22h
Adquira as 6 FITAS K-7 com apostilas, eiercicios de:
DICÇÃO. IMPOSTAÇÀO e ORATÓRIA, Crt 10.000,00

Programa 26

tK ROTEIRO DA SEMANA

Fotografia

A lente

de um

barnabé

mm —ada indicava que ele sc

Jmf tornaria um ótimo fo-
tógrafo de publicidade

e de moda, como se poderá
comprovar na exposição que
começa amanhã no Restau-
rante Botequim, em Botafo-
go. Afinal, há apenas sete
anos, Domingues sobrevivia
como funcionário público em
Brasília. Veio para o Rio,
transferiu-se para o Ministé-
rio do Exército, ate que teve
um clic ao ver um sargento
fotografando uma solenida-
de. Só que não entendia nada
do assunto. Matriculou-se
num curso básico, fez 3x4,
flagrou casamentos, formatu-
ras e estátuas. O salto na car-
reira se deu quando conheceu
Garrido através do fotógrafo
c professor Ivan Lima. Basta-
ram dois anos de aprendi-
zado para o nome de Domin-

gues entrar na moda.

MAURO VBNTURA

¦I Arte» plástica*

IP

Domingue» expõe a partir de amanhã no Botequim
%

WÊ Música

Papelada

artística

jm pintura sobre papel
JB costuma ser vista com

reservas. Tem vida cur-
ta, é feita às pressas, sem cui-
dado e não e séria — são
algumas das criticas ouvidas.
A madeira e a tela. suportes
tradicionais, são considera-
dos mais nobres. Pois é justa-
mente para desfazer esses
preconceitos que o Instituto
Goethe inaugura quinta-fei-
ra. no Museu Nacional de
Bela-Artes, a exposição Pin-
tura Sobre Papel ou Uma
Pintura de Expressão Modes-
ta. São 44 originais feitos nas
últimas três décadas por 12
artistas alemães. "As obras
sobre papel descrevem o ca-
minho em vez da chegada, a
condição interior da pintura
em lugar da sua face públi-
ca", diz o curador Dieter Ho-
nisch, diretor da Galeria Na-
cional de Berlim. (M.V.)

Outros

NILO LIMA — Exposição de foto*
cm cartões postais na Galeria Ro-
míldo Silva Filho Arquitetura c De-
sign {Av. Ataulfo de Paiva. 135 loja
204 — Lcblon). Através de fotos
feitas com câmara subaquática. Lt-
ma desenvolve um trabalho de muita
plasticidade A partir de quinta-fei-
ra.
ALICE WEISZ — A artista abre
seu atelic na Rua Francisco Otavta-
no. 49 1102. cm Copacabana, para a
exposição Dançando Apesar de.,.,
com óleos e acrílico sobre tela retra-
tando figuras que "demonstram in-
terioridade ou movimentação am-
btental". A partir de quinta-feira.
PINTURA — Newton Lcsme apre-
senta telas onde as formas geometn-
cas e as cores explosivas reinterpre-
um a natureza. A partir de
terça-feira, na Galeria Arte Contem-
porànea. Junto, exposição de Lydía
Scmertne
ECT — A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos lança na cine-
mateca do Museu de Arte Moderna
uma serie de selos homenageando
Adhemar Gonzaga, Carmcm Miran-
da. Carmen Santos e Oscarito. Ter-
ça-feira.
COLETIVA — Amanhã, no Ca-
louste Gulbcnkian. estréia da expo-
siçáo 6 D. com obras em terra, ma-
deira, papel e ferro dos artistas Elcio
Mondego. Genilda Laudim. Gciulio
Starling. Ivan Tavares. Leci Carva-
lho e Manha Lcroux.

Doutor

tenor

jm semana tem uma estreia
interessante: a do tenor
Mazias de Oliveira, que

está terminando um doutorado
em canto na Universidade de
Bloomington — uma das me-
Ihofes escolas de música dos
EUA. Mazias já se apresen-
tou em Munique e Nova Ior-
que, e é convidado especial do
Teatro Municipal para a aber-
tura da temporada de ópera,
em julho: fará Rodolfo cm La
Bohème. O recital de amanhã
na Sala Cecília Meireles —
canções c árias de ópera — tem
o patrocínio e a participação de
Ruth Staerke. Siela Stopatto
e Fernando Teixeira, que se en-
tusiasmaram com o talento do
jovem colega. Ao piano estará
Laís Figueiró. Terça-feira, no
IBAM. recitai do trio Luis
Carlos Justi, José Botelho e
Noel Devos.

LUIZ PAULO HORTA

m
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RECUPERAÇAO E

PINTURA DE COURO

Não deixe o couro de seus
estofados se perder, nós o

recuperamos, tornando-o
bonito e duradouro,

substituindo, se preciso,
braços, almofadas, etc.

¦ seu serviço'

Reciiandoa criação com -

STR^^Rl°
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Teciti° e
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NAO POPE SER VENDIDO SEPARADAMEhJTE
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————————— tuig&o. o mercado frances wumotta. Mas^e limitar
de m6veis contempor&- a conquistar o mercado
neos nfio s6 vivia momen- interno n&o era o linico

com ajuda final

no Museu de Artes Deco- J

^jjk mostra i
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JORNAL DO BRASIL

NÀO PODE $E8 VENDIDO SEPARADAMENTE
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1990

Divine é o nome dessa
mesa em alumínio

, - • fundido e
madeira f

g| tingida. /
Kristian f
Gavoille tuIFranceses

se
empenham

para
descobrir e
estimular
novos
talentos e
investem na
criação de
estilo
nacional Alain Thi-

bault é o
autor da
cadeira
Schéhéra-
z a de . em
alumínio e
aço pinta-
do com
epóri

VIA, numa montagem da

frinteira—dama 
do design

rancês, Andrée Putman.
Lá estão expostos não
apenas uma tendência de
reinantes na década, mas
trabalhos heterogêneos e
ecléticos, resultantes da
liberdade de criação alia-
da a imenso número de
materiais e técnicas dis-
poniveis nesse final de sé-
culo.

Quase todos os designers
franceses que desponta-
ram nos últimos anos pas-
saram pela VIA. Três dos
cinco arquitetos de inte-
riores escolhidos para re-
formar os apartamentos
privados do presidentei
Miterrand no Palácio dol
Eliseu são ligados ao mo-l
vimento: Marc Held. Phi-'
lippe Stark e Jean Michel
Wilmotte. Mas se limitar
a conquistar o mercado
interno não era o único
desafio da VIA. Ela que-
ria, também, ultrapassar
as fronteiras e mostrar
seus produtos. Partici-
pando de feiras interna-
cionais, exposições e pro-
moções, os móveis da
etiqueta chegaram a Tel-
Aviv e Tóquio; Hong-Kong

Chicago. Prova de que
cultura. Estado e indús-
tria podem estar perfeita-
mento ligados, produzin-
do trabalho ao mesmo
tempo ino- jfe»^
vador, com-
petente »¦

u c r a t i -

Isabclla Va

m sigla VIA — Valo-
risation de L'Inno-
vation dana L'A-

™ meublement
(valorização da inovação
no mobiliário) — pode ser
pouco conhecida no Bra-
sll, mas significa muito
para o design francês.
Criada no começo da dé-
cada passada, por iniciati-
va do Ministério da Indús-
tria, é uma instituição
com o objetivo de estimu-
lar o surgimento de novos
criadores na área do design
de móveis e fazer com que
a indústria francesa se in-
teresse em investir na no-
vidade.

Quando surgiu a pro-
posta de se criar a insti-
tuiçào. o mercado francês
de móveis contemporá-
neos não só vivia momen-
to recessivo, como era to-
talmente dominado pela
indústria estrangeira,
mais especificamento a

.italiana. O objetivo daVIA, desde o começo, foi o
de descobrir novos talen-
tos franceses, estimular a
inventividade, fazer com
que boas idéias fossem co-
nhecidas, favorecer a pes-
quisa estética — e pro-
var que tudo isso poderia
ser viável comercialmen-
te.

O trabalho tem sido fei-
to nos últimos 10 anos
com ajuda financeira em
forma de bolsas de estudo
dadas a ateliês de cria-
ção, financiamento de A
protótipos e subven- JB
çáo de escolas preo-
cupadas com o de- K
senvolvimento do m
mobiliário. m

O resultado m
pode ser visto m
até o dia 26 Ê
de Agosto w
no Museu de Artes Deco-
rativas, em Paris, na ex-
posição Les Années VIA
19BO - 1990 .... A exposição
mostra peças seleciona-
das de cerca de 60 designers
que se beneficiaram da

Cadeira Barbare, em ferro batido
patinado de bronze. Elisabeth
Garouste e Matia Bonetti

.4 cadeira Zina, de
Thibault
Desombre, recebeu
o Grande Pròmio
de Criação da
Cidade de Paris,
em 1989 >

Essa mesa criada por Sylvain
Dubuisson tem estrutura de aço,

acabamento em epôxi e tampo
dobràvel I

Luc Jozancy e Eric
Rhinn criaram cm
1988 o estúdio de
design
Ava nt-Première,
de onde veio essa
cadeira em
alumínio

Cadeira dobràvel
Trèfle de tubo de aço
laqueado e fórmica,

criada por
René-Jean Caillette

A chaise-longue
Are, de Pascal
Mourgue,
ganhou o
primeiro prêmio
do concurso
VIAIBloo-
mingdale's, em
1983 _____

L.
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Banheiro novo com baixo 
preço

Arliete Rocha

Quando se pensa em reforma de banheiro, a reação
imediata é sofrer um choque ao fazer o orçamento. Por
envolver grandes metragens de azulejos ou cerâmicas,
louças sanitárias, metais, vidro blindex e incontáveis
detalhes, o total de gastos é sempre muito alto. Sem
falar na renovação, quase sempre inevitável, dos enca-
namentos e instalações hidráulicas. Mas criatividade e
um pouco de paciência para procurar materiais mais
baratos podem resultar em novo banheiro simpático e
charmoso.

Foi essa a principal preocupação da arquiteta Mari-
Iene Metran quando planejou a reforma de um banheiro
com 7,50 metros quadrados. 

"Existem várias maneiras
de economizar material numa reforma desse tipo. Pode-
se, por exemplo, não revestir as paredes até o teto ou
utilizar louça branca simples. Só que esses artifícios têm
de ser acompanhados de alguns detalhes criativos, para
que o resultado final não fique muito pobre", explica a
arquiteta.

Nessa reforma, o ponto de partida foi a escolha de
cerâmica lisa, já que as decoradas são mais caras, mas
utilizando cores modernas. E. para conseguir efeito
mais sofisticado, a arquiteta usou diferentes tonalidades
e tamanhos, com a intenção de criar um tapete de
cerâmica no centro do piso do banheiro. As paredes
foram revestidas até a altura de 40 centímetros c pinta-
das com tinta a óleo acctinada branca. Segundo Marile-
ne, paredes pintadas a óleo resistem bem ã umidade,
desde que sejam impermeabilizadas e seladas por bom
profissional.

A louça escolhida foi a branca simples, que produz
bonito efeito, além de ser considerada mais higiênica.
Para a bancada foi escolhido o mármore branco, com
opção para o granito carijó, para dar mais contraste e
sofisticação. Sob a bancada, armário revestido de fór-
mica texturizada serve para guardar toalhas e utensílios.
Para quem deseja mais armários, a arquiteta sugere
banqueta tipo baú com almofada em tecido emborra-
chado.

Foi criada uma banheira, na altura da faixa de
cerâmica, onde pode ser encaixada banheira de hidro-
massagem, caso esteja previsto no orçamento. A arqui-
teta também ofereceu três opções de fechamento para o
box-banheira: com três folhas de vidro blindex e porta,
a mais cara; tapa-ducha também em blindex ;e uma
mais barata, com a tradicional cortina de plástico duro
branco translúcido.

Como detalhe de acabamento foi colocado perfil
metálico preto entre a faixa de cerâmica e a pintura a
óleo. Trilno com hastes metálicas, spots para ilumina-
ção do espelho emoldurado e duas luminárias na parede
oposta, completam a decoração.

Onde encontrar
ArouKMa — Manlene (7B6-9890)

, flrvjxi Divino — Ru»Ft«iC«neca, 59(252-5350)
Mo C—Uno — Praça Otméiro Ribeiro. 17/2" andar (275 1045)
¦(Mil Europa HevwHmwitos — Rua SSo Oemcnte 261 (266-

; 6063)
Memoraria AMuneSo— Rua Mimttto Raul Fernandes 116 (246-' 0707)
Toe Tampar — Rua Vtscomfc oe Pirajê. 550/607 (239- 50451
SPA-PiecinM — Rua Conda 3emadot». 26/iO|a 112 (2.S4- 9595)
Marceneiro — José Pguíiredo (289-4346)

Tabela de preços
Louças
Fabricante: Cclilc — modelo
Stillus
Revendedor: Grupo Divino
Vaso — CrS 8.248 (sem iam-
pa)
Tampa — CrS 8.000
Bidê - CrS 7.962
Cuba — CrS 2.735 (embutir)
CrS 4.232 (sobrepor)
Metais
Fabricanie: Fabrimar — linha
Caprice
Revendedor: Grupo Divino
Torneiras para pia — CrS
2.218
Misturador para pia — CrS
5.858
Torneiras para bidê — CrS
5.684
Chuveiro — CrS 2.690
Registro — CrS 1.515
Cerâmica
Fabricante: São Caetano
Tamanho: 20 x 20 — CrS 661
o metro quadrado
Cinza claro — c/banheira - 9
metros quadrados
c/ box-banheira • II metros
quadrados
Cinza grafite — 2 metros qua-
drados
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Fabricante: NGK
Revendedor: Brasil Europa
Revestimentos Artísticos Lt-
da.
Tamanho: 4 *4 — CrS2.100o
metro quadrado
Preta — 76 peças
Branca — 60 peças
Cinza claro — 68 peças
Cin/a grafite — 52 peças
Bancada
Revendedor: Marmorana As-
sunçào
Mármore branco — CrS 3.550
Granito Carijó — CrS 9.505
Blindex para box
Revendedor: Tec Tempcr
Com porta — 2.00m x l,40m

CrS 18 890
Tapa-Ducha — CrS 7.200
Banheira
Fabricante: Jacuzzi — modelo
Bella
Revendedor: SPA-Piscinas
Preço á vista — CrS 32.000
Armário
Marceneiro: José Figueiredo
Com fórmica externa — CrS
28.000
Com fórmica externa e interna

CrS 33.000
Preços apurados rm 08 de ju-
rtho

 ^-"7 
*JiW ?jQ+)

"l||

rn 
| | 

v 
\ 

Tf 
VE t ^ '' '' ^ \ /^ ¦ 3 —• " 

\ M ' 'I i ¦ ***

i- ) i 
i

-r !
"" " I i' 1' 1 I i i TTfTTrTTTl^Tr!

j 
I IIHIIH, V-dJ/, 11A1 1 h

<iy

ZC>*2^
CJhía

CA > CA-
HJs-7 C£<Z37 "
VCAUCC /reero

C ÍKI^/v ^
C\HãtX

jOUESCA.
cf^A»JiTD

Mwr-M-? c&C^rTt' , , .
tfÜONiJL. / ^GKMtCJL DOf WAüiviOPS BCVOXÍAOC.E: DOAOCO

Churrasqueira

Modelo prè-moldado torna fácil a montagem em casa

Foto» de divulgação

muito dificil encontrar quem não goste de
i fila:

Sistema modular permite facilidade na montagem ...

ÉL^.
churrasco e as grandes filas de espera nas
churrascarias estão ai mesmo para compro-

var. Mas as filas e os altos preços estimulam cada
vez mais o hábito do churrasco doméstico, fazendo
com que não só casa de campo ou praia, mas
também as casas na cidade e terraços de apartamen-
tos, tenha o conforto de uma churrasqueira.

Existem no mercado muitas firmas especializa-
das na construção de churrasqueiras cm alvenaria,
que requer mão-de-obra especializada, para perfeita
exaustao de fumaça c evitar rachaduras na estrutura
provocadas pelo calor. Além disso, o tempo de
espera para a firma fazer a montagem, que nos
meses de férias chega a até 30 dias, dificulta a vida
de quem pretende curtir um churrasquinho o mais
rápido possível.

Pensando nisso, a Pancreto desenvolveu modelo
ré-moldado, o Modulatta. composto de 27 módu-

.os de cimento especial, que pode ser montado em
até duas horas. O kit traz um esquema do tipo faça
você mesmo e argamassa para que o comprador,
logicamente os que têm certo jeitínho para colocar a
mao na massa, possa facilmente fazer a montagem.

flc

"A montagem é realmente muito fácil, porque cada
peça é numerada, com encaixes tipo macho e fêmea
e frestas entre cada módulo, que permitem calcular
a quantidade exata de argamassa a ser utilizada",
explica Klaus Weiss. gerente da Grill Center, repre-
sentante da Pancreto.

Além da facilidade de montagem, as medidas per-
feitas entre a cubagem da boca da churrasqueira e a
inclinação da chaminé permitem excelente exaustão,
enquanto as paredes duplas com placas refratárias
internas não ocixam que o calor do braseiro incomo-
de os churrasqueiras no melhor da fcsta.

O acabamento pode ser de qualquer tipo, como
placas de tijolinhos, chapisco. azulejos, concreto
aparente, etc. Com design moderno e muito leve,
apresenta as seguintes medidas: 1 metro de frente,
70 centimetros de profundidade e 2,55 metros de
altura. A boca, com 80 centímetros de frente, 64
centimetros de profundidade e 60 centimetros de
altura foi projetada para utilização de sofisticados
espetos giratórios ou simples aparadores de espetos.
O endereço da Grill Center é Avenida das Américas,
4790 - Barra da Tijuca (325-2245). (A.R.) ,e qualquer tipo de revestimento

in
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Para ambientes jovens, o casal
bem vanguarda esculpido em

gesso, com textura e cores
semelhantes ao granito\

.;<, Na Estranhamente
?M Por Cri 2.90Q

Para dar nova
aparência ao eterno

relógio, a artista
Lúcia Barata

., pintou silhueta de
icasal nomostrador.
jPor CrS 6.500 na 343
m - Galeria de Arte

¦ •;• V

A fruteira em
formato de flor faz
parte da linha de
objetos em acrílico

da Laçarote. O
preço e Cr$ 6.978

Produçlo: Arllf Roch» Foto»: Jot» Roberto Srr« « RjcardoFwrwtIo

Cm» Sloper —
Rua do Ouvidor.
170, Avenida.
Nocsa Senhora
de Copacabana.
766
Estranhamente

Avenida Ar-
mando Lombar-
dl. 205/loja 112
Intemi — Ave-
nida Bartoiomeu
Mittè. 325/loja
116
Metiaa Mercier .

Shopping da
Gtvea e Rio Oe-
tign Center
343 • Gaieria de
Arte — Shop-
pino da Gávea/
loja 343
ZftZ-RuaPa-
checo Leio. 146
(294-4649)

;7>,.v'»->*,

Os objetos
para escri-
tôrio da Ra-
dical são em
ferro e o de-
sign prático
e moderno é
assinado
por Ângelo
Acerbis. Na
Matias Mar-
cier com
preços a
partir de
CrS 2.800

Para combinar o
romantismo das

flores com design
moderno, os vasos

de alumínio
anodizado em

várias cores foscas
metalizadas. O

pequeno custa CrS
180, o médio, CrS
220, e o grande,

CrS 300, na Internx

t*.'£T.V*jj«8S^

Mármore E Grani

Agora

Também Tem

Etiqueta ^

Classificados

om 11 anoB de
vida e sete lojas
espalhadas pelo

Brasil, a Bauhaus
Tecidos e Decorações
está abrindo o
primeiro escritório
fora do pais, mais
precisamente em
Portugal. Os
proprietários, os
irmãos Orlando e
Raul Sarhan,
pretendem levar para
os portugueses os
padrões exclusivos
desenhados pelo
arquiteto e decorador
José Duarte de
Aguiar. A etiqueta é
conhecida por tecidos
e papéis de parede de
extremo bom gosto,
que vâo do estilo
limpo e simples ao
mais sofisticado.

Se voei i do tipo qut ¦UMillSlli*'HaÍB<
aiites de comprar, olha BANCAS EUVATÓUOS

CZ'SM ™»» MWKaBU»:
tüqutlaé sinônimo 1,20 X 55 9.1M. 4J00.

dtquilidadtertprtxnta (<MxS} mo. «,000.
multo mais do qut uma -M^t. IIM ,»•
simptes identificação. J.00«#S B*100, 7.8P0,

Quando você adquire ESCADAS • fISOS • rACHADAS
uma peça na Permar ti . Mmesma coisa. ¦* "" 3199'

li você encontra bancas, lavatórios, pisos
e eseadas em mármore ou grani to.

Tudo sob medida, de acordo com o seu
ambiente. 0 atendimento é personalizado
e o orçamento sem compromisso. /
RUA LI MO TEIXEIRA, 307 © 581-7945/581-5651/581-5962

Peça a visita de um dos nossos
representantes.
Ha Termar. você náo vai pagar mais
pela etiqueta.

LIGIE JB
ASSINANTE. =

DIVIDAS
SOBRE

ASSINATURAS?
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PROMOÇÃO BONATTO

Sensacional Promoção Guelmann!

ARMÁRIO 4 PORTAS C/ COMPARMARIO 5 PORTAS C/ COMPONENTES

POUCAS UNIDADES

4 ? Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90 JORNAL DO BRASIL

ESTOQUE

LIMITADO

mgmmm-sw

Venha

conhecer

a nova

linha-90

exportação

da

BONATTO
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PORTAS DE FABRICAÇAO VOLLES

IMBÚIA-MOGNO-CEREJE1RA

PORTAS MACIÇAS DE FABRICAÇÃO | Rustílus í

..... "**??''

JORNAT- DO BB AS". domingo, 17/6/90 p Casa e Decoração ? 5

OPÇÃO NOBRE

PARA GENTE

DE BOM GOSTO

PORTA CAIXILHO PARA VIDRO

FECHADURA COLONIAL QUADRUPLA COM
CILINDRO DESUSANTE

FECHADURA PAPAIZ 4 VOLTAS

Olho mágico

201

NÚMEROS DOURADOS

PORTA ALMOFADADA PORTA CALHA MEXICANA

TIJUCA

Rua Mariz e Barros,

1058 Lojas D/E.

FRETE GRÁTIS
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BAZAR DAS FLORES

FLORES E FOLHAGENS

D ESI D RATADAS

TUDO PARA VOCÊ CRIAR SUA

PRÓPRIA DECORAÇÃO

Rua da Alfândega, 339 e Rua Senhor dos Passos, 168

Centro — Rio de Janeiro — RJ. CEP 20061

Tel.: 224-1864 e 242-5185

Flores de Tecido

Flores de Massa

Pétalas para armar

Pistilhos

Argilas

Arranjos

Cestas e Cachepôs

Artigos de palha

Lembranças de 15 anos e casamentos

>

KBB
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! ARMARIOS TRADICIONAIS * '. 
?>4" ." . |^^9I| ARMARIOS COM PORTAS DE CORRER - LINEAR

Projetos personaiizodos para coda ambiente ACABAMENTOS: Branco, cerejeira, espelhado ou personalizado.ACABAMENTOS: Branco, cerejeira, com molduroi, com frisos, A movimentacSo das portas do corror dos armbrios VOGUE o li-
oo espelhados. _____ near. isso torna aproveitdvel o espafo junto ao armario, permitin-

¦O ESTANTES GRATIS VNHEIROS Divorsos acobamentos.
w Projetos de acordo com suas necessidades.

PROJETOS PERSONALIZADOS

ORCAMENTOS

COZINHAS COZINHAS
ACABAMENTOS: Fbrmka, madeira natural, PVC divorsos pa* Projetos personalizodos
drdes .

^ 
VOCT TP

empissa do crupo Hi* md*«fa prttkos J M ^
'-' ¦¦ ¦' r1' ; ¦ ¦ ¦ >- '-'' .''\ 'ij'.V'- /-• '' "V;> . * -;;, '<> 'i-y ' ¦¦ ;¦£ •' •- ,1

I
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' ~V/,V>

ARMARIOS TRADICIONAIS
Projetos personalizados para cada ambiento
ACABAMENTOS: Branco, cerejeira, com molduras, com frisos,

ou espelhados.

ARMARIOS COM PORTAS DE CORRER - LINEAR
ACABAMENTOS: Branco, cerejeira, espelhado ou personalizado.
A movimentação das portas de correr dos armários VOGUE é li-
near. Isso torna aproveitável o espaço junto ao armário, permitin-
___________________ do maior proximidade do ar-

1p3 mário de mesinhas, camas e
|ri cômodas ampliando a área

í í : ® de circulação. Outra vanta-
gem é a simplificação de sua

j&l&fll estrutura interna que se inte-
K||í:'l gra às paredes do ambiente,

/ •¦'? '_ •'• - - '¦ áS' : fc sendo de rápida montagem e
—jM 1 seu custo bastante reduzido.

' -"M

111111

VEZES

BANHEIROS Diversos acabamentos,ESTANTES
Projetos de acordo com suas necessidades.
Diversos tipos de acabamentos.

PROJETOS PERSONALIZADOS

ORÇAMENTOS

MONTAGENS

CONHEÇA TAMBÉM NOSSA
LINHA COMPLETA DE SALAS
DE JANTAR, DORMITÓRIOS
BARES E PEÇAS AVULSAS

AOS DOMINGOS

PLANTÃO ELETRÔNICO

208-4085
COZINHAS
Projetos personalizados

COZINHAS
ACABAMENTOS: Fórmico, madeira natural, PVC diversos pa
drães .

EMPRESA DO GRUPO BI* RIÒWÍS prÉtkOS

BARRA; CasaShoppIng • Tels.: 325-9837/325-8588 (Sábados até 20h) e LEBLOH Ataulfo de Paiva, 80-B • Tel.: 259-0545 • LEBLONfc Ataulfo de Paiva,
19-F - Tel.: 239-5195 • COPA Barata Ribeiro, 194-J - Tels.: 542-2698/541-8447 o CENTRO Buenos Aires, 85 - 222-2134 • TIJUCAe Conde de Bonfim, 80-B
Tels.: 234-5775/234-4788 V. IZABEU Pereira Nunes, 395 - Tels.: 228-1992/254-5637 • AV. BRASIl* Av. Brasil, 6.179 - Tel.: 260-4897

All'—-r-whm fa

n

D<
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VAMOS LA, BRASILM

TRES JOGOS NESTA M

NESTE NtJMERO E I
I

PAGAMENTO EM 3 VEZES S/JUROS A COMBINAR

COMPRAMOS 

•

J PENSOU EM VENDER MB flta

I SEV MOVEL USADO? ¦T) iJK

I LiGimPAMNOS! \9 wmm

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ POLTRONA
GRUPO DESOFAC/2 POLTRONAS

A

fB ftJf fi 
Wk ft

ihhb * M. 

" 
iij

I II PAR DE CADEIRAS [1 X Ml V J
II II LUIZXV 11 If

II (vendemos a sala ¦ Iff
I completa composta 21 11 I I

de mesa, If VI
toai ere cctii n iKirsi C» 8 cadeiras, aparador CADEIRA CISNE ITOALETE ESTILO INGLES , e buf{etM) (Promogfio do ITp) ^

CONSOLE ESTILO INGLES

XV (Temos vArios
ITAGEAR FINAL DO StCULO estilos)

SOFA MBOALHAO COM 2 POLTRONAS

I f 
^|S}

a r» f** A r* I r» a I IIIi 1 ** * * *' )* • ? * •*-" * '¦¦••• * **»• *»--"¦
PAR DE CADEIRAS LUIZXV CONSOLE EST. FRANCES EM MACHETERRI CADEIRA MEDALHAO COMODA LUlS XV

(VIRA MESA DE JOGO) COM BRACOS Temos vcirias outras dentro do estilo

Toda a variedade de pegas avulstis nos mais diversos estilos e designs.

:f 

^C^gASCStiSBA

Venha nos dar o prazer da sua visita. decorafoes
,

i.
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VAMOS LA, BRASIL!!!

TRÊS JOGOS NESTA M

NESTE NÚMERO E I

S/JUROS A COMBINAR

COMPRAMOS •

PAGAMENTO EM 3

PENSOU EM VENDER

SEU MÓVEL USADO?

LIGUE PARA NOS!

232-0701
MESA DE CENTRO LUIZ XV

POLTRONA D. JOSÉ
GRUPO DE SOFÁ C/ 2 POLTRONAS

PAR DE CADEIRAS
LUIZ XV

(vendemos a sala
completa composta

de mesa,
8 cadeiras, aparador

e buffet.)
CADEIRA CISNE

(Promoção do mê«)TOALETE ESTILO INGLÊS

CONSOLE ESTILO INGLÊS
(Temos vários estilos)

PAR DE MESINHAS ESTILO
INGLÊS EM JACARANDA

PENTEADEIRA LUIZ
XV (Temos Vários

estilos)ITAGEAR FINAL DO SÉCULO
SOFA MEDALHÃO COM 2 POLTRONAS

PAR DE CADEIRAS LUIZXV CONSOLE EST. FRANCÊS EM MACHETERRI
(VIRA MESA DE JOGO)

CADEIRA MEDALHÃO
COM BRAÇOS

CÔMODA LUlS XV
Temos várias outras dentro do estilo

Toda a variedade de peças avulsas nos mais diversos estilos e designs

Venha nos dàr o prazer da sua visita
LJ?
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CAMPEAO 3 VEZES!

ASE. N6S APOSTAMOS

*ACILITAMOS 
EM "

DESPACHAMOS P/TODOS 0 BRASH

AGORA C/EQUIPE DE DECORADORES P/ UM MELHOR ATENDIMENTO

TROCAMOS

| 

l I

completa c/12 pecas vrrR|Nt^ INGLES '; CAMA AfTT NOVEAU (OORM^ COMPLETO) j 

j

BERGER ESTILO INGLkS I

Dormitdrios, salas, eristaleiras, vitrines, mesas, cadeiras, armdrios I

Praga da Republica, 73 
(021)232.0701

S&bado at6 ks 16h - Com estacionamento. I

Perto do I
Corpo de Bombeiros I

I I (I I V
II*vi. •. ' * ¦ • " f- ¦¦¦. #

«

domingo, 17/6/90 ? Casa e Decoração ? 9

CAMPE A O 3 VEZES!

ASE. NÓS APOSTAMOS

A CILITAMOS EM...

DESPACHAMOS P/ TODOS O BRAS.

AGORA Cl EQUIPE DE DECORADO

TROCAMOS

O MÓVEL QUE VOCE

NÃO QUER MAIS,

NÓS QUEREMOS!

LIGUE PRA NÓS

232-0701

'$à

awüftfe irfSIWafn^P81 IffiBaíl

SALA EM JACARANDÀ
Estilo Luís XV

completa c/12 peças
SOFA IMPÉRIO

(Temos vários estilos)

POLTRONAS LUISXV
(Temos o grupo completo)

$É|ÍÉÍÉÍÍ *

POLTRONA LILI

SALA' ART-NOUVEAU
MESA ELÁSTICA C/8 CADEIRAS

Temos vitrinesCOMODA FILETADA EST. IMPÉRIO

CONSOLE LUIZ FELIPE
Em Jacarandà c/cadeiras

Console de Jacarandà
Estilo D. José

PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
de Jacarandà

Temos a sala completa c/12 peças CAMA ART NOVEAU (DORMITÓRIO COMPLETO)
VITRINE ESTILO INGLÊS

(Temos sala completa)

BERGER ESTILO INGLÊS

Dormitórios, salas, eristaleiras, vitrines, mesas, cadeiras, armários

Sábado até às 16h - Com estacionamento

Perto do
Corpo de Bombeiros

r

?
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PROMOÇÃO
ESPECIAL

Pagamentos
em até

4X
sem juros
PROJETO

DE DECQRAÇÃO
GRÁTIS

frff
^ è&V «ítjrVSí' "i

Projetistas i sua
disposição para
projetos e
orçamentos sem
compromissa
Consulte nossos
preços em 4 x Iguais,
sem juros ou À VISTA
com desconto em
uma de nossas lojas.

MÓVEIS EM MADEIRA MACIÇA
DESIGN EXCLUSIVO

VENHA NOS CONHECER
E CONSULTE NOSSOS ARQUITETOS

SEM COMPROMISSO

MM
DECORAÇÕES

AV. ARMANDO LOMBARDI, 949
LOJA A* B

«^íbsssb^s-- • "T 
/

Stcmcmo^tt

• 
ss?in—i' ¦ 1

juul m -iHE^a
|U ft ID:,S _ I
P I ; A "

L iits-rj&Sm FTtenS

^ESP 
Coziplari

COZINHAS DE 1! classe-
SHOW ROOM: Av. Armando lombardi! 949
Loja G - TeL 399-5437
Estrada do Caçula, 495 B- Ilha ;
Tels: 396-2552 e 396-8585
Rua Almirante Luis Beiart, 71C *"•
Jardim Guanabara • Ilha Tel: 363-1067
FÁBRICA: Rua Narciso, 57 • ColégE
Tel; 372-9751 ~

ESTAMOS
EMGRANPE
PROMOÇÃO

DA CASA-Móveis
de alta qualidade,
temos arquitetos à

sua disposição

Mezzanmom

a Conde de Bonfim, 67 • Loja C • Tijuca • Tel: 284-7397
Av. Armando Lombaidi, 949 • Loja I ¦ Barra • Tel: 399-5305

Armário»,
cozinhas*
banheiros

= Mfer

m
.j;;

Produzimos armirios embutidos, ccainhas,'': 
¦ ul ¦ camas, bares • estantes tudo sob medida de

l ¦ / acordo com o seu bom gosto.

¦ Ml 
[DjaCasa

kMEtUCAV >-

—.

f • i
mgm A

-4* 
/'/HSf°/ : AcA6>CAI5

/a^ 
A*»!a^ 
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7 M %•) (MW fail
A w <j /Sftc • /
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/ww1 /
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SHOW ROOM:
........ Av. Armando Lombardl, 949
VENHA Loja J • Tel: 399-9022

NOS VISITAR „ /km*Rua Vaz de Toledo, 235
Engenho Nova

SOFACAR

» 
1^- 

'

fft 
0

NANDOS 0E

~±-

SOMOS ESPECIALIZADOS EM SOFÁ-CAMA. NOSSAS
PEÇAS SÃO DESMONTÁVEIS E A ESTRUTURA
BÁSICA É METÁLICA.

ESTES SÃO ALGUNS DOS 12 MODELOS

QUE FABRICAMOS. TEMOS ENTREGA
IMEDIATA, OU FABRICAMOS SOB MEDIDA.

¦¦¦¦¦¦¦

(t il iI ii

fc&a^L ti /% vjsilSH v
nUBCIHIiiCLf— - iXimalEBfl .. • m"'u^EH9^9IH 1 i-p-:r'

« * * • ¦- ^ ' . •¦ '••
' - 1 J \

.I',..,  * ¦ jff'' '* "Lj

t.i5,v.,..-.,t>,?sg0BiHB|^^^^^. I
:lBypK-- ^ 4 • J ^msggj**

J1 i^MR' -^1
- ,.laud ^v| •;- r^i' '¦ ^1.-. ,«9

... -•
^MWMMi^iHlinfi'-" 1 miM'<Mififtm •""',' ~-n -

I NANDO'S 1

LSofáCamaJ

COPACABANA
Rua Figueiredo Magalhães, 885. Tel: 255-5781

GÁVEA
Shopping da Gávea • loja 201 • Tel.: 259-6996

REVENDEMOS PRODUTOS

(SESÍ 
¦

^^^L-'':' v.'* -: * ,Em

..~>i; •-'

1

1' '¦-*¦-"~ JR
¦

¦ ' '¦ ^1" ,«9
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¦¦ «wkl  B BE J
¦i:i7~ Cadeiraespaldar AyOAQ7EA | ^ L mrm I

alto em Freiio. 4 A^.WijOU^ ^r m m m M m m

-^Xo T m j m m m wj mat Zm m ml 

"A

:; J w I u M m M M 
f 

m ¦ 
f

mm v'. JJj B ^V I.

^—""

|t^"h 
4x11.847,50

'•'.em.Freijbcomfomica^^®^ tt=l "^ >¦ • H|

?^?5^ ACABAMENTO EM FREIJ6 OU MOGNO. fa . 
f&rl "" 

; 
/I

•?.V UNEA-A AAM
INTEmOfUb Mobilia e Natureza / ? X/^T^X

j|^ Rua 
Barata Ribeiro, 80 RuaCondede Bonfim,488 Av. Armando Lombardi, 949

HA 
LojasA/B/C-Tel.: 

542-0647 Loja A-Tel.: 268-8479 Lojas A/B-Tel.: 325-6629

--- .*¦«  ENTREGA GRATIS EM TODO 0 GRANDE RIO

?cfeS^ATTAN • JUNCO JCN I WK9Si^3HPi I BOILER | 
J

¦•: • vime •cana-da-india ea ;gssi*£sa.„ NauoBiDT 
f^engeprol

~ i. J^~'~' '*' ~C'—¦."¦• jgy- BflfltjETH 
• fiflo'mai d. loitfoj tm ge<al ^"""^ AOA^TiLtTWICO PISCINAS

:C ~ 0?&ISf 751-1557^ # 751-2375 • AQ°IN0X 304 • PISCINAS DE FIBERGLASS
•:- — Wli^  aD  a  • VITRIFICADO • FILTROS E BOMBAS P/PISCINAS
k~ • ¦^¦^¦¦i^^^E^PBIflF|aH0^V —  • aquecimento central p/hot£is • banheiras de hidromassagem
;!v. C^ZT3 '^H| REDES DE PROTEQAO e mot£is. super produqAo de • assistEncia t£cnica

fc =_ Lflz*.zr.^r.n,: • SAUNATECAEAVAPOR mam • REFO^SERXli^DEFIBRA

I CGftTTNAS 3AP0NESAS mf& j-rSa^'"'1 w_— 
¦ga^^s -

ENTREGA 
EM 48h. S1SU

^ 

WW ffl 

B0X BLIMDEX ej^--

l^ilfill 
^G°; '*lwi

SB "^SagfSS^^"^ 
• 

Nio PA6UE JUROS EMBUTIOO

IiUnRrl Show.Ro^t^^MOAMWOAVB5A' REVENDE00R 
AUTORIZADO " • •''•¦• ^„'»S.

^ Rua do Catete, 160 — Loja s/loja-RJ. r^V^ Vldracarid l COME Of nkfim

r^^^^^z3zzrzzz,«ZiiZr™ ^

I \n«Bf K IRRIIT7 nancianwT\ua obrm. * CHAUMOHT Ml IU mNTt ¦ UW«A O HANO MIXlVIL
i I ADr\ MDDUI* Tei.: 590-4273  _™«»,u*«opost*.

I FROMOCAO: Preco Congelado  \
I # V ESTRADA DO SAPt,895 • ROCHA MIRANDA* RJ 'TEL.: 430*1793 2Q.o,„ si. to* Banh. lt% 1.308.000,00 \
•¦ I KIATBBIAI r%e hntrada a comMnar 1 VJb„r,cviO CO^u ^ \

" I MATERIAL DE 6pagamctitos(l -f-Sfixas) okg^E.^0" \

i ImArmoresgranitos LC0Nsi"ucA0_ ~
KtW?i I Si Sill o seu gosto, espago c orgamento.

1 EPEDRAS DECORATIVAS r **^*—«^ el 11 VENOAS "^U I lyHMT ^^^jcON-STRUCAo I

I 1 I nwotM—i sr.KK,i-"""M CHAu!y!gJiT 
yfvEinS

: I- ¦ ATENdTmENTO PERSON AUzI'qo'/^ 1/fVliA I uZX£^ZZm?l&~» AmmHmam.mmmcAmmm.mm.^t

; # ¦ CREDITO imeoiato /V If P/fl % I castilhosconsultohultda. VISITE NOSSO SHOW ROOM Tel.

fZB GRANDE E VARI ado ESTOQUE r, |»r, saMia RSMro, 47/101 CtP 2SI490 Av. das Americas, 13550-Km 14-Barra da Tijuca "3»3*W/Q

1 giamiio cimza andoiinha 1.990,»i |^ffl9^RQ99| III ill fJT ^otSoSBONZAoTtD aT
I GIANIT0AMAKELO MC 1.990.ml 111/11 mil rffl P~1TC~,~0'r~?I^~L~r~1I^

: I miuttu J.M0,„, 120 X 55 5.050, IJJJ/J.c™E liquidacao ™ dte 
(flm* 

<ma «««« 
JAs 0! PlAUS 4.990,(1)2 160x55 6*300# Wf//W •colchas W^M ^ ff—-rlv qualidade ^

if- I ROSA CAPRI 3.699, rn2 200x55 7«990» NAaONM.P^IMroRTADO ^ ^K» 0 • tudoemalumInio' ^^|vL . 
351"2184 0

5 ¦ I AMAIEL0 OifBO EXPORTACAO 4.899,m2 Iljl OR^AMENTO SEM COMPROMISSO fll | ! pagamento faclitado It FERNANDES LEAO' ({]]¦ D C! |i1 _U| lift ml ITl W • OARANriA E ASSIS TEC PEBMANENTE \ rrfl*** V/ fcwv p.

|||j^^^^*^flUCira^anipOS^W3^CJ^ ^^^REFOAMAMOS 
E conseptamos N* BI-VAZLOBO^

COMPRO P/ VOCE

PROMOÇÃO PARA
PISOS E REVESTIMENTOS

BANCAS E LAVATORIOS

OtV.roRNAL DO BRASIL domingo, 17/6/90 ? Casa e Decoração ?

Mesa em Freijó com
tampo de cristal.
Vários tamanhos.

4x8.347,50

MÓVEIS

MVM
Tudo

para sua

residência.

Fabricação

própria^
PROMOÇÃO ESPECIAL

MÓVEIS EM MADEIRA MACIÇA

Cadeira espaldar
alto em Freijó. 4 x 2.497,50

4x11.847,50
Cama de casal Veneza
em Freijó com fórmica.

ACABAMENTO EM FREIJÓ OU MOGNO.

Conjunto
3 Marias em Freijó com
tampo em cristal.

4x3.143,75

Bi-cama em Freijó
com fórmica.

/VWVx UNEA-A /Vv/V\
lurmiAiiri Mobília e Natureza # ? \# ? %INTERIORES INTFMOaE5

Rua Barata Ribeiro, 80 Rua Conde de Bonfim, 488 Av. Armando Lombardi, 949
Lojas A/B/C -Tel.: 542-0647 Loja A-Tel.: 268-8479 Lojas A/B-Tel.: 325-6629

ENTREGA GRÁTIS EM TODO O GRANDE RIO

AufitfOflZr
A GÁS C ELÉTRICO

§ AÇO IN0X 304
VITRIFICADO
AQUECIMENTO CENTRAL P/HOTÉIS
E MOTÉIS. SUPER PRODUÇÃO DE
ÁGUA QUENTE.
SAUNA SECA E À VAPOR AHM4PEW

Comerei •Ortjmento lefn comp<om.wofiffofmjj át loldo» tm ge<ilA yiitj com dtKonlo ou pajimenlo
UcMítado

PISCINAS DE FIBERGLASS
FILTROS E BOMBAS P/PISCINAS
BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO
REFORMA DE PISCINAS DE FIBRA

REDES DE PROTEÇÃO
^mr^ÉÍv^ã^ PROTEJA SUAS CRIANÇAS
V ^.^Kr<V a Htd»i d« cxoteçio para vmn

j\ d" *'»ai dt mt»>ço . quadiai e»''*^Ê^át-TCf ^0f ponrvts'yW*-'^. • Supoft. 300 k^m*. 100% ny.
í' 'ofl-m*,tn*1 blnwen,g

¦sBIBHu V * l"»i»l»ç4o ràjwlaCOFWMAS 3AP0NESAS

ENTREGA EM 48h. (021) 571-7897
208-1319 (PLANTÃO)

BOX BLINDEX

248-0399

228-8183

NÃO PAGUE JUROS EMBUTIDO
REVENDEDOR AUTORIZADO

i Vldraçaria t. conoe dc bonfim
^5^ Werneck 229—L0Jâ2i2

ROO) PAINU 
~—"TTUj

 FACILITAMOS M1 MfiAMINTOS ACtilAMOS 1000$
OSCAIttBMCttOfTO

MSC0N10 WKUl ROA MGAMtNTO A VBIA.
SHow-Room
Rua do Catete, 160 — Loja s/loja-RJ.

MOVEIS Tels.: 208-1898 • 208-0047

Projetos • IsgalIzaçOe» dt obras,
construções s reformas em geral. R-
nanclsmos sus obra.

Tel.: 590-4273

V ESTRADA DO SAPÉ,895-ROCHAMIRANDA-ígTil.:450*1793

MÁRMORES, GRANITOS

E PEDRAS DECORATIVAS  ;
I TUDOiM 

~l
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO/ Jfc ¦ *J.lm I
ATENDIMENTO PERSONALIZADO / C
CREDITO IMEDIATO / W W f i ÊÊ \ f

IB GRANDE E VARIADO ESTOOUE I
Hnmnns L scmjum* 

wl

construcao
Atandemo* a lojw. EngenN. • Empreiteiro* em todo
Estado do Rio • Sul da Mina».
Solicita Orçamento sem compromisso.
Informações p/carta ou tel.: (Of 1) SSS4MS4

CASTILHO» CONSULTORIA LTDA.
R. Pr. Sabóia RIbairo, 47/103 CCP 22430

<fM'»v.oet s'b»

VISITE NOSSO SHOW-ROOM Tel
Av. das Américas, 13550-Km 14-Barra da Tijuca

jiGEIMARDECORAÇÕES
| ltX)RTIWA8 E ftKVBCTlMfiNtOS ft
V GRANDE LIQUIDAÇÃO 

'

I • CORTINAS ffl -
f • colchas Ram.

• PAPEL DE PAREDE
NACIONAL E IMPORTADO ^

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
R. Siqueira Campos, 143 sbj.110

S 255-9492/255-5029/235-3648

TOLDOS BONZÃO LTDAGIANITO CINZA ANDORINHA 1.990, ai
GEANITO AMARELO MC 1.990,ml
BtCE IAHIA 2.990, ml
AS Dl PAUS 4.990,ml
I0SA CAPEI 3.699,ml
AMARELO OURO EXPORTAÇÃO 4.899,m 1

12 ANOS DE
SIMPATIA E
QUALIDADE
381-2184TUDO EM ALUMÍNIO «• lV»LAVAMOS TOLDOSPAGAMENTO FACILITADO

OARANTIA E ASSIS TÉC PERMANENTE
REFORMAMOS E CONSERTAMOS
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NA ROSELLE SAO

IQUATRO 

andares de exposi^ao permanente nos mais variados k

estilos em UM s6 enderego. Isto significa mais facilidade j

pra voce encontrar a decora^ao de sua casa.Venha nos visitar

Bfl c/Machetaria Carna Solteiro Est. Luiz XVI I
Eg Laqueada Azul e Dourada

[] mmf   I

X

c/Machetaria Poltrona 
Est. Luiz XV C/AplPques irTbronze Vitrine Filetada Est. Art. Noveau -4

(Temos Par) I

Excelentes 
condi^oesde pagamento. Sabadosate 16 horas. ^rivon,nhB#,;p|^^p^emverde I

Estacionamento facil. Ca^;raA^^iaal^<;o A

A maior loja de mdveis Antigos e Modernos do-Rio de Janeiro |

• COMPRAMOS # VENDEMOS • TROCAMOS • FIMATiCIAMOS 11

Rua dos Invalidos, 59-63 - Centro 
- Tel.: (021) 252-9002 - RJ -II

^^   

224-5278 

^

*

ROSELLE

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.

Cama c/mesinha Est. Art. Deco
Temos dormitório CompletoJogo de Centro

c/Machetaria Cama Solteiro Est. Luiz XVI
Laqueada Azul e Dourada

3$ ¦4ww ¦•'¦¦>

Par de Colunas p/Plantas
c/ Machetaria Vitrine Est. Império

C/Apliques em bronzePoltrona Est. Luiz XV
(Temos Par)

Vitrine Filetada Est. Art. Noveau

ifill

lifell

Poltrona Est. Império
(Temos Grupo Completo)Par de Cadeiras com

Macheteria C/Mesa Lateral
C/Tampo de Mármore Rosado

Cadeira de Braço Antiga
Est. Luiz XVI

(Temos o Par)

Excelentes condições de pagamento. Sábados até 16 horas

Estacionamento fácil.

Escrivaninha est. Império c/ tampo em verde
(pirografado)

Cadeira de Balanço
Est. Austríaco

A maior loja de móveis Antigos e Modernos do-Rio de Janeiro

• COMPRAMOS • VENDEMOS • TROCAMOS • FIlWiCIAMOS

Rua dos Inválidos, 59-63 - Centro 
- TelJ (021) 252-9002

224-3278

12 p Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90  JORNAL DO BRASÜ
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¦ 

. 
j^Miiip!*)'; fK^r* f 
1 ; ••<. • *lHX 

*?v • 2l
K mOveis de ferro em geral

-^mmm - ¦¦ ¦i-.v .'•¦¦,-;- ,^-r-
, mm p $&&*?% •M 1 * ®»l 

".\

/ ; ,$¦./:•¦ . Hiiil ? . : \

|| ¦j^^^ilifflffe'Witf'iTI"~fil^ilrtHTfIt

: .;__ Molas — Espuma e Ortop6dico Modi-

,-! TRADICAO E QUALIDADE. 34 ANOS. 1956 
— 1990. 

~

* I —————————————^——— —————^—¦— —————

JKT Ipanema: Visconde de Piraj6, 29 Tel: 521 -4646 Tijuca: Rua Hadock Lobo, 303 Loja B Tel: 234-3123
<4P^ i Ipanema: Visconde de PirajS, 35 Tel: 287-5148

COLCHOES Barra: Casa Shopping, Bloco E Loja C Tel: 325-3211 Copacabana: Rua Inhangd, 36 Tel: 237-7795

r? > '
—————————.^————wv-w—m w 3

:>rao jacuzzi~n BV^¦
ilha piscinas ¦>

¦¦ 
jsg /3// *,? Vi 

I Jii"i 
fi 1 N 

[ |

PPISCtNAS. SAUNAS, HIDROMASSAGENS E__jH(LW|Y J 111 I \ I Lll "
ESTiCmAMENTO f¥f 

y|a ESPCClftl

1 Aimario Superior c/2 porta* 
'" A 

VIStft .
:::cmaaa^SElBEIEMEl— + larmirio superior c/ 1 porta / ^ All/ 1 "

iTLliW. W.,^ + 1 gabinete c/2 porta* 1 S6 S''^ KZTIe 
" 

C/xU/0 !- •liw" o« i.ic.j*-j.iwoo.!io + 1 gabinete c/3 gavetoes ¦ , ¦ ¦* Conjunto ostotado ' •w v 
|

^^^'¦M 
3' ""**y 

i^^P< 

499^ 

^

*"4 

¦% I I I ^1 i 
v~ ^ p Q

jJftk —-*~v^-—¦¦ Aproveite estas vantagens!

^ V \\ • Proiotos exclusivos e personalizados. • Orqamento sem compromisso.
\x • Financiamento cm ale 5 vezes sem juros. • Na compra de uma Cozinha, voce ganha urn~ *, 

|% • NAo usamos aglomerados. bnnde especial.'JhIHB 
INVSI « Ponas no ac • Sabado, atendimento 13 horas.

inha^ersaljl: a

I IT! IF j. Hbrica: 
Rua Tibolm, 466 — Bras de Pina — R| — Tel.: 260-1781

" 
iACCIWAWTl?* 8 Show-Room: Rua Cambauba, 832-A— ] Cuanabara- Ilha do Covernador. Tel.: 393-6923
AuOlINAlllfc. I^^Sr HHH Show-Room: Rua Bario de Bom 201-8848

BREVE EM IACAREPACUA:
|, ; j ¦ , '.Show-Room: Novas e amplas instalacftes industriais. j2

»».i» ¦». (1500m ). para melhor atende-lo. Estacionamento pr6prio.

^ i |gj|iij|||ijj|jj|j|j|j|j|jjiiii*

domingo, 17/6/90 ? Caga • Decoração ? 13

SOFÂ-CAMA
Prático e confortável

Colchão das
melhores marcas
Espuma — Molas

— Ortopédicos
Medidas padrão e
especial. Temos

também 1,98x1,58

para p/ entrega.

Conjunto Integrado Cama e Colchão
Molas — Espuma é Ortopédico Medi-
da padrão e especial.

TRADIÇÃO E QUALIDADE. 34 ANOS. 1956 
— 1990

Tijuca: Rua Hadock Lobo, 303 Loja B Tel: 234-3123

Copacabana: Rua Inhangá, 36 Tel: 237-7795

Ipanema: Visconde de Pirajá, 29 Tel: 521 -4646
Ipanema: Visconde de Pirajá, 35 Tel: 287-5148
Barra: Casa Shopping, Bloco E Loja C Tel: 325-3211

rao ~uACuzzi~N

ILHA PISCINAS
toe . f4ff ^v-

TUDO P PISCINAS. SAUNAS. HIDROMASSAGENS E ETC

*? *--00 *« '4:0° 1 Armário Superior c/ 2 portas
1 armário superior c/ 1 porta
1 gabinete c/2 portas
I gabinete c/3 gavetões

tpcnas 3x 14.499» >°»> «3 497.

ouàv.«. 36.870, j

SwMri itomi
(ku l .K 1010 • 3116Ü00 X
Sofu 1.52 I OM • 31 H 171J»
Tmoi Outra

Conjunto ««lotado
•m tocldo do alta qoolWodo

total: 20.300.

Lugar de Beleza

é na Cozinha!

Requinte

Fábrica: Rua Tiboim, 466 — Brás de Pina — R) — TeL 260-1781
Show-Room Rua Cambauba, 832-A— ) Cuanabara- Ilha do Governador. TeU: 393-6923

Show-Room: Rua Barào de Bom Retiro. 112-A — Eng Novo. Tel.: 201-8848
BREVE EM JACAREPAGUA:
Show-Room: Novas e amplas instalações industriais.
(1 500m ). para melhor atende-lo. Estacionamento próprio.

as®
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TROQUE SUA PORTA SOCIAL NO SALAO DA CONSTRUQAO 
=

VISITE NOSSA EXPOSIQAO. TEMOS MAIS DE ISO MODELOS EM SALAO COM 1.000m2. =
,i ' - • CEREJE1RA • CEDRO • CANELA • PORTAS E JANELAS „ __ ____ 1L..'  rt========——

COMPENSADOS • MADEIRAS APARELHAOAS * CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO. P
CORTADAS. FECHADURAS, TRAVAS, DOBRADIQAS DAS MELHORES U—

j|f| "TEMOS 
COLOCAQAO PROPRIA". marcas. ferragens para armArios de todos OS

d!' FACILITAMOS EM 3 PAGAMENTOS.
T>T7T T?*~7 A T7 Rill USSI W&TMi WSrV \mb) Aceitamos CARTOES DE CRltDITO: • CREDICARD
DDLlZJA Cj ; ISI Wtm |Jg&K JW^E*'S 

• NACIONAL • OUROCARD • TRISHOP

/~vt TAT TT\A ¦p\'fn T'X /r \/ \ faViiV n »i S i S~r?J r! ATENDEMOS A DOMIClLIO.
OUALIDADE EM Hi} $fh$} Mr 1511 liBS so^oi.®** 391-1365*391-1640

„  t OB 
' 

liLjJi WSr l'i$4r VENDEDORporMefone. 391-1524 • 391-1169

I TTM SO TITTtAR S Iff. SSllS EL~J I^TT' SPir ESTR. padre roser, 233 - VILA da penha
WXTX k-'vy -Liv-'v-u !¦' f 1 L ? i '.I 11 '¦) I - ,, ^.„,y ?I. L ¦ I L. . I r ¦ I ESTACIONAMENTO PR6PRIO (JUNTO AO LARGO DO BICAO)

fi  Com6rclo e Representees Ltda. PERSIANAS HORIZONTAIS
J a REPRESENTANTE AUTORIZADO PERSIANAS VERTICAISEM MADEIRA/FbRMICA An lavagem c resinagem

Iff 
lOLUIVIBIA 

gSS^BfSfegg 
'

] 1 
5reteira<?M(JiBege' 

f|j 
^ ^

Rua Barata Ribeiro, 81 - Copacabana'£*~l o«ze* J fi §M fSB ?M§i ^H^|^^^^KjuLJjl|2ujL|LJdl|2M^K9|!JAU|jifM^^H
CO*>A 541.6146 

\%^X ¦ 

-4MllilillIf.Wiim—I

1 AOTP r ^r- Pat^re Roser, 146 - Vila da Penha -"•^¦~^_,,j;..11 HM9B9
l<feVV>£f 351-7696 11 AGORA TAMBfiM EM:
————¦-¦———^—-5 *S B. HORIZONTE - AV. AMAZONAS 3440 — TEL: (044) 334-7757

iiiiiiSI CHEGA DE QUEBRA - QUEBRA | ML 
^siua-ED.CONIK.SALA 2247^:<~,)^«79

—. i- I1 / 1 ' :' Kit complelo por aponas Cri 10 000 |A envornizada (so- * AllO QUOllOOCIG
atB— 5- PAPEL DE 

fqrmIPLAC —«ao ? 1 ono Garan.ia

1 i iii REVESTIMENTO O. pr.m^o. 10 ||fon«ma. stnh.rte brinde .urpre*. * RefrdtanO LegitimO
JllllllllllllllBr • Nacionais sobre azulejo aprovo.te!! * q menor Preco
PR0M0CA0 ^ WcS • Importados sem quebra - quebra vme" v

iiMi F0RMIPIS0 9 it ^MoToMENOCR°PREga' LIGUE JA 0U VENHA BATER UM PAPO C/ QUEM ENTENDE

^53^icrZZTl! AT£ EM 3 VEZES S/ JUROS TELS.: 591-9942 — 269-0044

:SS|REAL RIO REVESTIMENTOS SiSSI

n.iu» ^.-
9.740,00 9.450,00 4 800,00 7.100,00 >.800,00

LAMBRIS PISOS DE MADEIRA RETAS OU ARCO
Parquet Li»o .  Inn„° 0.60^080 l''.68o'.00 MODELOS EXCLUSIVOS . JANELA E PORTA BALCAO COLONIAL

^ 

^ ^ 

RETA OU ARCO ft.mo.»od..

"""""C'01""  
LI ^ O^OxUO. 2.400)00 PT 2000 PT 4000 PT 9000 PT 12000

atencao iu' 
^rH 

'

tiltn^fiU JANELAS "SO VIDRO" I IAs nossas portas sao cncabe<;adas. com almofadas e molduras dos dois lados.^^^.^^^QUADRICULADA ktS

I Inn 
raffrm llii pabx:392-7707 

|111 I II'NIbI *1  
* 3,00*1,50 • 22.500,00 MATRIZ: R. CANDIDO BENlCIO, 3.650 - JACAREPAGUA I j

I | I I I I I I 
^1 

.. «w (SABADOS DAS8 AS 13 HORAS) I »f •
.,| I | | ¦ II I I •¦¦¦%** IA0 KHPAA0 EST ACIONAMENTO PR6PRI0 NA PORTA DA LOJA t»i'.
•S?l taMB BBB BBBB TUDU AOS rnCvUS FIUAL01: R;6R. NILOPEQANHA, 56 LJ. 54-S. GONQALO -ffl#'
6H5 ». RODOSHOPPING (2'F.ASAB.DE 10 AS 19H.) ttt7 JIs ^ imifp l\CCTC AMIIMMA FILIAL02:R.BARAODE MESQUIT/C. 380 LOJAB-TIJUCA \|p)

^SHOPPING 
CENTER DE MADEIRAS I PESTE MIUNCI° 

^ 
I

*

ORÇAMENTOS S COMPROMISSO

CHURRASQUEIRAS & LAREIRAS

A Novidade que 
Falhava !! >

ESQUADRIAS SOB MEDIDA: • IMBUÍA • MOGNO • CEREJEIRA

14 ? Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90 JORNAL D» KWflgff

TROQUE SUA PORTA SOCIAL NOSALAO DA CONSTRUÇÃO

FACILITAMOS EM 3 PAGAMENTOS.
Aceitamos CARTÕES DE CRÉDITO: • CREDICARD
• DINER'S • NACIONAL • OUROCARD • TRISHOP
ITAU

ATENDEMOS A DOMICILIO.
SoOelt» o nosso 391-1365 • 391-1640
VENDEDOR por tetefone. 391-1524 • 391-1169

ESTR. PADRE ROSER, 233 - VILA DA PENHA
ESTACIONAMENTO PRÓPRIO (JUNTO AO LARGO DO BICÃO)

BELEZA E

QUALIDADE 
EM

UM SÓ LUGAR

Comércio e Representações Ltda.
REPRESENTANTE AUTORIZADO PERSIANAS HORIZONTAIS

PERSIANAS VERTICAIS
LAVAGEM O RESINAGEM
CONSERTOS E REFORMAS
PORTAS E DIVISÕES SANFONADAS

EM MADE1RA/FÓRMICA

(OLUMBIA

A VISTA 58% DESC.

PtRSlAKA VERTICAL
PORTAS E DIVISÕES

SANFONADAS
PLANTÃO AOS SÁBADOS ATÉ ÁS 12H

PERSIANAS HORIZONTAIS
clAminas dc»e»mm

261-1461
281-6418

R. São Gabriel,
Cachambi - RJShow-Room

AGORA TAMBÉM EM:
B. HORIZONTE - AV. AMAZONAS 3440 — TEL: (044) 334-7757

BRASÍLIA — ED. CONIK, SALA 224 — TEL: (061) 553-1679
Alta Qualidade

1 ano Garantia
Refratário Legítimo
0 menor Preço

LIGUE JÁ OU VENHA BATER UM PAPO C/ QUEM ENTENDE
TELS.: 591-9942 — 269-0044
Rua Periantã, 99 G-6 Inhaúma - RJ

CHEGA DE QUEBRA i QUEBRA
Kit completo por apenas CrJ 10 000 |A envernizada (so-
rnento no RJ)

PROMOÇÃO
Os primeiros 10 telefonemas Qanharâo brinde surpresa
aprovoite"

PAPEL DE
PAREDE

Nacionais
Importados

FORMIPLAC
REVESTIMENTO
SOBRE AZULEJO

SEM QUEBRA • QUEBRA
FAÇA-NOS UMA CONSULTA.
TEMOS O MENOR PREÇO.

PROMOÇÃO V
F0RMIPIS0 0 <01
ATÉ EM 3 VEZES S/ JUROS

CONDIÇÕES ESPECIAIS SOMENTE NESTE SÁBADO, SEGUNDA-FEIRA E TERÇA-FEIRA

P6LUXO
11.370.00

PK LUXO
10.270.00

P 30 LUXO
9.100.00PT. ELITE

¦ aryo nn
P27LUXO

7 BOO 00
MK 10

4800,00
BASCULAS

RETAS OU ARCO
0.60»0.60 1.240,00
O.6O1O.8O 1.680,00
O.6O1I .OO - 2.100,00
0 BO1O.8O .2.240,00
0.80it.00 - 3.150,00
t 00.1 00 - 3.350,00 J

PT.FK2
9.740^)0

LAMBRIS E PISOS DE MADEIRA
Parquet Liso  750,00
Ptrquet Decorado  800,00
Assoalho 15ic2cm Ipê 1j Ertn .1.200.00
Assoalho 15«2cm Ipè 1> Com. .1.000.00
Assoalho 15x2cm Jatobá Ert. .1.000,00
Rodapé 7x2cm Ipè 1'  120,00
Rodapé 10x2cm Ipé 1!  150,00
Deck 10x2cm Ipè 1*  120.00
Lambri lOxIcm Marfim Extra . 750,00
Lambri lOalcm Angctin Extra . 750,00

JANELA E PORTA BALCÀO COLONIAL
RETA OU ARCO (Temos Ioda» a» medidas)

1,00x2,10-Temos
1,20x2,10-17.640,00
1,40x2.10-20.560,00

^^^^| 1,60x2,10-Temos
^2,00x2,10-Temos

MODELOS EXCLUSIVOS

««••a.».

FECHADURAS
1,20x1,60 - 9,600,
1,40x1,60-11.200,00
1,50x1,50-11.250.00
1,20x1,20 - 6.640,00
1,30x1,20 - 9.360,00
1,40x1^0 -10.060,00
2,00x1,50 - Temo»
2,50x1,50-Temoa

lEUEBng

SUPtRPROyOÇAO
AIAIÍ0 00 CUS10
2784 4 200.00
4784/8784 ...3 100,00
5220/5216 6 000.00
3235/7235.. 3 600,00TIMOSTOOAALMMA DC FICHADUWAS

PT 4000
a820,00

JANELAS "SO VIDRO'
QUADRICULADA

(RETAS OU ARCO)
1,20x1,30 a 7.600,00
1,40x1,30 a 9.100,00
1,60x1,30 a 10.400,00
1,60x1,3001.700^
2,00x1,30 e 13.000,00
1,50x1,50* 11.250.00
2,00x1,50 • 15.000,00
2,50x1,50* 16.750,00
3,00x1,50 a 22.500,00 MATRIZ: R. CÂNDIDO BENÍCIO, 3.650 - JACAREPAGUÀ

(SÁBADOS DAS 8 ÀS 13 HORAS)
ESTACIONAMENTO PRÓPRIO NA PORTA DA LOJA

FILIAL 01: R. DR. NILO PEÇANHA, 56 LJ. 54 - S. GONÇALO
RODOSHOPPING (2' F. A SÁB. DE 10 ÀS 19H.)

FILIAL 02: R. BARÃO DE MESOUlT/f, 380 LOJA B - TIJUCA
(SÁBADOS DAS 8 ÀS 13 HORAS) Tal.: 571-6"

TUDO AOS PREÇOS

DESTE ANÚNCIO

EETgnTOETO7xa

¦

"^1 Jrl'l mllH Mm

EN

riMU PT 9000 

^ 

PT 12000
10.370,00 8.820,00 10.720,00 11.390,00
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Direto do Fabrica

HB ? 
loja das promoqoes—

Rua do Catete, — Tel.:

--"¦ Q\i SE VOCE NEMIMAGINA COMO SERAO

— <t^ft\W* 4«V% AS 
COZINHAS DO ANO 2000,

'^^gi 

MU* ;

! Piscinas pr6-fabricadas em fibra PlP^ Sauna secaou a vapor. Projetos, nnA| aAA Mkf\ CAA II B^li-i^^
. devidro,formatoscirculareretangular, HHra construgSoein^alagaoem ft#l#^^lfflll^^B^_CfVl
¦ "varias dimensoes e cores. Deck, H^H qualquer espago.
; equipamentos e produtos quimicos. R>mo elitrico e porta para J1 ^%/% / B* O V

sauna a vapor em aQoinoxidavel #(I M |fA| flfVV _ ^ JK
, Grandevariedadedelareiras, Comcontroleautomaticode /l| ft||||
; churrasqueiras e forno caipira, ¦^f^Hl temperatura.

DESCONTOS PROGRESSIVOS-25a5o%

ls^^t/1 BOA PRAXICA ,

COZINHAS

W^ttWlMipr"- • ¦'•" 
UBION SOLICITS UM PROJETO Rua Uruguai, 380 • loU 9

• • fHH i^» Rua Ataulfo de Paiva, 285 • lo|i CPM COMPROMISSO Tel.. 
(021) 5/1-4446 / 238-5081

Tel-: (021) 294-8645 COMPROMISSO. 
fABRICA

PF fliHBHB \ >-:"" COPACABANA Rua Atvarcs de A/evedo, 538
•*~ AV AM^CAS Fitueiredo Magalhiev MS • U>ia Maria da Gra.;a - Rio - CIP 20781" 

Tel.: (021) 257-9410 Tel.: (021) 581 7997.581-7949 e 581-6366
AV AMÉRICAS

*

NA COMPRA DE 1SOFA CAMA FROBEL
GRÁTIS 1

M0DSL0SK
A SUA KSC0LHA

^ !X Jü

<m

PREÇOS DE INAUGURAÇÃO

Relex,.

com classe

e qualidade.

NCVC KEVENW D(I3

AITOIZAIC

Probel

%&£&*

<&¦

Direto do Fábrica

—ir 
LOJA DAS PROMOÇOES 

—

Rua do Catete, 90 — Tel.: 205-2144 
* 

285-2078

SE VOCÊ NEM IMAGINA COMO SERÃO

AS COZINHAS DO ANO 2000,

AQUI VAI UMA AMOSTRA.

Diversos modelos de
móveis à sua escolha.
Garantia 12 meses.

! Piscinas pré-fabricadas em fibra
. de vidro, formatos circular e retangular,
'' várias dimensões e cores. Deck,
; equipamentos e produtos químicos.

! 
"Grande 

variedade de lareiras,
: churrasqueiras e forno caipira,
|! pré-fabricados e com um preço

todo especial.

Sauna seca ou a vapor. Projetos,
construção e instalação em
qualquer espaço.

Forno elétrico e porta para
sauna a vapor em aço inoxidável
com controle automático de
temperatura.

ATENDIMENTO
DAS 9 H ÀS 20H.

INCLUSIVE
SÁBADOS E DOMINGOS

SHOW DE LAZER
Av. das Américas, 1720
Ao lado do Paes Mendonça

Tel.: 259-5022

COLEÇÃO 90 BOA PRÁTICA.10 ANOS À FRENTE.

PROMOÇÃO EM JUNHO

40% Em 3X

DESCONTOS PROGRESSIVOS - 25 a 50%

BOA PRÁTICA

COZINHAS

IHBION
Rua Ataulfo de Paiva. 285 • lo|a A

Tel-: (021) 294-8645 I 512-3126

COPACABANA
Rua figueiredo Mâgalhies, 885 • loja E

Tel.: (021) 257-9410

SOLICITE UM PROJETO

SEM COMPROMISSO.

TIIUCA
Rua Uruguai, 380 • loja 9

Tel." (021) 571-4446 I 238-5081

FÁBRICA
Rua Álvarei de Azevedo, 538

Maiia da Graça - Rio - CtP 20781
Tel.: (021) 581 7997. 581-7949 e 581-6366

JORNAL DO BRASIL domingo, 17/6/90 ? Casa e Decoração q 15

SEGREDO BEL

osofci que
vira cama.

igga

D



£»|^|" §' .R Mo.acaicabordada ^iH^^si^Slri Mf 
^Ml Ref^O^wrda'pele)\. LOLY Pc> Soutien ROYALE Cal?a ROYALE

Meia calija PANAMER Rel. 7132 Ref.8533 eft Meia 3/4 CRUZEIRO
(c0 dap e) 99 

00 ~AA AA *wt 69,00 (cores 
da moda)

65,00 399,00 399,00 49f00

tpS^' ^Rir 
'*• 
IpPiP j|:^ .V.;':ilBj§2jL:£:

Calca 100% algodao HERING Calca cava alta infantil Cueca Tufto DEL RIO Calca cava atta ^ Meia calga jrastosa Calca infantil com LESIE
Ref.785 exclusividade ARRIGUE'S Ref. 51715 exdusivkJade ARRIGUE'S cores da da moaa 100% algodao

99,00 

^ 

99,00 159,00 199,00 79,00 

j^r"! 

99^00

79 00 Cueba infantfl ALERT Cueca 100% algodao TRIFll. Meia OXFORD Rel. 7100 (Ref. 1404) ALERT100% algod&o \t# _

120,00 B ;b 

159,00 
^119,^^9,00

DOJV'ARRIGUE'S 

'

Rel. 769 flora do linha) (Fora de linha) Rel. 760

199,00 499,00 299,00 499,00 199,00

t'

t

DEP6STTO

MEIAS E MODA INTIMA
4

CATETE: Largo do Machado, 29 s/1253 - Tel. 245-9841 COPACABANA: Av. N. S. de Copacabana, 807 - s/1.201 - Tel. 235-6737
NITER6I: Shopping: Loja319-A-Tel. 717-9893 IPANEMA: Rua Visconde de Pirajd, 550 - s/solo 117- Tel. 239-4345
PIRAUBA: (MG) Rua Ibipu, 78 - Tel. 299 CENTRO: Rua Senador Dantas, 117 - s/1217-Tel. 240-0757
MADUREIRA: Shopping Rio - Loja 244 - Tel. 390-8509 CENTRO: Rua da Assembl6ia, 10-loja D-Tel. 231-1714
COPACABANA: Av. N. S. de Copacabana, 613 - Loja E - Tel. 255-6595 TIJUCA: Rua Pinto de Figueiredo, 78 - sobrado -Tel. 254-8980

hllUÜU;

n?'srts
mi

Meia calca TRIFIL
Ref. 6308 (cor da pele)Meia calça bordada

LOLY POH Calca ROYALE
Ref. 8533

Soutien ROYALE
Ref. 7132- Meia 3/4 CRUZEIRO

(cores da moda)Meia calça PANAM ER
(cor da pele)

Meia calça jrastosa
cores da da moda

Calça cava alta
exclusividade ARRIQUE'S

Cueca Tuffo DEL RIO
Ref. 51715

Calca cava alta infantil
exclusividade ARRIGUE'S

Calça 100% algodão HERING
Ref. 785

Meia luxor

Cueca 100% alaodào
(Ref. 1404) ALERTCueca 100% algodão TRIFlL Meia OXFORD Rei. 7100Cueca infantil ALERT

100% algodão

169,00

Biquini HERING
Rei. 768

Calça DULOREN
(Fora de linha)

Baby Dooll ARRIGUE'SBiquini HERING
Rei. 769

Calça DULOREN
(lora do linha)

MEIAS E MODA INTIMA

Av. N. S. de Copacabana, 807 - s/1.201 - Tel. 235-6737
Rua Visconde de Pirajá, 550 — s/solo 117 - Tel. 239-4345
Rua Senador Dantas, 117 - s/l 217 - Tel. 240-0757
Rua da Assembléia, 10-loja D-Tel. 231-1714
Rua Pinto de Figueiredo, 78 - sobrado —Tel. 254-8980

COPACABANA:
IPANEMA:
CENTRO:
CENTRO:
TIJUCA:

CATETE: Largo do Machado, 29 s/l 253 - Tel. 245-9841
NITERÓI: Shopping: Loja 319-A - Tel. 717-9893
PIRAUBA (MG) Rua Ibipu, 78 - Tel. 299
MADUREIRÁ: Shopping Rio - Loja 244 - Tel. 390-8509
COPACABANA: Av. N. S. de Copacabana, 613 - Loja E - Tel. 255-6595

16 ? Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90 JORNAL DO BRASIL,

Em campo a melhor seleção

de 
preços.

í > ' ,* . *t4 1

Com Arrigue's dá 
pé!!!
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¦
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'
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COZINHA, QUARTO E SALA...

SUPER OFERTA [scrivammia ^
C071NHA MODULADA CARINA CEREJEIRA ~ EXECUTIVA CEREJEIRA 0¦ 

Jr '' 
'' '_ 

1
2 x 9.150,99 -JkMIB 1
= 18.301.98 ?$3F 

H

CER'iJH'RA MOGNO O^U CEREJEIRA

. *** • ' 

16.965,30 •

MUEI 

*? 

¦ 
(¦? 

A SO ESTANTES

ife-HtaJ 3CORPOSCGAVETAS J* 2T

QHte 
5w 

EACAMPEADE

lpi-= PREQOS BAIXOS

VISTA^M 

2 VE^ES^^

g-> 

= 18.109,82 AVTENDIMENTO A DOMICILIO
®WfffS ~ 18.440,12 ^ 

ZONA Sl)L ZONA NORTE

¦¦ mId^RRANEA A /\A/f V 246-3215 ll^Z I
flU^I niogno Jm m mm ¦XDE m ai** '™<*a'a 391-7452

OU CEREJEIRA ^^^^^B^DESCONTO
. ,.lftl Z^l ARMARIOSEMBUTIDOS Orcamento,ProjetoeInstala^ao

V XI ¦ ESTANTES E COZINHAS :rrlc," 32-602'5° 
IVf XV LAQUEADOS OU CEREJEIRA GRATIS

IPANEMA: Rua Visconde de PiraJA, 8/B — T»l.: 2678397
JARDIM BOTANICO: Rua Jardim BotAnico, 67 — Tel.: 286-4707
VILA ISABEL: Av. 28 de Setembro, 318/A — Tel.: 238-3508

^MADUREIRA: 

Av. Min. Edgard Romero, 338 — Tel.: 380-2174
Av. Mln Kdgard Romero, 424 — Tel.: 381-7452

BO T A FOG O: Praia de Botafogo, 210/A —Tel.: 551-6540
TIJUCA: Rua Conde de Bonflm, SO/A — Tel.: 248-2070
MElER: Rua Dias da Cruz, 400 — TeL: 504-4430

VAZ LOBO: Estrada Vicente de Carvalho, 245 — Tel.: 301-3600

*
\ # *

COZINHA, QUARTO

ESCRIVANINHA
RADIAL

CEREJEIRA

SUPER OFERTA
COZINHA MODULADA CARINA CEREJEIRA

ESCRIVANINHA
EXECUTIVA CEREJEIRA

ESTANTE PÉROLA
CEREJEIRA

ESTANTE
OURO PRETO
CEREJEIRA ESTANTE ITAMARATY

MOGNO OU CEREJEIRA
MODULOS A PARTIR DE

A SO ESTANTES

É A CAMPEÃ DE

PREÇOS BAIXOS

PREÇO DE À VISTA EM 2 VEZES

OU ATÉ 4 VEZES IGUAIS

ESTANTE EST1L
3 CORPOS C GAVETAS

CEREJEIRAESTANTE
MARQUESA
CEREJEIRA

MESA CONSOLE
MINIMÓVEL

CEREJEIRA COM
4 CADEIRAS

ESTANTE-^
JÓIA

CEREJEIRA

2x5.651,11
= 11.302,22

ESTANTE LESTER ARAÇA
MODULOS A PARTIR DE

= 18.109,82 ^ATENDIMENTO A DOMICILIO

ZONA SUL ZONA NORTE
I 286-4797 _ , 228-4994
l 246-3215 , ,C.Ba 359-7044
m 521-9844 lmcd'a<1' 391-7452------- ar"**"

ARMÁRIOS EMBUTIDOS Orçamento, Projeto e Instalação
ESTANTES E COZINHAS „„ -

LAQUEADOS OU CEREJEIRA CjKAllfr
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 8/B — Tel.: 2678357
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim BotAnico, 67 — Tel.: 286-4707
VILA ISABEL: Av. 28 de Setembro, 318/A — Tel.: 238-3508

MADUREIRA: Av. Min. Edgard Romero, 338 — Tel.: 300-2174
Av. Min Edgard Romero, 424 — Tel.: 391-7452

BOTAFOGO: Praia de Botafogo, 21 O/A — Tel.: 551-6540
m TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 80/A — Tel.: 248-2070

MÉIER: Rua Dias da Cruz, 400 — TeL: 504-4430
Hm|H VAZ LOBO: Estrada Vicente de Carvalho, 245 — Tel.: 301-3600

MÓVELTDE SOM 3 cm 12 \ 9.220,06
CEREJEIRA GRIT$CH _ )B ÁA(X t«

ESTANTE DE SOM
MEDITERRÂNEA

MOGNO
OU CEREJEIRA

r DE
DESCONTO

RNAL DO BRASIL
domingo. 1 7/6 90 ? Casa e Decoração ? 17

Casa e Decoração

EM ÉPOCA DE COPA,

I

E



Ik Verdade dos Moveis de Jardim e Piscind
¦

Madeira Apodrecem, descolam, descascam e quebram. ^BHIBSESBHHHF" I
Ferro Desconfortciveis, pesados, enferrujam etc... I

Tubular Trincam, as cores esmaecem, as juntas quebram, as tiras soltam. I

¦I^^SiHEi&^HBP (Vide encariamentos de PVC). »*- 
| 

• -I

M Aluminio Sill'cio C/Polipropileno Consagrados na Europa. : 
I

¦III^P^P resistentes chuva, poeira e a maus

MA 3xSEM JUROS CONJUNTO NKOCLASSICO-— Espetacuiar mesa Alu^n^o-Si-B

I De 82.900 por 45.980, ¦
I CONJUNTO CABO-FRIO — Mesa Aluminio-Sillcio I

.po,_CM.a.,_e, DIRETODAFABRICASEM 

I

I 
™por1 ' ' 

INTERMEDIARIOS 
rXloVToUe1OfeTt#- 

I

 

\ V\prop«enoC,4caSaS I

CONJUNTO SINHORIAL — Mesa Calcita c/p6a tipo tapa revesti-

CONJUNTO TROPICAL—Mesa Aluminio-Sillcio e Pollpropi-
i leno d A cadeiraa Integrals. Alto conlorto. EmpllhAvels. _ I

— A. V*i _ _ _ giratbrias. de 20 000, por I ¦ i95P H
De 37.890, por 21.990, ¦

I I TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS I
~~~~T^-  de2&^'po.Voo'. ¦

I ISS^E:::: :SSB \ 
?oja7DO w!o I

I H rTZl-.DMT^0/5 p0S,Q rfw 15.468. pO' *' J 1 CENTRO - Rua Riachuelo, 325 Loja B esquina Henrique Valadares. 242-7003 242-4047 232-7586 H
I M 

"TjT L\*n*rtO  -3 $40, por 1®-®**' I NOVA IGUAQU - Rua OlSvio Tarquino. 282 - na rua do BANERJ. 767-8369 H
¦ Ca4«W* j^j^gPolip'OP''®00  Mumlnio SUictO sAO JOAO DE MERIT1 • Rua Expedicionirio. 46 - Na Rua da CEF. 756-3765.756-5811/756-4934.
^ *7k« M.iminio SUlc>° - -- _ port.*!* \ MADUREIRA - Rua Edgard Romero. 526 - em (rente ao Campo do Cajueiro. 351-8919. ¦

H H ameto c/  t, nn, 1*.»S1> 1 BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482/1488 - em frente a EstapSo. 390-2954. ¦
B Utta AhW"'*" (je2875A.P° 

1 |RAjA - Av. Monsenhor Fdlix, 870 - ao lado do Supermecardo Guanabara. 371-9977. H
H OiJmeUO   ... a*. ., I MEIER - C6nego Tobias, 31- em (rente a EstagSo. 593-9849 H
M flB ni&meUoUO or*rte27.298. Por * 

ft' I CAXIAS - Av. Duque de Caxias. 333. - ao lado da antiga Rodovidria. 771-5430. ¦
" ah^twtoSB*6*8*'  J3.122,porI*-0*®' 1 ABOLIQAO - Av. Suburbana, 7131 - ao lado do Bradesco. 593-1899. ¦

B ftB0 rt« 4V&58. P°r **" V_J COPACABANA: Av. Copacabana. 581 Lo|a 209 -256-4865 ¦
H H Duetto "" 

^CAMPO GRANDE - Av. Cesdrio de Melo, 3393 - em frente as Sendas. 394-8799. ¦
Hj ¦ Dl&tnetro1,  SHOW-ROOM - Martins Junior, 44 km 4,5 Washington Lul* (descida). 771-4717/771-0770/771-6132/772-0064. H

¦ ,ot&meUoV20^ ¦

DO JANTAR AO LAZER — Excelente mesa ^I
H jantar com gaveteiro, transformavel em maravilho- 9<€a4k07&^ I

sa Slnuca. UMA GRAND! TACADA: Telex:|
BOtAt CANADIAN 

6.^.^>or 

9.000, a caixa

I uma mesa semi aberta, para A3 mesas do GABIMA sSo construldas em -. Fabricnda cm ago e aiumimo a 
'mesa 

de tot6 OABIMA I
IM uma magnifica mesa o icia p gu , Aco 1.020 e Aqo InoxidAvel com tampos reslnicos, uma (esta permanente para adultos e crlanpas. Totalmente H

velocidade e quique de bo a regu amen ares, e totalmente indeform^iveis e garantidos. A GABIMA fundida em alumlnio. Durabilidade eterna H
ffi O A i6 fabrica no Brasll tacos de Aluminio. "9>l AAA H
|« 36.393 por __ 0% De 59.512. por 04i9Ull ¦
|Q De 52.700, por 9Zi9vv| (Brinde 8 bolas e 2 tacos).

t

mm

MATRIZ DAS ESTANTES

CONJUNTO NKO CLÁSSICO — Espetacular mesa Alumlnio-Si-
licio com Mármore Pollester c/ 4 cadeiras Alumlnio-Sillcio e
Polipropileno. Design exclusivo.

CONJUNTO CABO-FRIO — Mesa Alumlnio-Sillcio
e polipropileno c/ 4 cadeiras dobráveis.

C/A caòe\fas

CONJUNTO SINHORIAL — Mesa Calcita c/ pés tipo taça revesti-
da c/ mármore pollester c/ 4 cadeiras integrais. Alto conforto.
Empllhâveis.

De 35.200, por 24.890,

CONJUNTO IBIZA — Mesa Polipropileno c/ 4 cadeirasCONJUNTO TROPICAL — Mesa Aluminio-Slllclo e Polipropi
leno d 4 cadeiras Integrais. Alto conforto. Empllhâveis.

giratórias, de 20 000, por

TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS

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 MERIT1 • Rua Expedicionário, 46 - Na Rua da CEF. 756-3765756-5811/756-4934.
MADUREIRA - Rua Edgard Romero, 526 - em (rento ao Campo do Cajueiro. 351-8919.
BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482/1488 - em frente a Estaçáo. 390-2954.
IRAJÁ - Av. Monsenhor Félix, 870 - ao lado do Supermecardo Guanabara. 371-9977.
MÉIER - Cónego Tobias, 31- em (rente 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 Lo|a 209 -256-4865
CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 3393 - em (rente as Sondas. 394-8799.
SHOW-ROOM - Martins Júnior, 44 km 4,5 Washington Luiz (descida). 771-4717771-0770(771-6132/772-0064

Muminio

Oiàmetro
Diâmetro Sittctoc /

Diâmetro <
Dl&metro
,Diâmetro

DO JANTAR AO LAZER — Excelente mesa de
jantar com gaveteiro, translormável em maravilho-
sa Sinuca. UMA ORANDI TACADA:

BOLAS CANADIAN SPHKRK — ESPETACULARES de 6.500, por 9.09O, a caixa

40784

.37824

Si

O PING PONG prolissional GABIMA está sempre
pronto em décimos de segundo. Passa de um
móvel com rodizios que não ocupa espaço, para
uma mesa semi-aberta, para treino pessoal, ou
uma magnífica mesa oficial à prova de água, com
velocidade e quique de bola regulamentares. De

As mesas do Sinuca GABIMA são construídas em
Aço 1.020 e Aço Inoxidável com tampos reslnicos,
totalmente indeformáveis e garantidos. A GABIMA
já fabrica no Brasil tacos de Alumínio.

De 52.700, por 32.900, (Brinde 8 bolas e 2 tacos)

Fabricada em aço e alumínio a mesa de totó OABIMA é
uma festa permanente para adultos e crianças. Totalmente
fundida em alumínio. Durabilidade eterna
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k Verdade dos Miveis de Jardim e Piscind
¦

Madeira Apodrecem, descolam, descascam e quebram. ''IHIIIHSSlilHlHP^ I

Ferro DesconfortAveis, pesados, enferrujam etc... I

Tubular Trincam, as cores esmaecem, as juntas quebram, as tiras soltam. I
(Vide encanamentos de PVC). ^ < | 

-I

H Aluminio Sill'cio C/Polipropileno Consagrados na Europa, MIS IW. I
resistentes chuva, poeira e a maus | 

^¦

MM 3xSEMJUROS CONJUNTO NKOCLAMICO— Espetacuiar mesa Aluminic^

De 82.900 por 45.980, ¦
I CONJUNTO CABO-FRIO — Mesa Aluminio-Sillcio I

DIRETO 
DA FABRICA SEM I

I 
™ o i * INTERMEDIARIOS oferta*" I

| ttptopaeno c/A cadets 
I

CONJUNTO SINHORIAL — Mesa Calcita c/p6s tipo tapa revestl-

CONJUNTO TROPICAL—Mesa Aluminio-Sillcio e Pollpropi-
leno d A cadeiraa Integrals. Alto conforto. EmpllhAveis. _ I

^ A. V*^ _ _ g iratbri as. de 20.000, por 1 liVOC H
De 37.890, por 21.990, ¦

I ^dTTmpo^^ \ TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS I
 de26^)'po.Voo'. ¦

I iSSsSS; 
=—.5:SSS\ mfabrICA I

H e!jwiia WrteV* ^p0511' A* ^5.468. pO' *' J CENTRO - Rua Riachuelo, 325 Loja B esquina Henrique Valadares. 242-7003 242-4047 232-7586 H
M "TjT Maiaini0  -3 &40. por 1®-®**' NOVA IGUAQU - Rua Otdvio Tarquino. 282 - na rua do BANERJ. 767-8369 H

¦ Ca4t** ^^^gPolipropi'enO  Mumlnio Sit>ci0 SAO JOAO DE MERIT1 - Rua Expediciondrio, 46 - Na Rua da CEF. 756-376&756-5811/756-4934.
^ *7l« t,inm\nio SUlci° - --- _ port.*<* \ MADUREIRA - Rua Edgard Romero, 526 - em frento ao Campo do Cajueiro. 351-8919. ¦

H H ameto c/ de _ 
' 

r I BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482/1488 - em frente a EstapSo. 390-2954. ¦
B kh* de 28.754, po irajA - Av. Monsenhor Fdlix, 870 - ao lado do Supermecardo Guanabara. 371-9977. H

Oi4metro0.80   ... ... MllER - C6nego Tobias, 3t- em frente a Estagio. 593-9849 H
oB  rte 27.298, Por 14'*' ' CAXIAS - Av. Duque de Caxias, 333. - ao lado da antiga Rodovidria. 771-5430. H
" aiMlWtoSB*6*0*' ABOLIQAO - Av. Suburbana, 7131 - ao lado do Bradesco. 593-1899. ¦

nR0  AV658. P<" *a-> COPACABANA: Av. Copacabana. 581 Lo|a 209 -256-4865 ¦
H Dlft^elr0"" """ CAMPO GRANDE - Av. Cesdrio de Melo, 3393 - em frente as Sendas. 394-8799. ¦

Hj 0l4tn®u°1, SHOW-ROOM - Martins Junior, 44 km 4,5 Washington Lulz (descida). 771-4717/771-0770(771-6132/772-0064. H
H ,ot&meUoUO^ ¦

DO JANTAR AO LAZER — Excelente mesa ^I
jantar com gaveteiro, transform&vel em maravilho- ^« bAQ78^ H

... sa Slnuca UMA GRAND! TACADA Telex:¦
j^i^AS CAWAPIAM 3.0»0, a caixa

I uma mesa semi-aberta, para treinc) 
^essoal 

ou As mesas do'si^^ G^IMA sSo construldas em Fabricnda em .ico e alumln^ a mesa de tot6 OAKIMA I
IM uma magnifica mesa10 icia gu Aco 1.020 e Apo InoxidAvel com tampos reslnicos, uma festa permanente para adultos e crianpas. Totalmente H

velocidade e quique de bo a regu amen ares, totalmente indeform&veis e garantidos. A GABIMA fundida em aluminio. Durabilidade eterna H
¥s3 O i6 fabrica no Brasil tacos de Aluminio. O M aaa B36.393 por WWf De 59.512. por 04i9UU ¦
|Q De 52.700, por j2i9vU| (Brinde 8 bolas 0 2 tacos). ¦
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I x% 
lima verdadeiraseleqaode 

preQosbaixosl

I //7^N-^ 423) BOILER , I
. RAT.HA CHAHTKABA I

I \ H V/ F. GALV. COBRE p|
60 Litres 12.818,00  23.383,00 [jLJ 1x20  ]J3,00 °|

80 Litres 14.280,00  26.392,00 T TT 2x20  12M5 /^?\/ <1
>7 100 Lltros 15.895,00  32.980,00 1x40  242,00 »¦

4k^ 150 Lltros 21.675,00  44.939,00 2 x 40  318,00 ^TT ¦
,...MW 1 x 110W  969.00 ¦
_ 

2 
x 110 994,00 ¦

I ppHhM ^ 
i 

" 
M0NTAM0S SUA UUMINARIA COM TCiaJS OS ACESS6RI0S I

I 1,5 mm  570,00 DISTRIBUIQAjO Convenclonal 20  135,00 ¦
2,5 mm  917,00 \NV» ''' I*- Convenclonal 40 .... 310,00 I
4,0 mm **«&»£  1.399,00 ^ lT\ PRS 20  400,00 ¦
6,0 mm >°  2.050,00 vVM C/GERAL >\\ /\Jrf PRS 40  380,00 ¦
10,0 mm  3.500,00 ^PPHIBl p/12 Dis' 3.435,00 /oSPRD 20  600,00 ¦

P/18 DIs) 3.770,00 .(jjf PRD40W  640,00 ¦

P/24 

Dlsj 4.950,00 ™ 
PRD 

Ho 110 1.815,00 H

| 
JBS CAB0 RIGID0 P/40Disl ^ssoioo vJN^W. 

I10 mm  3.695,00 x"-^ I————————_————\ ERETE GRATIS^,—. I
16 mm ...^  5.680,00 I

I 35 mm 12.17ojoQ //^ I

I Na area da Central 4^ &Pr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

Inao tem pra ninguem. W^tLta **$V a 
f I I 111

I No Pinto, promo^ao Y 
fkfciAAj I

Iedotamanhodeumtrem. ws^V/ \. \ Ji—nesta quinzena: f I

If— lihL/^^S)) (G&r-X' METAIS 
COLORIDOS ft

I % R. PINTO ELETRICO E HIDRAUUCO 
I 

k ft

I £w <!» KQGATfi^r TH I: ^TWlT PECHINCHAS 
I I

^8T KS JJl-nsAJ - IfcLtX^lO/On SAUX>DEESTOQUE(^».p«rlr.i«Mrmb«i.9«ml ¦¦

QUE DIS^^UI AS MELHORES MARCAS

i,pc,i'.himih PHILIPS ESBB5 SINDAL [gsgj^j^i]

: i

Enssa KJ& DE23 
mam PSB 

<x>*w6sB 
|

QQOjO LORENZETTI 3M 
Conexel 3E 

@Betrongr 
SIEMENS

a^a PRIMELETRICA 
LTDA.

smbk 
METALTEX ssaa 

A 
_ 

;

Qg) 
HeUermann 

,
' 

INICIA A ARRANCADA PARA O TETRA 
J|

Agradece neste mes de aniversario o apoio recebido de seiis fornecedores.clientes e amigos'

BITOLA PREQO/METRO ^ : AVANTE BRASIL 90 ; C- C 1/2 Cr$ 152,00 J
1,5 MM  Cr$ 5,29 C 3/4  Cr$ 158,80 '
2,5 MM  Cr$ 8,39 

X ' iw • MM lY i iY • lYi lY I if • lY I • Y • lY I »Y« • YI iY nYi |Y i iY i i
4'°MM Cr$ 12,75 

ATENCAO INSTALADORAS E C0NSTRUT0RAS ^

II^BHSX^ZS^SHHI F^PFP.IAI IHAHF FM i9mmx2om (3M)cr$ 150,00 I

FUJO^OW^CrnigOO CLrlMLI 
UMUC CIVI 19MM x 20M (PIRELLI) Cr$ 132,00

mmmnmm TERMINACOES • TERMINAIS • EMENDAS E FITAS 1

DE10,™ MMMOO RUAC0NDEDEAGR0L0NG0,47PENHA-TELEX(021)37498COEE 
™.,[i;i Cggfl 

|°E 10 3 3°A Cf$ 2°4'00 
2' RUA AP6S VIADUT0 DA LOBO JUNIOR PISTA DESCIDA AV. BRASIL 

P'RELL' ' ' 
!

PINTO NELES, BRASIL!

BLINDEXHCLFOIIT

PANAMRaychern

FIOS PIRASTIC/SUPER ANTIFLAN CONDULETES

FITAS ISOLANTES

LAMPADAS

FITA AUTO FUSÃODISJUNTOR

JORNAL DO BRASIL domingo. 17/6/90 ? Casa e Decoração ? 19

:|) 
Uma verdadeira seleção de preços baixos

B0HER

F. GALV.
12.818,00
14.280,00
15.895,00
21.675,00

COBRE
23.383,00
26.392,00
32.980,00
44.939,00

1x20  123,00 ^
2x20  170,00 ÀCyí
1x40  242,00 fM.
2 x 40  318,00

x 110  969,00
x 110 994,00

ATENÇÃO: MONTAMOS SUA LUMINÁRIA COM TCiaJS OS ACESSÓRIOS

60 Litros .
80 Litros .
100 Litros
150 Litros

FIO RI6ID0

REATORQUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO Convencional 20 W

Convencional 40 W
PRS20 
PRS 40 s
PRD 20 
PRD 40 
PRD Ho 110 

C/GERAL
P/12 Dlsj.
P/18 Dlsj.
P/24 Dlsj.
P/32 Dlsj.
P/40 Dlsj.GABO RÍGIDO

FRETE GRÁTIS
Promoçéo

Na área da Central

não tem pra ninguém.

No Pinto, promoção

é do tamanho de um trem

f|||li

IxIMJ
NESTA QUINZENA:

METAIS COLORIDOS

r ini I W ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Rua General Caldwell, N? 173 e 208 - Centro

KS 221-8232-TELEX2137511 SALDO DE ESTOQUE IfVç*! ptrlriiM a» rmbtUjtm)

SINDAL o

L0RENZETT1

PRIMELÉTRICA LTDA.

SSSSfgt 
METALTEX SJ3SQ 

A 
_

i^v) Hellermann 
,

' 
INICIA A ARRANCADA PARA O TETRA 

J

Agradece neste mês de aniversário o apoio recebido de seus fornecedores,clientes e amigos

AVANTE BRASIL 90 Cr$ 152,00
Cr$ 158,80

BITOLA
1,5 MM
2,5 MM
4,0 MM

PREÇO/METRO
 Cr$ 5,29
 Cr$ 8,39
 Cr$ 12,75

ATENCAO INSTALADORAS E CONSTRUTORAS

ESPECIALIDADE EM

TERMINAÇÕES • TERMINAIS • EMENDAS E FITAS
f

RUA CONDE DE AGR0L0NG0,47 PENHA - TELEX (021) 37498 COEE

2a RUA APÓS VIADUTO DA LOBO JÚNIOR PISTA DESCIDA AV. BRASIL

MEDIDA PREÇO
19MM x 20M (3M) Cr$ 150,00
19MM x 20M (PIRELLI) Cr$ 132,00FLUOR 40W

(TEMOS)
(TEMOS)

3M 
PIRELLI

?cnnsGD

EE23
HETTEim

l:lllg|»HM

EES3i
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IZJCONSORCIO NACIONAL L 11 
¦

BRASTEMP 
| ^R^RATODO MUNDOTER BRASTEMP I I 

j 

NAOPE

I I 
|

?SSiS35|e^*:^ jlfl I 

|

~******-». H 
I ^

W '• .--A II

Fki he# mcsmo a sua in»crH »o I I Wf>w ^
CONSOnOONACIONAL BRASTEMP. FILIAL:RIO DE JANEIRO ¦ I :

o conaftroo da ttnha comptata. Av.Rio Branco.245-29? and.-C«ntro ¦ ¦ I Q 
'

com paifttia da Mbrtca. C3

ttsB»,liSSL™

NOSSOS PREÇOS SÃO DISPARADO \\
OS MENORES DO RIO DE JANEIRO.

ACEITAMOS ENCOMENDAS EM MMUIA, M06N0 E CEREJEIRA OS PREÇOS FORAM A NOCAUTE

COM DECISÃO NAO SE BRINCA.

a NOVA IPANEMA só

VENDE AS MELHORES

PORTAS CV JANELAS DO „

MERCADO CJSEM CONCORRÊNCIA

JANELA COLONIAL

IMBUÍA

1,00 x 1,00  5.100,00
1,20 x 1,20  7.350,00
1,40 x 1,20  8,590,00
1,50 x 1,20  9.180,00
1,50 x 1,50  11.480,00
1,50 x 2,00  15.300,00

MARCA VOLliS

Èiíi lí

rAa

li m 
||

P i' 
'

t* il I
um Ir\w. w

fi'Vífri, ,,. 4i

"PM1"

PORTA

COLONIAL

DE IMBUBA
Preço 13 000.00

PORTA BALCA0

IMBUÍA
2,10 x1,20 15.000,00
2,10 x 1,40 17.600,00
Também temos
todas as portas
em cerejeira
e mogno.

COMPENSADOS DE

1- QUALIDADE

Também lemos madeiras aparelhadas cortadas nas
suas medidas, basculantes, treliças. colméias. terra-
gens. molduras, rodapé, colas, etc.

Preço *em concorrência 
CEDRO VIROLA NAVAL CEREJEIRA E FREIJÓ

4 mm  930,00  830.00 1 100.00  1 700.00
6 mm 1.050.00 ..1 030.00 1.400.00 2.200,00

10 mm  «P...1.580,00 1.470,00 1.850,00 3.350.00
15 mm .. *s: 2 270.00  2060,00 2.650.00 ..3.900.00
18 mm 2 700,00 2 500.00 3 250.00
20 mm  3.000,00 . 2600.00 3 500.00 5 700.00
25 mm 4 320.00

I

LAMBRIS E ASSOALHOS

V QUALIDADE
Assoalho de Ipé 15 cms
Extra 1.100.60m
Lambri de IpA 10 * ,
Extra 900. OOm
Lambri de codrlnho 10 x ,
Extra 700.00m
Lambri de plnus 10 x 1 fExlra 300.00m'

FOLHEADOS
1a QUALIDADE

Mogno cerejeira, marfim,
ipê, freijó  200.00 m2

(Quaisquer quantidades)
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 22/06/90.

Aberto de 2a a 6' feira

AVíGEREMÁRIO DANTAS,

1227-jacarepaguá-rj

MADEIRAS

PRANCHARIAS
Cedro 36.000,00 m3
Cerejeira .. 36.000,00 m3
Freijó 36.000,00 m3
Ipê 36.000,00 m3

Frete grttis
para todo
o Grande Rio
Qualquer
valor de
compra.

m

FÓRMICA PERSTORP
Usa brilhante 2.200,00
Lisa texturada 2.700,00
Fantasia brilho 2.700,00
Fantasia texturada  +K.'. 3.500,00
Linha Froust 4.600,00
Alta decoração 9.000,00
Todas as cores

2DM

RETA 4.100,00
ARCO 5.100,00

RETA 4.300,00
ARCO S.300,00

PORTA BALCÃO

RETA 4.900,00
ARCO 5.900,00

RETA 5.600,00
ARCO 6.600,00

20 ARCO 1

1,20x2,10 POP 9.500,00
1,20x2,10 LUXO 12200,00
1,40X2,10 LUXO 14.000,00

JANELA LUXO

17.000,00 d PORTAL

JANELA DE CORRER ARCO

^ "*9 ^

•*rn

IDEAL PARA OBRAS MÉDIAS OU
ECÔNOMCAS, MADEIRA: IMBUÍA
DE GRANDE DURABILIDADE

1,00x1,00 - 3.200,00
1,00x1,20 — 3.900,00
1,20x1,20-4.800,00

BASCULANTE ARCO E RETO

A MAIS UNDA E REFORÇADA
JANELA PRODUZIDA ATÉ HOJE.
MADEIRA: IMBUA SELECIONADA

1,00x1,00-4.200,00
1,00x1,20 - 5.100.00
1,20x1,20 - 5.900,00
1.40x1,20 - 6.950,00

rosAcea

JANELA ECÔNOMTCA E
DE FÁCIL INSTALAÇÃO

1,50x1,20 - 6.000,00
2,00x1,20 - 8.700,00
1,50x1,50 - 8.200,00
2,00x1,50-11.700,00
2,50x1.50- 16.300,00

JANELA DUPLA RETA

0.60x0,60F - 490,00
0,60x0.60 - 750,00 0,80x0.80-1.200,00
0,60x0,80 - 970,00 0.80x1.00-1.400,00
0,60x1,00 -1.150,001,00x1,00-1.750,00

ESCADA CARACOL
Com 3,OOm

16.000,00
SÓ NAS LOJAS:
R. Fiai Canaca. 82
TaL: 222-4973
R. Sanado, 259
Pça. Saca (Jacarapagut)Campo Gr and*

1,00x1,00 - 3.800,00
530 00 ivppui o 1,00x1,20 - 4.600fCX)

1.100^00 1,20x1.20 - 5.300,00
1.400,00 1,40x1,20 - 6.950,00

2.600,00
PREÇOS DE LIQUIOAÇAO:

ASSOALHO DE IPÊ 0,15 «00.0° m'
ASSOALHO DE IPÊ 0,15 COMUM  890,00 m'
ASSOALHO DE IPÊ EXTRA  1.080,00 m
ASSOALHO DE IPÊ 0,20 EXTRA 1.260,00 m

e SÓ NA RUA LOPES DE SOUZA, 26 •
QUANTIDADES LIMITADAS

fll NOSSOS PRODUTOS SÃO GARANTIDOS PELO
FÀ1IHCANTE * * * * k ROPEIO E POMEROOE - SC

ADMINISTRAÇÃO - DEPÓSITO - EXPOSIÇÃO E VENDAS:
CENTRO: Rua do Senado. 259 • 231-0456/222-0870 (Pró*. R. Gal. Caldwell • Estacionamento na LOJA)
PÇA. SECA (JACAREPAGUÁ): Rua Cândido Bentcio, 1.505 • 390-6940 (Estac. FÁCIL).

DEPÓSITO E SALDOS P/PRONTA ENTREGA • PREÇOS DE CUSTO
PÇA. BANDEIRA: R. Lopes de Souza, 26 • 284-6680/228-7191/248-C.827 <a«-o om. cw«««: fAou

SHOW-ROOM E VENDAS:
e CAXIAS: Av, Duque de Caxias, 333 • 771-5430

~ eS. JOÃO DE MERITkR. Expedicionário, 46 (na rua da CEF) • 756-4934
3 e NOVA IGUAÇU: R. Dr. Otávio Tarquino, 282 • 767-8369 e 767-9770 (ant. loja do Báu)

$ • MÉIER: R. Cônego Tobias, 31 • 593-9849 (em frente a Estação)
Si • ABOLIÇÃO: Av. Suburbana, 7.131 • 693-1899 (prôx. ao BRADESCO)
h e CAMPO GRANDE: Av. Cesário de Melo, 3.393 • 394-8799 (em frente à SENDAS)
§ e COPACABANA: Av. Av. N. Sra. Copacabana, 581 - Loja 209 • 256-4865 (Esq. c/Siqueira Campos)
H • IRAJÃ: Av. Monsenhor Felix, 870 • 371-9977 (Ao lado do Suparm. GUANABARA)

TEL:

¦OVa IVAHEIVK

^¦o BARAIÃO DAS MADEIRAS I

392-1106-392-0217

AS MÁQUINAS DO ESTADO

Em qualquer parte do País, máquinas de todos

os tipos, industriais, agrícolas, de construção, você

compra ou vende no JB.

Os Classificados JB tem a máquina certa para

a sua máquina funcionar melhor. Ligue: 580.5522. ?

JORNAL DO BRASIL -

Classificados 
s

V

3

a
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preço.

®y
PRODUTOS

BÁSICOS A
METAIS

SANITARIOS

Elemento vazado reto
cubinho
Elemento vazado
reto
Elemento vazado
enviezado
Cimentcola Quartzolit
50 KS 
Cimentcola Quartzolit
20 Kg
Qualimassa Mauá
50 Kg
Cal saco 8 Kg
Terra (saco)
Areia (saco)
Saibro (saco)
Pedra (saco) 
Terra (metro) 
Areia (metro) Guandu...
Saibro (metro)
Pedra (metro)
Telha colonial capa e bi-
ca peça* _
Telha duplana casa no-
va
Telha cumjeira ..
Telha Francesa
direita
Telha rabo de galo
Tijolo boca de sapo
Tijolo 4 faces
Tijolo 10 furos 
Tijolo 18 furos ..

Oi pnço» toi «tWirtm Itucti iM MM «n i «hiiWii

Pte^o dinh cfwquf1 *nu ou cjrtin

20,50  19,00

20,50...  19,00

29,30 .26,00

1.000,00 850,00

410,00 348,50

198,82 169,00
151,20  128,52
29,41 25,00
29,41..„ 25,00
29,41 25,00
61,18  52,00

1.266,74  1.076,73
1.266,74..  1 076,73
1.266,74  1.076,73
2.234,00  2.234,00

31,20 ,28:,00

38,50  33,00
50,59 43,00

29,41 25,00
265,80 265,80
16,50 15,14
16,50 ..15,14
16,50 15,14
11,40 11,40

Torneira Pia 10 cm tSâ
11511/2 C 23 358,00
Torneira Pia C/ arejador
1159 1/2 C 25 523,00
Torneira Pia C/ arejador
1159 1/2 C 27 523,00
Torneira Pia C/ arejador
1159 1/2 C 29 523,00
Torneira Pia II Cab
2001 1/2 18cm 560,00

dnh daquiou canto
322,20

470,70

47070

470,70

504,00

LOUCAS

SANITARIAS

Pnco V ditedmh cteQu*Pnço
t «tt pu cirtto

VASO (SOUARE)
Cor comam 9.937,03— 7.949,62
Branco e cor espe-
ciai 10.583,49 1.466,79
Black Onii 21518,36..™ 18.014,69

BIDÊS (SOUARE/CIDAMAR)
Cor  9.937,03 7.949,62
Branco e cor espe-
ciai  10.583,49 8.466,79

3^

FERRAGEM E

FERRAMENTA

Pá de Bico Com Cabo n' 04  610,86
Cavadeira Articulada  712,16

Sacho 1 ponta com cabo  225,53
Formão Goiva 5/8  66,86
Eniada para jardim com cabo  168,87
Carrinho de mão  1.299,00
CHAVE DE VIRAR FERRO (M.
SATO)
10700 3/16 „. 194,65

1/4  204,00
MARRETA OITAVADA C/CURTO
(M. SATO)
1.000 Gramas a 10.000 Gramas  Temos
PONTEIRO REDONDO
CORRUGADO 3/4 (M. SATO)
11500 20 ... 130,90
PONTEIRO AÇO REDONDO 9/16
12600 15  97.75
TALHADEIRA AÇO SEXTAVADO
7/8
11100 20 204,00

CIDAMAR
lavatirio Magno 80cm
cor  12.946.91  10.357.53
lavatório Magno 80 cm
Branco Especial  16.822,91—13.458,33

LAVATÓRIO SUSPENSO
(FLAMINGO)
Cidamar Branco 50 x
34,5 cm  2.815,98  2.252,78

VASO (IBIZA/CIDAMAR)
Cor especial  14.025,00.™.. 11.220,00

BIDÊ (IBIZA)
Cor especial — 11.191,66 1.953,33

CUBA EMBUTIR OVAL 5038 CM
REF. 1046
Branco e cor espe-
ciai 4.425,31— 3.540,25
Cor 3.716,09 2.972,87
Cidamar - Cida-Boi Cor
Especial 10.765,63—1.612,50
Cidamar - Cida-Boi Co-
res 9.915,25. 7.932,20
Conjunto Cidamar (3 pe-
ças) vaso, lavatório, co-
luna)Flamingo cor bran-
co  9.224,12  7.900,00

ãl tintas
E
Galao • —
Balde JS?L

881,25 705,00
4.060,00 ... 2.M9.00

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 552
(Rua em frente ao Norte Shopping)

PABX 594-9342 TELEX (021) 21018
LOJA A LOJA BLUJ« rS LUJ" v

^oom om p»v>s. a/u*roi louças S»vAo do produtos t>as«co* matoruM eW<0% mtUu ur^tènos • «oniórcs Oe 1«"ago«S lenamomas lO«Has O C*i«S-<J àgoê d«
?«nos acabamentos umas produtos qu«m»COS O tudo QuO *OC4 proo*a P*** *«•

casa
o* 2- O. a 00 at IB 00 - và&MOi das 8 00 » I 7 OO com amplo flttOOMflUrtO

PARA FACILITAR A SUA VISITA A MAIS NOVA FILIAL DO NOSSO BAZAR
688 Pavun^r
assar

650 Mal. Hermes Enq Novo ^
Sa"a' ^ ev>u'na aa Ò^dâcK, o Rua Honono

AZULEJOS

KLABM
Creme 15x15 Extra ....
Hicole 15x15 Extra
Melancia Almond 15x15
Extra 
Priscila Repouso 15x15
Extra 
Nettuno BI 15x20 Ex-
tra «...
Plutone 15x20 Extra...
Carmem White 20x20
Extra 
Areia 15x15 Extra 

CESACA
Arco Verde 15x15 Ex

MCOCESA

a onc
rss.• «a M c*no

55176....... 469,0C
622,20 ....... 528,87

579,00  492,15

573,39  487,38

593,44 ....... 504,42
754,88  641,64

659,07  560,20
579,00 ....... 492,10

•

678,86  577.03

vezes iguais

pelo preço à

vista deste anúncio

PISOS

Mmaaal «• nun IS\ «mr mm t IB\
aai piui M" Wi'l tm «Mktoi w cM«a

2 Rose (B0) 15x15 Ex 659JO _ 568,15

ACESSORIOS

PARA BANHEIRO

BANHEIRAS

CONJ. 3 PEÇAS VASO/BIDÊ
MARROM DEGRADE 86 AZALEA
Celite e Caba 1046 'Cida-

mar Castor" 17.W3.64. 14.306,91
Vaso com caiu acoplada
plebe (Ideal Standard)
Branco/ Bom  10.576,47— 8.990,00
Conjunto Angra 4 peças
(vaso, lavatório, coluna e
bidê) cor: boné 25^25,75 21.441,00
Conjunto Angra 3 peças
(vaso, lavatirio e colma)
cor: boné 18.75l>4 15.944,00

ENG. DE DENTRO
Av Amaro Cavalcante. 1949 a 1959
bem em frente 1 estaçào do trem

8 594-2564 t 594-2960
novo ho*âno 2* t 6* Hh*a Ot 6 OO

as 18 00. sabados ate as 13 00

VILA ISABEL
Av 28 de Setembro. 310

próximo à Rua Souza Franco
C estacionamento

« 288-0065 t 208-9948
abeno Dt?iG* te«a àe 8 OO as '8 OO

sábados até as 13 OO

m.

PREPORTOBELLO
Renascença cinza 21x32 *v'
Extra
carga Pesada Platina
31x31 Extra —
Caria Pesada Branco
31x31 Extra
Caria Pesada Grafite
31x31 Extra 
Honey Mel 31x31 Ex-
tra
Oríon Preto 31x31 Ei-

Honey Mel 21x31 Ex-
tra

-rn PREÇO ODESC.
&O.DINH.. CHEQUEISTA OU CARTAO.
663,97  597,57

939,00 845,10

939,00  845.10

939,00 845,10

748,85....

vezes iguais

sem juros

pelo preço

de promoção

Compre hoje pelo

preço de promoção e

pague

depois da Copa.

088.24.,

GABINETE PI BANHEIRO
(ESQUAMINAS) SEM MÁRMORE
TODO EM CEREJEIRA

0.60 cm  5.599.00
0.80 cm 6.899.00
1,00 8.179,00
1,20  10.569.00
Chuveiro pl sauna (Suprytec)
Cr. colorido 610,87

AQUECEDORES COSMOPOLITA

Ityttctfor A-15 SE —. 22.999,00
Aquecedor esmaltado GR  15.063,70
Aquecedor esmaltado 6E  16.244,25
Aquecedor inoi SR  17.756.50

H. CHEBU

Espelho Rei. 4073 29.000.00
Espelho Ref. 3064 19.000.00
Espelho Ref. 2060  19.999.00

Carta Pesada Coral
31x31 Extra 
Colonial Sand 25x25 Ex-

Mau 35x35 Extra —
Safam 35x35 Extra -
Asüca 35x35 Extra _
Freenck llitl Topaz
20x20 Com
Ice (elo 20x20 Com....
Ice (elo 31x31 Com...
GUAMCO
Piana 22x33 Extra —
Fluente 22x33 Extra ...
navegantes 22x33
Extra
Pairas 34x34 Extra ....
CHIARELU
Panamá Cinza 34x34
Extra
Ocra 34x34 Extra —
Savana 20x30 Extra ...

DE LUCCA
Marrom 20x30
Extra 
Befe 20x30 Extra —
Cuua 20x30 Extra ......

822,35

775^9—

504,71..»
926,30...
775,29...
731,90.™

511,07...
629,04....
712,86...

129,00..
508,20...

588.20
«22,35

699,00
699,00
629,00

629,00
699,00
629,00

„ 674,00

.. 925,00

„ 699,00

..659,00

..429,00

.... 833,60

...659,00

...659,00

„ 459,96
...566,14
...641,57

566,10
.529.38

529,38
699,00

629,10
629,10
566,10

566,10
629,10
566,10

Pttco Pnco cj tmtTELHAS VOGATEX
(ETSUPERONDA)
1,22 x 0,50 109,00  92,00
2.44 x 0.50..^^ 210,00  179,00
TELHAS ONDULADAS (ETERNIT)

1.22
1,53
1,83
2,13
2,44
3,05
3.66

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

 401.50  341,27
 504,90 ...... 429,16

605,00  514.25
W# 705.43  599,62

808,50 ....... 687.22
...TL  1.012,00 ..... 860,20

 1.214,40 ... 1.032,24
TELHAS MOOULADAS (ETERNIT)
1,85
2,30
3,20
3,70
4.10

[T1HH

^UitSSH

4,60  1.163.80
CANALETE 49 (ETERNIT)
2.00 732.57
2,50 921,80
3,00 1.085.19
3.60 1.282,60
4,00 1.410,20
4,50 1.582,90
5,00 1.753,40
5,50 ***? 1.898,60
6,00  2.080,10
6,50  2.260,50
7,20 2.533,30
CANALETE 90 (ETERNIT)
3,00 1.595,00
3,70 1.968,00
4,60 2.446,00
crifl 'AS

465.30  418,77
579.70  521,73
807,40 ..... 726,66
934.23 ..... 840.81

1.034,98 ...... 931,48
1.047,42

PREÇO
À VISTA

BANHEIRAS ACQUAVIVA
COM HIOROMASSAGEM

Prfco Cf úncPreço (jtftfi cteQut
DUCHESSA135 BRANCAI 

*"

B0NE 47.830,23 . 31.264,18
STUDI0 170 BRA88CA/
BONÉ 48.878,96 . 39.103,17

OURO FINO SEM
HIOROMASSAGEM

TUUPA150 Tl 150 1,50
x 0.75 27.511,00 . 23.443,85
FLÓRIDA 135 ML 135
1,35 x 0,10  30.919.00 . 26.281,15

TUBOS PARA ÁGUA ROSCÁVEL
6m (PROVINIL)

PREÇO DOESC.
DjNH.. CHEQUE

1/2 235,62
3/4 J10.42

448,86
1 1/4 685,73

1/2 922,59

1241,65

21/2 —1.641,13

TUBOS PARA ESGÓTOS 6m
(PRO VINIL)
40mm 260,55 _
50mm 409,20
75mm
lOOmm
150mm „

—602,62 Jfc.
.....839,69 ^L...
.1.641,83

.200,28

.263,80
-381,53

...» 582,87
784,20

.1.055,40

. 1.395,56

.221,47
.347,82
.512,24
. 797,71
1.395,56

rv 3 193,00 .
6,70 ....3.564,00 .
7,40 3.938,00 .
CAIXAS-O AGUA (ETERNIP
50 litros s/tampa  335,35 .
100 litros c/tampa  868,63 .
150 litros c/tampa .... 954,03 .
250 litros c/tampa .... 1.544,18 .
500 litros c/tampa ... 2.425,82 .
1.000 litros c/tampa .. 4.841,27 .

.. 622,68

.. 783,53

.. 922.41
1.090,21
1.198,67
1.345,46
1.490.39
1.613,81
1.768,08
1.921,42
2.153,30

1.355,75
1.672,80
2.079,10
2.714,05
3.029.40
3.347,30

... 305,32
738,34

... 810,93
1.312,55
2.061,95
4.115,08

mi. «M<MFIOS PWELLI/PERLEX »*£
1,5  812,13
2.5 oV 1.291.82
4.0 1.970.36
6.0 0*.f.  2.903,99
10.0 ..t^.  4.930.20
16.0  7.696,19

649,70
1.033,46
1.576,29
2.323,19
3.944.16
6.152,15

JACAREPAGUA
Av Nélson Cardoso. 1267
Bem no Largo da Taquara
Com amplo estacionamento

r 392-2551. 392-3296 • 392-66191
A5eno O» r * 6* I»'* das 8 OO 18 OO

Sábados alé às 17-00

TUUCA
Rua Uruguai. 240

amplo estacionamento
8 288-3293. 258*333 e 206-1969
ibeto 2a ê 6* <3ê% 8 00 â$ 18 00

Sábados ale às 17 OO

TUUCA
Rua Barào de Mesquita. 608/610
Quase esquina o Rua Uruguai

G estacionamento em frente
S 288-7444 • 258-2497

Abano de 2" a 6* de 8 OO as 18 OO
Sábados ate as <3 00

ANDARAI
Rua Barào de Mesquita. 81'

em trente a H Barào de S Francisco
S 208-9149

Novo hcâno de ? a 6* le«a
Das 8 00 as 18 00

Sábado* alé «1300

j ^^^^om 
gitao^etos vezesiguais 

vezes iguais I

rinriif in—iFimf i armi 

de promogao I

^ "ZSr Torneira Pia 18 cm fSS *5,ST I ^ZZHZI ComDrfi HOie D6l0 I
Elemento vazado reto 11511/2 C 23 ..... 358,00 ...... 32220 - I JZZ~. .7, . W\ ll5 

"5 I

I cubinho  20,50  19,00 Torneira Pia C/arejador KLABIN I PORTOBELLO preco S I nrPPn MP nmmnP^n I
ta.nt.Mad. 11591/2 C  S!).M - <M I c™. I5.IS Mr. .... i5l7t....... <M.0( I »e««e^ to !li)2»ou mr"m UC (JIUIMU^dU B

reto 20,SO 'M «ol. IS.I5 Wr. BJiO ...... S2I.I1 I P3gUe
I Elemento vazado I 53 2„C I, 

~"r:- ' — 470 70 ne^ocia Almond 15x15 I ..... I , . j I
envieado 29,30 ..26,00 C^re|,dor „,M 1Tfl7fl Extra  579,00  492.15 ^*31 Ejrtra  939,00 845,10 

(JeDOIS da CODa.
Cimentcola Ouartzolit 523 00 " 470'70 Priscila Repouso 15.15 Br"co 

„qfin U,A H

j|0 

K__ 1.000,00 850,00 ^ _ smoj Wj ™——• 573,39  487,38 ^ 

^' 

— M5.10 I

I 50 Ke..." 19882 16900 Carmem White 20*20 I tra 748,85. 674,00 tt:LHAS vogatex r2S(JJTc I

I Cal saco 8 Kg 151,20  128^52 p™»c/««c I Wri 659-07  560,20 Orion Preto 31x31 Ex- (et/superonoa) *"**> I

Terra (saco) 29,41 25,00 FsMsg* I 15,15 ^ 579,00 ..... 492,10 I tra 1.088.24  925,00 1221 fl,50 109,00  92,00 I
I Areia (saco) 29,41... 25,00 VASO (SQUARE) I Hone7 *el 2,44 x 0.50 210,00  179,00 I
I Saibro (saco) 29,41 25,00 I cor comum  993703 _ 7.949,62 I ** 822>35 ®"'M telhas ondulaoas (ETERNID I

Pedra (saco) 61,18 .52,00 granto e cor espe- Arco Verde 15x15 Ex 678,86  577.03 Carp Pesada Coral I
ftrt. imetr.) 1.2K.H—ITOJ L, I0S)1.«.„ .«!.)! I 

221i£lM5' 
 

S IS ZH SOW Z «l(
Areia (metro) Guandu... 1.266,74..  1.076,73 I Black Onix 21518,36..™ 18.014,69 I INCOCESA I Colonial Sand 25x25 Ex- I 

1J31 ,10 ^ cbs.00  514.25 I
Saibro (metro) 1.266,74—1.076,73 ill  •  213x110 C0/0.0^705 43 59962 I
Pedra (metro) 2.234,00  2.234,00 I BIDES (SQUARE/CIDAMAR) I 2 Rose (80) 15x15 Ex 659,80  560,15 I ^ 35l3S 32530 2^ t ,'jq 608,50 IZ 687>2 I
Telha colonial capa e bi- I Cor  9.937,03— 7.949.62 I Satam 35x35 Extra 775,29 659,00 3115 ^ nn.  1.01200  86020 I

capefas,  31.20 28:,00 I Branco e cor espe- V.TJfTnnTlCSHHi I ^15x35 ^ 73,90 fi58'00 3^66 x 1,10  121M0 ... 1.032.24 I
Telha duplana casa no- I cial  10.583,49— 8.466,79 I ,l,e/ TopK ..... telhas mooulaoas (ETERNIT) I

va 3850 3300 I 20x20 Com 511,07  459,96 ..... ...„ I

Lssrz: SSziSa .. **tm¦ 
- saM—Sil 

}»—— :
I Telia Franco lil DMSI1 tl IS) SI GABINETE P' BANHEIRO la M 31l1l Cum 712,11 Mli) J  (07.40 ?2f.f6 I

direita  29,41 25,00 I   (ESQUAMINAS) SEM MARMORE GUAMCO 3 70 ® fk. 934,23  840,81 I
Telha rabo de galo  265,80 265,80 £^2 10 cm 1345l„ 

T0D0 EM CEREJEIRA Piazza 22x33 Extra  629,00 566,10 <10 ...... 1.034,98  931,48
I Tijolo boca de sapo  16,50 1514 Branco Especial .......... 16.!ZZ,81...„ 13.4M,33 

^ ^ 5 599 00 Fluente 22x33 Extra ... 58ML 529.38 4,60 1.163,80 ... 1.047,42 I
I Tijolo 4 faces—  16,50 ..15,14 I LAVATORK) SUSPENSO n'»n ^ 

" 
Imw lawfantes 22x33 CANALETE 49 (ETERNIT) I

I Tijolo 10 furos  16,50 15,14 I (FLAMINGO) I 1,00 l.17f!oo Extra 508,20 — 529,38 .00  732 57 ....... 622 68 I
I Tijolo 18 furos  11,40  11,40 I Cidamar Branco 50 | 1.20 m  10.569,00 Patras 34x34 Extra ... 822,35 — 699,00 j 50 921 80 783 53 I

34,5 cm  2.815,90— 2252,78 MUIU tSapnftec) CMIARELU sjlO WW Z 922>1
 | UAeo /iDi7A/^inAiiAD\  I Pmmi Cin" 34,34 I 3.60  1.282,60 ... 1.090,21 I

I [7r |7TT7T?T?TM1^H I I Extra  699,00 629,10 1 4,00  1.410,20 ... 1.198,67 I:
l§44«4fnpl^^H | 

e5,iec  14.025,00—11.220,00 I 
AquEcedores COSMOPOUTA Extra — 699,00 — 629,10 | 4,50  I-502-80 - I-345,40 I

| mnp /iri7a\ Sa*ana 20x30 Extra ... 629.00 ..... 566.tO 5.00 1 753.40 ... 1.490,39 IBIDE (IBIZA) I Mu#cw|of W5 6E  22.999,N 550 1.898,60 ... 1.613,81
I Cor especial  11.191,66  8.953,33 I Aquecedor esmaltado 6R  15.063.70 ^ LUCCA SOfl 2 080 10 1 76808 I
I Pa de Bico Com Cabo n* 04  610.86 I ^ ... I Aqwcedw tunaltado 6E  16.244,35 Marrow 20x30 .... c'sn 

? 
?cn sn 19714? I

pi g5»1srm"0VAL 
5038CM 

r— —"Hassan M!:5=W! S=mS;SS ;

Sacho 1 ponU com cabo  22553 Oranco 8 cor esPe' u - Ciaza 20x30 Extra ..... 629,00 — 566,10 CANALETE 90 (ETERNIT) I
Formao Boiva 5/8  66J6 cial  4.425,31—3.54025 I CHEBU 3-°°  1.595.00 1.355,75 I:

I Enuda para jardim com cabo  168,87 I Cor  3.716,09—2.972,87 Espellio Ref. 4073  29.000,00 3,70  1.968,00 ... 1.672,80 |:
I Carrinho de mao  1.299,00 I Cidamar - Cida-Box Cor Espslho Ref. 3064 19.000,00 4.60  2.446,00 ... 2.079.10 I;
| chave de virar ferro (M. I Especial  10.765,63. 8.612,50 I Rif. 2060  19.999,00 t Blll'il'nv!181a!BBB 8'°° —3.193.00 .... 2.714,05 I .

| 
SAT°) Cidamar - Cida-Oox Co- I -mane DAD1 a/».,a ooerAuci ^ " 3 5M'00 -•3 029'40 :

I 10700 3/16  194.65 I 9.915,25 7.932,20 ROSCAN^L I 7 40 **  3.938.00 ... 3.347,30 I;
I 1/4  204011 Conjunto Cidamar (3 pe- f*\ ( 

preco 
ddesc. caixas4)'agua (ETERNm I

MAiWETAOrrAVAbAC/CURTO Qas) »aso, la»at6rio, co- \ aWa Dou 
6w^UE M litres itampa  335,35 „•.... 305,32 I

i nnn r ,„«««. lmia)FUmingo cor bran- 100 litres c/tampa  868,63 ...... 738,34 |:
1 000 Gramas a 10.000 Gramas  Temos c0 9.224,12— 7.900,00 _ e Az-oimm#* 150 litres c/tampa  954,03  810,93 j

I PONTEIRO REDONOO I __J§ w«c««.rwc I mm^KEoua^gim I , 
.!'« >"'"«?'!! 

I 250 litres c/tampa  1.544,18 .... 1.312,55 I:
I CORRUGAOO 3/4 (M. SATO) I S2SL2iT^^2?Ef*i CA I 

HIOROMASSAGEM I 44886 jf.-381.53 I M |jtrM 2.425,82 ... 2.061.95 I'
I 11500 20  130.90 I I/IAR,!9M4(Pf??ADE 

86 AZALEA I 1 1/4 685,73 &—582,87 I 1.000 litres c/tampa .. 4.841.27 .... 4.115.08 I
I PONTEIRO ACO redondo 9/16 Celite e Cuba 1046 CWo- I DUCHESSA135 BRANCA/ 

I 1 1/2 922,59 784,20 jj :

I Sais 
REDONOO 9/16 9 m  17.813,64...... 14.306,91 I B0NE 47.830,23 .. 31.264,18 I 1241,65 1 055,40 I

 
' 

| Vaso com caixa acoplada I STUDIO 170 BRANCH/ I 21/2 1.641,83 1395,56 I ^ I
I talhadeira aqo sextavado I piebe (Ideal Standard) | BONE .48.878,96 . 39.103,17 , __ _ | L—I ¦ IMIlll I

| y 
| Branco/ Bona  10.576,47— 8.990,00 ESG^ I "OS PWELU/PERLEX J5& 

•S 5r||

^2H0T 
I conjunto A«pa 4 pe?as I Z? 2C03I "117 I 1,5  112,13 M!,7B 111

I (vaso. lavatbrio, coluna | hioromassaGcM I 40mm 260,» .-22 ,47 
| 2 5  1.291.82 1.033,46 | li

I fp^ W ^ bone  25225,75— 21.441,00 I TUUPA150 Tl 150 1,50 |M™ , I 4,o  -gfiL 1.970.36 1 576.29 1 1
| CofliuBto tap, j pews | x 0,75 27.511,00 . 23.443,85 | 75mm 602,62 J? 512,24 I 6.0  2.903.99 2.323.19 £ I

| FLORIDA 135 ML 135 I 100mm 839,69 <1  797,71 I 10,0 Ji£L°  4.930.20 3.944.16 § |!
G.l>. W» - w* 1I.J5IM 11944JI0 | Iji ¦ IM 3MIUI - X».t! I ** «•» '«¦* • ""IS u 

I
I Balde ...5>r  4.060.00 ... 2.W9.00 |:

(Ru. «n trenle ao Norte Shopping) I am "OWn* « »•» W
PABX 594-9342 TELEX (021) 21018 a sm-ism • SM-2960 I B2M-7JM.25MW
lojaA LO'AB vxsrj^tsrIff3X22?.VSrSS'¦ iiErj-ss""0*^oom o« p»4os. IOuqas S«vAo <30 p^ooutos ilS»COS mal«r»al e*0tr<0 Slt»dOI 6l< to 17~0Q m«u>s %*r*tOnos « K*u6ros Oc l«*'0gon* (Ofram^mas 10»*0S t1mos acac>arnanioft produiot qu*m«cos '

|^H| Oo 2- a €'!•«• d® 0 00 as 18 00 - sAbaoos das o OO as 17 00 oofry omp»o •sioooAamemo AMnAGAI «
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267 inhaumas Pe^ra 688 PavunaMt^r Av 28 <Je S«lembro. 310 Rua Uruguai. 240 I Rua BarAo de Mesquita. 81:
Copam&w n louacuM^ier pfbximo d Rua Souza Franco ampio eslacionarT»ento I em Irente a RBardo de S Francisco

669 Pa«j^a kL2Tus Me,e' 560 Ca*iai<M4*t C estacionamento 288-3291 258-6333 e 208-1969 ® 208-9149
650 novo ^Paa' S 2S8-0065 e 208-994B ^^e3^6?JSe00« taoo ^o^TooVie'wPavuna.M6«f abcto o»? j 6' Imj de 8 OO as '8 OO ¦ SAbados al« »s 17 OO .. .. i?™i ¦
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22 ? Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90 JORNAL DO BRASIL

1^ lltfWHMIBiMCIiPffHTItlftBII 804,00 )
I g W A I I H I ¦ Prisma Vermelho Extra I". ¦ i >.
I f J I A. ¦ PrismaOnixExtra 20x30 33x33 1Edros Vermelho Extra uoe Manhatan Extra  flAK AA Brums Extra

Edros Thaupe Extra  9AA AA 1 we Black Extra  I OV9yW Granito Cinza Extra

IINCEPAI gjagr^-zE 200,00 J TSSS^z=: 748,00

11 15*25 \ SI R««t,M;NTOP.W.P«A. [ SSSSaaac: J
I lUnt°^?e"LLal\Z\-- - _ 7 *v O FurxJoO..M.Man^S™ , —1 ^I I Fundo FM Areia Brilhante... OAR AO "f® ^ *1® FundoQaimsia mv20*25Extra  I DAK AA ¦ A
I Fundo Antico Areia Extra.... OV9)VV Meta Cream Primeira  I W®IW yjfe. m 30»Bp
I Fundo FM Areia Acetinado Meta Shell Extra c5^"mvnia2(W0E«ri I Can^^MWMtf ~|/
I V Ex"'a / Meta Snow Extra OftwtA M&avoAntares MtagOU 804a00I  Meta Grey Extra c 3UX3U ly • WVT;WW

f ^ 
Barena Shell Primeira SSSfc==r I 805,00 A V V,ta. 43-43 ==N

I 20X25 Barena Cream Ex ra TKMOS FAIXAS ¦ KITS PARA J Eoeu Extra. *7 * A,,AA I
I I Fundo FMB Cinza Primeira  S£Eg2£2SrZ: a. O# MVBSTIMBNTOS ACIMA ,j 3 1'017,00 J

I Fundo 207 Verde Primeira ....  Barena Grey Primeira V, ," 
'

I Fundo MSrmore Shell Primeira... 
805 00 Croma Cream Extra AOA AA 1^ ZTTI ^I Fundo MSrmore Grey Primeira.... OUOjW Croma Grey Extra 4o0#00 ¥-T^T 1 TUB A RAO 20x30I Fundo M4rmore Cream Primeira. Polux Shell Extra ¦¦ M L I Fundo Grafiato Snow Primeira  Polux Cream Extra fk 1 f 1^ ^¦"i 0^\„r. AftA AA

I V J Vesper Shell Extra couro Extra  I lOUjUU
I I Vesper Cream Extra v

I 20x25 I Hibris Onix Extra k.X7^' J.../ gfe V
II Neos Grey Extra I , W. f r3CSES*3EKn ^I Fundo FMB Cinza Extra ... Neos Cream Extra lAKIItAI ORNATO 20x30I Fundo Mdrmore Shell Extra Frutas Extra ft AA AA IwEUjAI W1l,gl- AVAUV
| | Fundo Barena Cream Extra L Vesper Grey Extra I UUVjUU . Tortp6*».— .- C4A AA

I Fundo Kena Cream Extra.... mNCAMENTO Veawto Extra- 0«*|VV
I Fundo FMB Verde Extra  OAK AA /' \ BlClli J

I I Fundo M^rmore Grey Extra OvvivU f EAIV AC IIIAEDA ^ . :
I Fundo FMSGelo Extra FAIXAS IN CEP 1104 Blue 20*20 Extra f^
I Fundo Marmore Cream 15x25 1103 Almond 20x20 Extra ... ItftilTAIIA I AA A A
I Ex,ra  £estone Avis Cream Extra 1240 Vuteaod 20x20 Extra...' ' B v|Wll»<IWll | 30X90I Fundo Hybris Onix Extra  FestoneOrion Grey Extra 1105 Grev 20x20 Extra ' : ~ \| t. *» ' '
I Fundo Grafiato Snow Extra. Festone Vega Shell Extra vti«3 Vltlce^^c20 Extra" 

' 
574iv0 -'i'/'x .I . Festone Aslon Grey Extra rSaw-'S?*"" T?' ^v/; iV %»LANCAIIFIITOI V ^ Festone Aston Cream Primeira Extra.... ^Sl^l I

I  Festone Felix Cream Extra t?1246 VulcAl>o20x20 Extra... ... |ExcJ«tRoM Oiua Extri  AAA AAI f AA1 • A Festone Draco Cream Extra ^1248 VulcarK)20x20 Extra.... BWucti Araia Extra  vVViVV
I COLECAO 90 Festone Alter Onix Primeira V i THMOS TOZHTIOS PARA OS PtSOS ACIMA
I ^. _ Festone Adana Shell Primeira CfiA AA ¦: "¦'¦¦ - 1 — a '¦'¦ m j
I 20X25 Festone Alea On,x Extra OO0v00, ( 

"4Si, ^

I Fundo Amir Grey Light Primeira Festone Antila Onix II Extra ~ %. 
' ' 

, ^ N
I Fundo Marbella Shell Light Primeira Festone Canopus Onix Pnme.ra |% C* . IQwjQ )
I Fundo Dacia Cloud Light Primeira 1.899,00 Fes one Anser Shell Extra %J11 J v % Palace 20x25.Extrjee PORTO BELOl /A«IIBEBDI«mI Fundo Odeon Ivory Primeira Fes one Gjorw 0n« E«ra ... A. Palace 20x25 Ex«ia,„..  ... \| UQfSISLHSBti (O SUPERPISO)
I Fundo Marbella Grey Light Primeira F~ om F^ (£*1 CoST 

£ 
^ ^ Anwzon 20x^fe..t..;ar \. -V

I I I J Festone Folia Onix Comerc <• X . X ' . 2709 Dusty Rose 20i25ExU»;.-a:. K 4 AAR AAI Festone Adana Shell Extra  i,. _ 2225 Dance 20x25 Extra Mad.ira r Com.rci.i  liUOWiUU
I Festone Adana Grey 1* Comerc.  >£••; \i -s. Jari Extra
I I Fpstone Aauita Extra <dL X "V 2231 Leaves 20x25 Extra Platlna Extra

I f «KV«K 1 hestone Aquiia txtra .... »9S IMHExtra ' ! No0ro ExtraI Festone Petra Cream Extra B; a. 5: Tapaj6» extra 4 *«¦ a a
I Fundo Canopus Snow Primeira... Festone Titaros Cream Extra w^. ^B0P^ 2 .IgiP^r.5 _ _ _ ^ soiim6o» Extra 

| 
aZOwiVv

I I Fundo Oraco Cream EXTRA .... Festone Kerma Cream Primeim.,~ 22f Bff1 ^u.?y*:g|ra  688.00 Juru* Extra 
I Fundo Canopus Snow Extra jgP} RhMM . M.d..r.E««r.
I Fundo Leo Snow Extra P—uHOM V^_ ^
I Fundo Anser Grey Extra 4 AAA AA ^ \
I Fundo Anser Shell Extra  1i092j00 / ' _ _ "mm •' ^l£*sh 10x20I Fundo Giory Grey Extra /COLECAO 90 a If

I PMxift«WA s' rlvr' 1.265,00

2.300,00 Sr?SS5!SKr .#1 PP^a? ::: JI 1 / Festone Tosca Blu Extra ^3 N 

I 
~ 

Festone Carmem Verde Extra ,4.116.00 IS L >BMn^HENEf%20*26EXTRA ~~~~~I . v Festone Carmem Rub.s Extra I.1W|W •*BCACMENH*aiwsExnu 20x20
I ( rOLPr AO OA Fwxa Fostone Alda Ivory Extra 4 AAK AA
I UwlCyAU #U F1 Pes,one Aida Onix Extra /K Madeira Comorcial  llWWWjWV
I OE.QE ' . m£f( NeoroE.tr. 
I A w., 2707 White 20x25 Stander Eatra*..". I 4 OAS 00Fundo Anser Shell Light Extra mat- _ .'..M YY V 2232 Leves 20x25Extra Juru* Extra I liaWWjVW
I Fundo Draco Ivory Cream Extra 2«VlO|V" 1 ELIANE I [ 1352 Marble 20x30 Extra CAA AA /

| Fundo Antila Snow Extra I JW J «SB——SJ 20x20 1353 Marble 20x30 Extra  OSfU|UU
I V •. | Branco Extra 1354 Marble 20x30 Extra J

Fundo IT 003 Extract  ^ v¦' 1355 Marble 20x30 Extra 805.00 I
| f ^ Fundo IT 009 Eltt- 1356 Marble 20x30 Extra Sno« Bord«r Extra W J

II 20*?3 Candeias Como.Extra 1211 Texture 20x30 Extra
I Fundo Kioto Grey Primeira. ¦ DnonComo Exfra ^ _—- \
I Fund°PapaneroN(i«Elti^ EstorilComp. Ex#....fJfr£...I ^ 35x35
I 

Fundo Stratos Creaihfotra; »lt*lwVjl|pV MrmsComp.Extra  
Aflfl AA C 1264 Vision 20x30 Extra - "\ TupiExtra  Q10 00I Fundo Kioto Grey Ejfrfk S«lflmoComp. Extra.—|  OOOyOv | 1268 Vision 20x30 Extra  919.00 I , Crga Pes«<U Gral.te E»m I SM UJW

II 
—m 

i ^i- a.SEbs? ' ¦> =;
I Funflo Alnd. GrayUflM J / . 

20x30 
1

^, T^ £%£* ::: [CHIARELLI/OUAllTO] 
DE LUCCA1

^ ajCOLEQAOgO S^SS^tid CMaa Eiira ^
^ 20x33 Paraty Geto Comp Extra

I Fundo ToscaBronztExtra c vja TEMOS KITS PARA OS FUNDOS DE AZULEJOS ACIMA Branco Extra „ Uvrom Extra
| Fundo ToscaBIO Extra 5.740,00 § A. V Fundo Travertino Extra V«o« Extra
| Fundo Carman Rubis It Extra Fundo Rendado Bege Extra  815 00 Bags Extra—

I J f REVESTIMENTO 20x30 S52,r..' grJS; 
 

632.00
 22SS? 688,00 SSS.::::::: —«SZZL_'

I 25x36 | Juliana Extra  www, raiaoa 
Krra F/oa wavaaTiiiairroa Aetata s>uma<oc*Extra

I \ \ v StndiloExtra -j ftfi7 00
I Fundo Adana Shell Extra.... I ICECRISAl 15x20 I I 20x30 1 

Pl"aEI,r, 1

| Fundo Adana Grey Extra I WBlilwBI "MW Duna Extra
I Fundo Ikaria Grey Extra  4 TOR AA CinzaExtraCZ 33x33
I 

Fundo Kira Grey Extra  Ill a9)VV Tripoli White Comp. Extra , ^ ^ Savana Extra  890 OO ONIX EXTRA ,I I Fundo Zetiro oncw Extra.... Beirut Manhattan Comp. ExUa I 455 00 Areia Extra OOVjUW BinoeoEitra  1 74E AAI Fundo Luna Cream Extra.... Beirut Whaite Comp. Extra »..J t»»fWV Champagne Extra Qrtisfaw!- » 725,00
I | Fundo Kerma Cream Extra.. ^ 7QC AA GrteiaOecoradoExtraI I ^ Fundo Verna Snow Extra ...I lil»¥;VW ^ y J v

j

( ACEITAMOS 1 U)U9ASBIC9A/CtOAMAIt 
1 LOUQASWCVA^OMIM 1 I 

METAL DECA

CACT6ESDECRlOITO 
METAIS DOCOL v7lvu"d.

SEMOESCONTO 
LIOUIDACAO M#CABO*CRKDICARD WMWIWHyitV . 

, ,nnftn R^.z^tuxocrom^iiM ...2.760.00 :
a niMBR's ImCwmii—I.,..,..;; 29.600 Vasol®B^M»lV#3pW B<rt.2f^Luxocromadaii«.i.......2.9w,oo

t NACIONAL T0OASASUHHA$C/70% ' ,u««, 102.000 VasoC/caittscoplsds... 70.800 ^0 Mastercromada 11/4......4.«oo.oo r>-

9RAM8CO DBCONTOP/PAQAMBITO Jl'jJJ ?!*5J5 nBKCCMD,7Annp

t KLO 
^^!Tn..a 

hVmimS!^? —J^OO Lavat6nop/Coluna........ ...............21.600 PR^UBIIADOR

SOLLO EM CHEQUE OU DINHEJm) s^eaa 'M Coiuna p/Lavatorio........ 9.000 aquama*

•'AMERICAN IxraESS P/MATER(AL EM ESTOQUE Lavatoriode Sobreper....: —MM Lavatorio de Sobrepor ,...16.600 I, Ret. 2100 Branco ou Bege....  23 000,00 I I

OUROCARO . Caha de tobutir ...16.200 . Curva Oval de Embutir 15.000 J J•/ • - J v - - 
r J \

Prisma Vermelho Extra
Prisma Onix Extra
Edros Vermelho Extra
Edros Thaupe Extra  a a
Edros Green Extra  <CU
Edros Rose Extra

Mármore Branco Extra

Bruma Extra
Granito Cinza Extra
Tricala Extra
Patras Extra
Sand Extra
Cobre Extra

FAIXAS INCEPA
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
Croma Cream Extra  jq
Croma Grey Extra  t®
Polux Shell Extra
Polux Cream Extra
Vesper Shell Extra
Vesper Cream Extra
Hibris Onix Extra
Neos Grey Extra
Neos Cream Extra
Frutas Extra  |»AVesper Grey Extra I Vw

Fundo Kota Shell Light Extra ..
Fundo FM Areia Brilhante..
Fundo Antico Areia Extra...
Fundo FM Areia Acetinado
Extra

ã3Ò)|5¦òil«lw

Burgundl Extra.
Black Extra

Fundo FMB Cinza Primeira
Fundo 207 Verde Primeira
Fundo Mármore Shell Primeira...
Fundo Mármore Grey Primeira...
Fundo Mármore Cream Primeira
Fundo Grafialo Snow Primeira. ..

20x30

OchtExtra..
Couro Extra

Fundo FMB Cinza Extra
Fundo Mármore Shell Extra
Fundo Barena Cream Extra
Fundo Kena Cream Extra....
Fundo FMB Verde Extra
Fundo Mármore Grey Extra
Fundo FMS Gelo Extra
Fundo Mármore Cream
Extra
Fundo Hybris ônix Extra
Fundo Grafiato Snow Extra.

LANÇAMENTO
MSOBMMbE

1104 Blue 20x20 Extra 1111
1103 Alfllbnd 20x20 Extra....
1240 Vuleano 20x20 Extra..:.
1105 Grey 20*20 Extra..:;..... > —

FAIXAS INCEPA
15x25

Festone Avis Cream Extra
Festone Orion Grey Extra
Festone Vega Shell Extra
Festone Aston Grey Extra
Festone Aston Cream Primeira
Festone Felix Cream Extra
Festone Draco Cream Extra
Festone Alter Onix Primeira
Festone Adana Shell Primeira  CCíFestone Alea Onix Extra  W©*
Festone Antila Onix II Extra
Festone Canopus Onix Primeira
Festone Anser Shell Extra
Festone Giorio Onix Extra
Festone Giorio Onix I11" Comerc.... Á
Festone Folia Onix || Comerc  |Festone Adana Shell Extra  V •,
Festone Adana Grey 1* Comerc. „...
Festone Aquila Extra ,.J-,
Festone Petra Cream Extra ^
Festone Titaros Cream Extra iji ií=5\
Festone Kerma Cream Primeira.»... v&?\

,< 1245 Vufcano 20x20 Extra
1246 Vuleano 20x20 Extra

x 1248 Vuleano 20x20 Extra
COLEÇÃO 90

20x25
Fundo Amir Grey Light Primeira
Fundo Marbella Shell Light Primeira
Fundo Dacia Cloud Light Primeira
Fundo Odeon Ivory Primeira
Fundo Marbella Grey Light Primeira

10x10
(O SUPERPISO)2100 Palace 20x25 Extra...

2200 Palace 20x25 E*«a.-..'«50 Amazon 20x2SExM. 
2709 Dusty Rose 20x25 Extra..
2225 Dance 20x25 Extra—SÉ?
2?31 Leaves 20x25 Extra
2295 MjtKlk Extra
22B1WÍjBx25 Extra 3
22l6flktece 20*25 E4(lra

-2211 ÒWaea 20x25 Extra
Sfet2 Qraan30x25 Extra'2262 Gata 20x25 Extra......

? 2551 Fiash WMá 20x25 Extra
, 2OT|Íf*h Grey Extra
^BltíhadM20x25 Extra
vflSI PaHO<0K25 Extra
227S8<yingGrey 20x25 Extra
2S13Stiades 20x25 Extra..
2314 Shades 20x25 Extra
|?07 White 20x25 Extra
«KCACHENERE 20x25 EXTRA ..

Madeira 1* Comercial
Jarl Extra
Platina Extra
Nogro Extra
Tapajós extra
Sollmõos Extra Fundo Canopus Snow Primeira

Fundo Oraco Cream EXTFtA .
Fundo Canopus Snow Extra...
Fundo Leo Snow Extra
Fundo Anser 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

Jurua Extra
Madeira Extra

10x20
Tapajós Extra .
Solimôoa Extra
Juruà Extra
Jarl Extra
Madeira Extra .
Nogro Extra .

FAIXAS INCEPA 15x28 
':

Festone Anser Orélf UM Extra
Festone ToscaOrisÜfea <WÍ'
Festone Tosca Blú ExtTí
Festone Carmem Verde Extra ^1«l60|00
Festone Carmem Rubis Extra *
Faixa Fostone Alda Ivory Extra ,
Faixa Festone Aida Onix Extra A-

2.300,00

COLEÇÃO 90

25x25
Madeira Comercial
Nogro Extra
Tapajós Extra
Jarl Extra
Juruâ Extra

2707 White 20x25 Stander
2232 Leves 20x25 Extra.
1352 Marble 20x30 Extra
1353 Marble 20x30 Extra.
1354 Marble 20x30 Extra
1355 Marble 20x30 Extra..
1356 Marble 20x30 Extra.
1211 Texture 20x30 Extra.

Fundo Anser Shell Light Extra
Fundo Draco Ivory Cream Extra
Fundo Antlla Snow Extra | 2.910,00

Branco Extra
Fundo IT 003 ExtraSSa.—
Fundo IT 009
Candeias Comp. Extra 
Dijon Comp E*a ,v> •-
Estoril Comp. ExVl.
Müms Comp. Extra  1 A A A AA
SanRmo Comp. Extra.. ... OOOjUW
Vila VénlajOamp. Extn —

kCatavetíOoakExtri—

arsr.
MtpCoap Ertra.

1 SanttoriwCOPP Extra -
Solar Comp. Extra
Paraty Gelo Comp Extra

TEMOS KITS PARA OS FUNDOS OE AZULEJOS ACIMA
N—

Snow Borde Extra
20x33

Fundo Kioto Grey Primélra.
Fundo Papanero Nero Êxtra ,
Fundo Stratos Crelm Extra. |
Fundo Kioto Grey Extra
Fundo Stratos Axurro Extra
Fundo Aida Primeira
Fundo Ainda Grey Ught

1.300,00 Tupi Extra
Carga Pesada Grafite Eilu1264 Vision 20x30 Extra

1268 Vision 20x30 Extra
151 IRaínlvori Extra

20x30DELUCCA
ICHIABELLI/GUÃÍMCÕ1

^COLEÇÃO 90
nè 20x33

iíxtra

Cinza Extra
Bone Extra
Branco Extra
Fundo Travertino Extra
Fundo Rendado Bege Extra
Fundo Ibiza Extra
Fundo Las Palmas Extra
Fundo Celta Extra
Fundo Chipre Extra

Marrom Extra
Verde Extra —
Bege Extra __—
SlumatoEitra
Carameto Extra.
Sfumato Couro Extra

Fundo Tosca Bronze
Fundo ToscaBlú Extra
Fundo Carmen Rubis II Extra

Stumato Catè Ext-a
Sandaio Extra
Pai na ExtraFundo Adana Shell Extra...

Fundo Adana Grey Extra....
Fundo ikaria Grey Extra
Fundo Kira Grey Extra
Fundo Zetlro Snow Extra ...
Fundo Luna Cream Extra...
Fundo Kerma Cream Extra
Fundo Verna Snow Extra ...

15x20
Duna Extra
Cinza Extra
Savana Extra
Areia Extra
Champagne Extra
Grécia Decorado Extra

ONIX EXTRA
Barroco Extra —
Grita Extra.

Trlpoli White Comp. Extra
Beirut Manhattan Comp. Extra
Belrut Whaite Comp. Extra

CEITAMOS

2.760,00
2.900,00
.4.500,00
4.000.00

Ret. 2520 Luxo Cromcda 1 1/4....
Ref. 2520 Luxo Cromada 1 1/2. ..
Ref 2530 Maater Cromada 1 1/4
Ref. 2530 Master Cromada 11/4

VaCiRMciinlDMBR'S
•'NACIONAL S;

H KLO
SOLLO
AMERICAN KXPRESS
OURO CARO

« ^a»M»t*i* t «I Ma ult
«•MHIttWWtNtMmilHtHttllMiollMiHIIHlH

PRES8URIZADOR
AQUAMAX

P/MATERIAL EM ESTOQUE Ret. 2100 Branco ou Bege

MM

IPOBTO BELOl

UWTANA

lTUBABAOl

METALDECA

vAlvula db
DESCAROA

Ret. 2520 Luxo Cromcda 1 1/4 2.760,00 p.
Ret- 2520 Luxo Cromada 1 1/2 2.900,00
Ret 2530 Master Cromada 11/«
R#f. 2530 Master Cromada 1 1/4  4.600.00

PRESSURIZADOR
AQUAMAX

, Ret. 2100 Branco ou Bege  23 000,00



BtiCBigftl I0BCA1 |^^MIjcR^*^RO«* 
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I 
|

!S=rr::::i 690,00' lbsi?=°=-KB pBSRSS^ OURO FINO I10*20 Vermelho Meteoro Extra Lavat6rio p/Coluna  5 500.00 I
10x20 Preto Dakar Extra I QAC AA Coluna p/ Lavat6rio  4.800.00 M^F^SH|H|MBIi!PR85!^PnP^P PRONTA ENTREQA I
10*20Azul Ipanema Eitra I OOD.OO Vaao c/Calxa acoplada  14.100.00 .?V > flMNtMftVftlM • VMSo I

__ __ Cuba Sobrepor  5.650.00 \ "^ —J Tulipa 41.5llllBlhZ5 Branco 40.250,00 I
30x30 

460 00 luucomx 
EZSZtlSSZ* ilSS Tulipa4 

iKnAuiiflm 40.250,00 I
Damasco GrafiHe Extra - «tOU,UU ^»relho W^"^Z:Z:::::Z::: 

17.250:00 Tullpa^j ,65 xHp%anC0 42.550.00 I- Castor - Bea« - Anrtrmoa - Champagne - Caramelo Registro presa*o 3/4 3.450.00 TuUrfjj^lp65 x'0,8H&rtim 42.550,00 I
> . ¦? Registro gaveta 3/4  3 330.00 xM |hra nr-n 41.400 00 I. Torneira de parode •• 5.170.00 TWmSSS:!!. , ™ ™ I !
f |gL"N f~ Torneira de lavat6rlo blca longa 9.200,00 1,33 * O.TOMarfim 41.400,00 I
iiHCAl UAnci AUAAiie Torneira de lavatbrio 5.520,00 f^S^uma "IJKJl 1,51 x 0,85 Branco 51.750,00 I JHlvllBLU VUUUB Ducha p/bidet (ria 8.050.00 ¦¦"•imL « n» — «.t< .. n or »«--< — 51 7V| (Yl IUrano 20 * 30 Extra Vaso Conventional  7.800,00 Espelheira oval 45x60 ret.660 11.500,00 •*; >, W, .'-T^ _ 

c/aaa'aa 
I*; Canes 33 x 33 Extra SSS AO Bidet 3 Furos  8.600,00 Llxoira c/tampa 6.900.00S'" 111 It^O ssw2 X 0,85 BranCO 54.000,00 I? Alpes 30 x 40 Extra W®'W LavatOrio pi Coluna  5.400,00 Lavatbrio redondo ret. 665 13.800.00 g£ V-SpWIt.VO = 1.72 X 0,85 Marfim 54.000.00 I JAquarius JO * 40 E*ira 

5SS sr™p<r»«° vmm | s^nkus- i«,MiB>«eo 41.970.00 | ;
S3& SSiSZ======q^SS 

.-1^.1=-.35 <0.8, Ma,™ 41.9,0.00

11 ¦ | A»H « I J WW 1,50 = 1,50 x 0,85 Branco 52.900,00 I
HNCBPA1 33x33 1 

 .n. .. .V" .u.mI; Pfot1.80-y«ftKM.rtim 5Z.900.00 I I

, 2=sr.::i 1.380,00 FABRIMAR ' !

_ 

"-1 | 
MULTIMAX I'M

¦ 111 ( CAPRICE PRONTA ENTREQA I
¦¦III Wm TORNEIRA P/LAVATORIO :.2.i85,oo I

A w Aw M MODELO APARELHO P/LAVATORIO. 6.555,00 # CoHMbana » 1,20 x 0.70 Bone 41.170,00 I
¦¦ImHMBBhH APARELHO P/BIDET........... 6.555,00 * CopaetbWM = 1.20 x 0.70Branco...41.170,00 I

MONTE CARLO 1 DUCHA P/ BIDET ilSiSiif 5.750,00 t Copacabana = 1,50 x 0,70 Bone 46.000,00 Irfjt- 
ag I 

v * Copactbana = 1,50x 0,70 Branco...46.000.00 I
iNCEPA C1DAMAR Vaso «.aoo.oo / 

' "V *MultOuro = 1.30 x 0,84 Bone 41.970,00 I
L—— 1B Bidet  12.800.00 SQUARA % Mult Ouro = 1,30 x 0,84 Branco 41.970.00 I

MODELO IBIZA LavatOrio p/coluna 7.100,00 TORNEIRA PAI^VATC^O.......2.185,00 ? Mult Ouro = 1,54 x 0,84 Branco 43.150,00 I
Colunap/lavat6rio aooo.oo APARELHO P/ LAVATiORIO..^v6:fff'jJJ ? MultOuro = 1,54 x 0,84 Bone 43.150,00 I

Vaso Convencional  14.800,00 Assento AP-80  7.360,00 APARELHO P/BIDET i,.;.. 6.555,00 ? Haval = 1,40 X 0.84 Branco 40.250,00 I
Bidet 3 furos  14.800,00 I DUCHA Pt BIDET a;5.750,00 J ? Haval = 1,40 x 0,84 Bone 40.250,00 |
Colu n a" p) I a v^t6rio. .|NASCORBS< . * Manhattan c/alpa 1,83 x 0,93 Bone ...69.000.00 I j
Vaso c/caixa acoplada  27.160,00 Creme37 — Cinza87 — Am6ndoa 78-VerdeVillage63 FIRENZE * Manhattan c/alpa 1,83 x 0,93 Branco69.000.00 I
Cuba Sobrepor  ® 

—— TORNEIRA P/LAVATORiO. .2.185,00  ICuba embutir  4-900,00 APARELHO HLAVATORIO...... 6.555.00 I l
NAS CORES: j 

> 
APARELHO 9! BIDET; 6.555,00 I

Bone - Branco - Wild Rose-Silver Grey - Mart ASSENTOS P/VA8ODECA DUCHA PI BIDET 5.750,00 IAmbar Griz - Rosa Shell - Marina Green I
vj —' V—***¦¦*•* -v^ 1 ;

MODBLODffVILLK ... I
MODELO SQUARE Ret. 

ap.3o CORES: BRANCO PRETO/BEGE CARAMELO/VERDE I
HMCOMft ¦ 1 11 1 " —J I

Vaso Convencional 12.000,00 Branco, Creme, Cinz*. Verde Vlllao#. MarromVlltao*. Caitor. . j Wm —yy I I
Bidet 3 Furos 13 000 00 i Bege, Amtndoa. Champagne, Carameto 5.170,00 MOBILE MARROM 1  I :
Lavatbrio p/Coluna  7.500,00 4itx 'I, SS 9| I
Coluna p/ Lavatbrio  4.500.00 MODBLO VOQUC TORNEIRA 1194  2.400,00 -v , Mmk IVaso c/Caixa acoplada 25.600,00 Ret. ap.oo APARELHO P/LAVATORIO. 6.555,00 |\ 

v " 
I

Cuba Sobrepor  6.400,00 mAtetmaMl L APARELHO P/BIDET 6.555,00 I S
NAS CORES: | | Branco. Creme, Cinza. Verde Village, Marrom VHtaga. Casto • II
Bone - Branco - Wild Rose — Silver Grey Bege. AmSndoa. Champagne. Car.melo  4 370,00 y*—  ' » mUm 

' ' 
1 

' 
IMacfe — Ambar Griz — Rosa Shell — Marina J 

[ 
MISTURADOR P/COZINHA I I I

1256 ADAGIO 4.480,00 mwSTnill isfr tt I
f MODELO STUDIO (\\ ^ 

1256 AQUARIUS 4.380,00 g R. Ferraira de Andrade, 29 I

vaSocoISD,OL^7;8.m QaES^®»PAR.s <-gsss» I iBidet 3 Fiirn<; 17AT*\r*> Vaao convenc.,c/«aa*nto 000,00 1258 AQUARIUS 4.600,00 AlflfJltt EatKiOMnWNO W IBidet 3 Furos ..  17.400,00 vaso c/c.n»'««Mriad« c/«Mn«o^:.22.eoo.oo !!! £daVi£ lenn nn # Tata: 581-6243581-7982 ILavatbrio p/Coluna .... 9.780,00 Bidet 3 tucoe.!™!.. 10.350.00 1258 SPAZIO 4.600,00 ps  — IS I
Coluna pi Lavatbrio Suspensa  7^30,00 LavatOriop/coiune., 6 900.00 v CAIIHIft IVaso c/Caixa acoplada 38.000,00 Coluna p/l«vat6rl©. 7.350,00 Qua <ava 61 Loia A I
Cuba Embutir c|mm Cuba aobrWor PaMNna.'....... 5.520.00 Hua b^a HaD«0, A H I
r K C K eT-; Cuba embutfr oviiiS... 3.330,00 I M«af (em trwHe ao Viadulo A ICuba Sobrepor Studio..  6.800,00 Cuba smbutir Luna paquena 4.020,00 III ¦¦ | I I (to IMiar - iado Dias da Cnu) ICuba Sobrepor Studio Lyght...  6.700,00 Lavatbrio s/coiuna Habitat Branco 1,340.00 ¦ I By Tab: 583-1947/591-2498 I

 . —I Vaao Plebe c/ ex. Acoplada Branco 10 800.00 J W M H M IV  I*ASC0R^' M 111 III 1 A m NUANCE I• Branco —Bone —AmbarGm—Azul lmp6rio- Rua S*0 Manoel. 05 Loja I
|l Wlld Rose — Macfe — Silver Grey >¦ Tels: 275-1798/295-5894 - Botaiogo I

/— IIMBMHMnMllinMigil SANITARIA SMC I
unnai n n auiuaa ifi I ¦il IffiyTIHBBgfcVVVWVPi Rua Frei Caneca, 17 IMODELO FLAMINGO I'll J V * rn Teis: 232-€736/232-€718 - Certro ICORES (BRANCO, BONE, CAMURQA) III ¦ W Branco 8 Lts. g&9 rua  13.100,oo ; a I

Vaso .:.t 4.400,00* HHdUAaM Branco 8 Lts. gas engarrafado 13.600,00 DIVtNO DAS LOUQAS I
Bidet 3 Furos 4.500.00 Branco 15 Lts. gas rua 22.100.00 Rua Frei Caneca. 59 I
Lavatbrio p/ Coluna 4.500.00 Branco 15 Lts. g*s engarratado... 23.300,00 Tefe: 232-867S 242-2800 !,'> I
Coluna 4.000,00 ^ 242-2853T 252-5360 - Cer«o |Lavatbrio si coluna  3.500,00 ttzs^H ~Z ZTTTT ® I
Cub,  3.500.00 HOY ¦ : SANITAWA MACHADO S i I

ISHLLJ HnRjnrffnBCB|| Ry§ Fret Caneca, 58 I

( ASSENTOS P/VASO CIDAMAft Apareiho p/iavatbno 4 600.00 ill iROHZE Teis: 2S2-5946.232-5122 - Centro ^ I
' Uw r/VA»U ClUAMAn Apareiho p/bidet 4 020.00 Etpalho DT2060  13 900,00 q . aCABAMENTOS I

MODELO IBIZA Registro de preaafto 3/4 1.720.00 Eiptlho AR 4073 23000.00 B wrSZTn H I
NAS CORES: Registro de gaveta 3/4 Espelho AR 3053 19.000,00 TT»S3i5b I
Bone, Branco, Wild Rose, MacS, Ambar D^haD/bidetw'a f'°  

6 900 00 ArmlrioAR700— o *"' I
Griz. Rosa Shell. M. Green. Preto KSfSto?! 

"17™":::.::!^ Espe.ho VA 4120 -1 ^0x0.75x0.15  21000,00 HB| ¦ h | HB I
MODELO SQUARE 7 AM Chuveiro c/dueha 11.500.00 Espelho0T3064—0,84*0,84«0,14  20000,00 I
SScOrS- 7.360,OO Espelho VA 4100— 1,00x0,70*0,15  20.000,00 InM MAS CO*WSi Vermelho. marrom. bege e rosa EjpelhoVA4000 - 0.80*0,65x0,15 ....20 000.00 " ' " | U « 3 * EKKESuS . I

. S'S.r.a" J 
::= .

Apareihop/Bid'e 1895 14.800 fc£SJmi"5' '2'oflfl IESmZxILz 8-,fl0'06 —H,w iBSifJBSL1^ 
' 

f3SSS
RegistroPressao 1416 3/4 3.500 

S £lS 59» 1-«0.00 wSwST!.- <*M0 sS5.0»»W 1 VTZim
Torneira p/lavatorio 11981;2 5.000 r , f PrtMi0 nSllliu QtyHi Higiftofiavcte 1 1/2 1J00,00

Registro Gsvcts 1509 3/4,. 3.500  1 200,001 I 1S09CM5 3M 1^00 001 a'4 ..Z 1J250'00|

rftRR Torneira p/lavatorio 1198 1/2 4,500GUH" GORES 15093/4044 1.200,00 • M
h BRANCO 8E6E CR0MAD0 BRANCO - 3E8E - VERMELHO-ROSA . .V .. J  ^

10x20 Marrom Caramelo Extra.
10x20 Marrom TSmara Extra....
10x20 Vermelho Meteoro Extra
10x20 Preto Da liar Extra
10x20 Azul Ipanema Extra

Vaao Convencional
Bldet 3 Furoa
Lavatório p/ Coluna
Coluna p/ Lavatório
Vaao c/ Caixa acoplada
Cuba Sobrepor Tulipa 41,5ifeiU|*^75 Branco.

Tulipa 4 1,50 *'llo»^^íarfim.
Tulipa^, 1,àè«-1,65 x 0,0 Branco

8PUBÜ30 = l^ájWnco..
«|ím«;ííM,= 1,S*0.«5 Marfim..
Spuma 1JKJ( ^1,51 x 0,85 Branco..
jS|HJma 1.90«" 1,61 x 0,85 Marfim..
spuma 1,70 ^72 x 0,85 Branco..

S70 

= 1,72x0,85 Marfim..
f= 1,35 x 0,81 Branco
= 1,35x0,81 Marfim

ÜÜM.50 = 1,50 x 0,85 Branco
Pôtit 1,50 4 1,50x0,85 Marfim

Aparelho p/lavalôrlo
Aparelho p/bldet
Aparelho lavatório bica longa....
Registro pressão 3/4
Registro gaveta 3/4
Torneira de parede
Torneira de lavatório bica longa
Torneira de lavatório
Ducha p/bidet tria
Espelhelra oval 45x60 ret.660 ..
Lixeira c/tampa
Lavatório redondo ret. 665
Suporte p/lavatório
Chuveiro p/box
Chuveiro c/ducha

Damasco Grafitte Extra Branco - Creme - Cinza - Verde Village - Marrom Village
- Castor - Bege - Amêndoa - Champagne - Caramelo

Vaso Convencional
Bidet 3 Furos
Lavatório p/ Coluna
Coluna p/ Lavatório
Cuba Embutir L. 37.,

Urano 20 x 30 Extra
Canes 33 x 33 Extra
Alpes 30 x 40 Extra
Aquarius 30 x 40 Extra 7.830,00

9.770,00Lavatório L. 710
Vaso c/ caixa acoplada 25.300,00

Branco - Creme - Cinza - Verde Village - Marrom
Village - Castor - Bege - Amêndoa - Champagne- Caramelo.

Pergamo Areia Extra
Paxi Areia Extra

CAPRICE
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO.
APARELHO PI LAVATÓRIO
APARELHO P/ BIDET..........
DUCHA P/ BIDET

Copacabana = 1,20x0,70 Bone 41.170,00
Copacabana = 1.20 x 0,70 Branco...41.170,00
Copacabana = 1,50 x 0,70 Bone 46.000,00
Copacabana = 1,50x 0,70 Branco...46.000,00

Mult Ouro » 1.30 x 0,84 Bone 41.970,00
MllItOuro = 1,30 x 0,84 Branco 41.970,00
Mult Ouro = 1,54 x 0,84 Branco 43.150,00
Mult Ouro = 1,54 x 0,84 Bone 43.150,00
Havai = 1,40 x 0,84 Branco 40.250,00
Havai = 1,40 x 0,84 Bone 40.250,00
Manhattan c/alça 1,83 x 0,93 Bone...69.000.00
Manhattan c/alça 1,83 x 0,93 Branco69.000.00

Vaso
Bidet
Lavatório p/coluna
Coluna p/lavatório
Assento AP-80

SQUARA
TORNEIRA P/LAVATÓRIO.
APARELHO P/ LAVATÓRIO
APARELHO PI BIDET
DUCHA Pt BIDET

2.185,00
6.556.00
6.555,00
5.750,00

Vaso Convencional
Bidet 3 furos
Lavatório p/coluna
Coluna p/lavatório
Vaso c/caixa acoplada
Cuba Sobrepor
Cuba embutir

NAS COM»
Creme 37 — Cinza 87 — Amêndoa 78 - Verde Villaga 63 FIRENZC

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO,
APARELHO P/ LAVATÓRIO
APARELHO P/ BIDET.
DUCHA PI BIDET .. .............

NAS CORES:
Bone - Branco - Wild Rose - Silver Grey - Macé
Âmbar Griz - Rosa Shell - Marina Green

CORES: BRANCO PRETO/BEGE CARAMELO/VERDEMODELO SQUARE
12.000,00
13.000,00
7.500,00
4.500,00

25.600,00
6.400,00

Vaso Convencional
Bidet 3 Furos
Lavatório p/ Coluna
Coluna p/ Lavatório
Vaso cl Caixa acoplada
Cuba Sobrepor

Branco, Creme. Cinza, Verde Village, Marrom VWage. Caitor,
Bege, Amftndoa. Champagne, Caramelo ..." 5.170.00 NOBILE MARROM

TORNEIRA 1194  2.400,00
APARELHO P/LAVATÔRIO. 6.555,00
APARELHO P/BIDET 6.555,00

Branco. Creme. Cinza. Verde Village. Marrom Village. Castor.
Bege, Amêndoa. Champagne, Caramelo - 4 370.00NAS CORES:

Bone — Branco — Wild Rose — Silver Grey —
Macé — Âmbar Griz — Rosa Shell — Marina
Green 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

CONSTRULASER
R. Ferreira de Andrade, 29

lojas A e B - Méier
(esquina c/Capitto Resende)

Amplo Estacionamento
Teto: 581-«243/581-7982

MODELO STUDIO
E STUDIO LYGHT

Vaso Convencional ...ftpflilfo 18.400.00
Bidet 3 Furos 43®$ 17.400,00
Lavatório p/ Coluna  9.780,00
Colunapl Lavatório Suspensa............ 7.830,00
Vaso cl Caixa acoplada 38.000,00
Cuba Embutir  5.800,00
Cuba Sobrepor Studio  6.800,00
Cuba Sobrepor Studio Lyght.....  6.700,00

Vaso convenc. c/astanto
Vaso c/calxa'«ç9p4ada c/aaaento ...
Bidet 3 fufOa 
Lavatório p/coluna
Coluna p/lavatório
Cuba aobrapor Paloma........
Cuba embutir ovèt..'.,.
Cuba embutir Luna poquena
Lavatório a/coluna Habita) Branco .
Vaao Plebe cl cx. Acoplada Branco

CAfHMA
Rua Süva Rabelo, 61 Loja A
Méier (em (rente ao Viaduto

do Méier - lado Dias da Cruz)
Teto: 583-1947/591-2498

NAS CORES:
; Branco — Bone — Âmbar Gri* — Azul Império
| Wild Rose — Macè — Silver Grey

NUANCE
Rua SAo Manoel. 05 Loja C

Tels: 275-1798/295-5894 - Botafogo

SANITÁRIA SMC
Rua Frei Caneca, 17

Tels: 232-6736/232-6718 - CentroMODELO FLAMINQO
CORES (BRANCO, BONE, CAMURÇA)

Vaso .U..... 4.400,00'
Bidet 3 Furos 4.500,00
Lavatório p/ Coluna 4.500.00
Coluna 4.000,00
Lavatório s / coluna 3.500,00
Cuba 3.500,00

Branco 8 Lts. gás rua
Branco 8 Lts. gás engarrafado..
Branco 15 Lts. gás rua
Branco 15 Lts. gás engarrafado

SANITÁRIA machado s
Rua Frei Caneca, 58

Teto: 252-5946232-5122 - Centro
O. L. ACABAMENTOS

R. Frei Caneca. 73
Téj: 232-4129

BRONZE
13900.00

... 23000.00
19.000.00

 14.600.00
aooo.oo

Aparelho p/lavatôrio
Aparelho p/bldet
Registro de pressão 31*
Registro de gaveta 3/4...
Torneira de lavatório....
Ducha p/bidet iria
Chuveiro p/box
Chuveiro c/ducha

ASSENTOS P/VASO CIDAMAR
MODELO IBIZA
NAS CORES:
Bone, Branco, Wild Rose, Macé, Âmbar
Griz, Rosa Shell, M. Green, Preto
MODELO SQUARE 7.360.4
NAS CORES: 1
Bone, Branco, Wild Rose. Macé, Âmbar
Griz, Rosa Shell, M Green, Preto

Espelho DT 2060
Espalho AR 4073
Espelho AR 3053
Armirio AR 700 —
Espelho VA 4120 -1^0*0,75*0.15.
Espelho 0T 3064-0.84*0,54*0.14.
Espelho VA 4100 - 1,00x0.70*0,15.
Espelho VA 4000 — 0.80*0.65*0.15
Espelho VA 9100 - 1.00x0,70*0,15

20 000,00
20.000.00
20 000.00
20000.00

NAS COM* Vermelho, marrom, bege e rosa

•fftt o! Bktt

'¦mSÈÈ,

1*0,00

1.460,00

1.200,00

1.200,00

'^ÂíyMitl
CORES

BRANCO BEGE CR0MAD0
.
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I METAIS DECA 
-

E 54 MESON

Iparelho p/Lavat6rio 1875........ 13.000
Apareiho p/Bide 1895..... 14.800
Begistro Pressao 1416 3/4......... 3.500
forn'efta p/lavat6rio 11981/2 5.000

iz&B&Wk .t'{a.H&3K1S
CORES

% BRANCO BEfiE CR0MAD0
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20x20 arDÓSIAc
I 15x30 

20x40 
40x40 

20x20 AMÓSÍAVe
15,30 
20x40 
40x40 

Cartão Nacional

. .<* .--asl P^. ¦. >âHI^

Para maiores descontos visite nosso show room

Disque

MESA DE MICRO SL
Branco texturizado dos 2 lados 0,65
m. x 0.60 m. e 0.30 m *0.50 m.
Aço carbono e Metalon
Cor Grafite Metálico com triplo
Anti-lerrugem

2.6902 x
A vista 4.890

DE 14" A 20"

MESA DE TV
• VÍDEO

SUPORTE TV E VÍDEO 2 x 1 .090 A vista 1.990

1.390Só TV à vista

1 490 
MESAS E SUP0RTES DE TV E VÍDEO

O rv\ r» ? n I A n ^ M m ^ L ^ ,2 x
A vista 2.590

DE 14" A 37'

O metalon e o aço carbono com tratamento
triplo anti-ferrugem garantem grande dura-
bilidade. A pintura grafite metálico exclusi-
va, um luxo, as bandejas giratórias, o incli-
nar e o girar da TV, atendem às exigências
de qualquer tipo de TV, video, forno ou lava
louças. E mais, buchas e parafusos.

TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS

MESA DE IMPRESSORA PRESS ST
Branco texturizado dos 2 lados
0.125 m x 0.60 m e 0,125 m. x 0.60 m.
Aço carbono e Metalon
Cor Grafite Metálico 2 x
Tnplo anti-terrugem A vista 3.590

1.990

MATRIZ DAS ESTANTES

LOJAS DO VAREJO DA FÁBRICA
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
SAO JOÃO DE MERIT1 • Rua Expedicionário, 46 - Na Rua da CEF. 756-3765756-5811756-4934.
MADUREIRA - Rua Edgard Romero, 526 - em frente ao Campo do Cajueiro. 351-8919.
BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482'1488 - em frente a Estaçáo. 390-2954.
IRAJA • Av. Monsenhor Félix, 870 - ao lado do Supermecardo Guanabara. 371-9977.
MÉIER - Cônego Tobias, 31- em frente a Estaçáo. 593-9849
CAXIAS - Av. Duque de Caxias, 333. - ao lado da antiga Rodoviária. 771-5430.
ABOUÇAO - Av. Suburbana. 7131 - ao lado do Bradesco. 593-1899.
COPACABANA - Av. Copacabana, 581 Loja 209 — 256-4865
CAMPO GRANDE - Av. Cesário de Melo, 3393 - em frente as Sendas. 394-8799.

,1.40T»'»

ai.3l»«í

SUPORTE DE FORNO E LAVA LOUCAS

A vista 1.190

O MELHOR PRECÃO

TEL.: 342-2424

342-1000

Esti. Mnrrchnl Snlazar Mondes do Momos. 1407

JACAREPAGUA

I 15x30 ... AR0(js//i pfl£-^' 
•;

40x40 ....'

30x30 .. ARDdsiA v/nhoV
40x40 

40x40 
AROdSM BRANCA r

11.5x23... ®$Kj TO

BENEFICIADOS

.Cr$

Fórmica brilhante 2.170,00

g Fórmica texturizada 2.600,00 r

g 
Gaveteiro em cedro.....^.?*'. 770,00 

^
P Compensado mescla 15mm - 2,10 x 1,60 1.360,00 g
S Compensado de mogno Eidai 16mm - 2,20 x 1,60..3.160,00 

g
s Forma resinada 12mm 680,00 i-

g Duratex/Eucatex 3,2mm/2,5mm 395,00 íu

</> Compensado de cedro 4mm - 2,10 x 1,60 850,00 §
< Cascola galão 380,00 g

MADEIRAS P/TELHADO *

MAÇARANDUBA IPÊ g
S Ripa 13 35 <
* Caibro 60 90 <
O Poma 115 170 2i vIIIQ ¦••••••«¦•••••••••••••••••••••¦••• l lw •••••••••••¦••!•••••••••¦•• i I ^

u 3" x 4 1/2" 180 255 «

£ 3" x 6" 240 340 <

3" x 9" 360 510

3" x 12 480 680

6" x 6" 720 1.100

8" x 8" 1.300 2.000

10" x 10" 2.000 —

TUDO EM ATÉ
4 VÊZES IGUAIS.

ACEITAMOS TODOS OS
CARTÕES DE CRÉDITO.

MESA DE MICRO ST
Revestimento texturizado branco
0,55m x 0,60 m. e 0.30 m. x 0,60 m.
Em aço carbono e Metalon
Cor Grafite Metálico com triplo
anti-terrugem

2x2.190
A vista 3.990

I MESA DE MICRO ST 
jP11111111^^ I

^———^ MESA DE MICRO SL 1^—
j| Branco texturizado dos 2 lados 0,65 fl  I SUPORTE 

TV E ViDEO 2 x 1.090 A vista 1.990
U 

~^tT m. x 0.60 m.e 0.30 mx0,60m. ijj* —-W®v\ MESA DE TV -
Acocarbonoe Metalon -v '• 

WANE • VIDEO S6 TV ^ vista 1 .390
H  Cor Grafite Met^lico com triplo

JL, ^ Anti-terrugem ~ 
" 

1 
ME$AS 

E SUPORTES DE TV E VIDEO

J) AAA 1 A vista 2"9o 0 metalon e o apo carbono com tratamento
4^^ 2x-fci03fw triplo anti-ferrugem garantem grande dura-

A vista 4.890 hk bilidade. A pintura grafite met&lico exclusi-
¦BMMHHH |n»iSl^ va- um luxo, as bandejas giratdrias, o incli-

nar e 0 gifar da TV, atendem &s exigencias
cO oO ^ua'^uer ^'P° c'e TV, video, forno ou lava

oE 14"a20' loupas. E mais, buchas e parafusos.

" 
TEMOS EM ESTOQUE TODAS AS MERCADORIAS ANUNCIADAS prj

CENTRO - Rua Riachuelo, 325 Loja B esquina Henrique Valadares. 242-7003242-4047/232-7586 I si ///
NOVA IGUAQU - Rua Otivio Tarquino, 282 - na rua do BANERJ. 767-8369 | f~ '' ' , | |

SAO JOAO DE MERITI - Rua Expediciondrio, 46 - Na Rua da CEF. 756-3765756-5811756-4934. I Li7 UJ 1
HDHHHHHH MADUREIRA - Rua Edgard Romero, 526 • em frente ao Campo do Cajueiro. 351-8919. W

DE IMPRCSSORA PRESS ST BENTO RIBEIRO - Rua Carolina Machado, 1482/1488 - em frente a Esta^do. 390-2954.
Branco texturizado dos 2 lados " ^VA 

Mon«"h°r 87° do Su^rmecardo Guanabara. 371-9977.
0 125 m x 0 60 m e 0 125 m x 0 60 m. JJS* Cine0n° Tob'"' ' em 'r®n,e a E^°' 593"9849 Tt*-feA SUPORTE DE FORNO E LAVA LOUQASCAXIAS - Av. Duque de Caxias. 333. - ao lado da antiga Rodoviaria. 771-5430. jiifSAAco carbono e Metalon 4 AAA ABOUQAO - Av. Suburbana. 7131 - ao lado do Bradesco. 593-1899. 2***° mA BCor Grafite MetShco 2 x I l99 COPACABANA - Av. Copacabana, 581 Loja 209 — 256-4865 2x OOOl A vista 1 190Triplo anti-terrugem A vista 3.590 CAMPO GRANDE - Av. Cesirlo do Melo, 3393 - em frente as Sendas. 394-8799.
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1l-..' :•..!?.• .w*# Bfll[« -W'T IIP 1 IIP^ II~1L. %'BMfiB ¦ J9 r

|K;;;^H|:. MATERIAS 

DE CONSTRUQAO 

|

HjjjBF TQRCENDO COM VOCE EM BUSCA DO TIIRA...

E CONTINUAMOS COL^BORANDOJXN^PRECOS BAIXOS NO MERCADO. j|

I 
|L/^H^ri 

HORIZON WH 540,00 AZULEJOINCEPA DANUBIO .280,00 I

-I Ud»J52LjU CRETA MA 540,00 ANSER   650,00 LAJOTAO BUSCHINELLIA I

I AZULEJO MATARAZZ015x15 A AZULEJO ELIANE15X15A giori a .......... 650,oo amazonas 335,00 I

I Ref. 07 457,00 TANGARA 560,00 
ASC0T GREY§ 

 
650,00 DAMASCO 335,00 I

I Ref. 09 457,00 primAVERA 560]00 
FUNDO VERDE  650,00 

L4JQTA0 CEPAR 32x32 A I
1 Ref. 40 457,00 KATHERINE ...560,00 

FUNDOCINZAA  650,00 LAJOTAO CEPAR 32x32 A I

I Ref. 62 457,00 aZUL  560,00 
SAVONEB  598,00 SEVILHA 335,00

I Re'-93 457,00 BRANCO 560,00 
*™^C'NZAD ^'°° 

AMETISTA 335,00 I

I 

Re*7me'lftMMlcilVsY«7*'0 1429"da Kaa'nn PISOPORTOFERREIRA20x20A I
I AZULEJO CECRISA15X15 A LENARA 589,oo REPI466 650,00 I

I CALIFUNDO 395,00 
MARILENE REF: 

1467  650,00 I

I BRILON LISO 395,00 
1129 ^89,00 

LAJOTAO PARALUPI 20x30 A REF:1468 650,00 I
1 SAMBAMBAIA 495,00 

MILENA 589,00 VERONA 335,00 REF: 1469  650,00 I

J CINTIA BONE 495,00 
^^NDAi MR589 00 GUANABARA  335,00 R^F: 1470  650,00

I JASMIN 495,00 
TRAMANDAI MH.... aoa.UU REF: 

1475  650,00 I

I rnRnnnA iQsno itamaraca 561,00 LAJOTAO PARALUPI 20x30 I

1 ARUBA ir.'I^lSo 
ANCIETA  561'00 VERONA 280,00 PISO GUAINC0 22x331° I

I suMARii:::::::::::495:oo 
campos ..................561,00 

GUANABARA 280,00 CLASSIC MARROM 599,001

I servilha 495,00 AZULEJO ELIANE 20X20A LAJOTAO PARALUPI 32x32 A classic piazza 599,00 I

I PUEBLA 495,00 PARATY 730,00 
AMEND0A 335,00 

CLASSIC FONT ANA 599,00 I

I BRILON DECOR ADO.495 !oo :::::::::::::::::: 73o:oS CASTOR iTfe: 33^00 
CLASSIC ROMA 599,00

\ CALCUTA -.457,00 SO«W 730,00 
nANIIRID ^35 00 

CLASSICS PRATA 599,00 I

1 CORDOBA 457,00 
290fl11BIftBMAUB 

«K¥<™°0 SfSSl° 335 00 
CLASSIC FLORIDA 599,00

I BRILON 457,00 AZULEJO ELIANE 15X15D VENEZA _335,00 
p|$0 GY0T0KU 20x30 A I

: I CRETA 457,00 ARAXA  293,00 MM PARALUPI32?" 

J 
MEDAGLIA 716,00

:l BALI 457-M PALMAS  293,00 AMENDOA 280,UU 
AD0Rfsj0 716OO I

I SyMA^E..I^ 280'0°r 

^ 

^^00 

I

I 

°R °N 

MATERIAIS DE CONSTRUQAO
-1 DESCONTO 10% PARA PAGAMENTO A VISTA I
"I PROMOQAOVAUDAAT£SEXTA-FEIRA(DIA22/6). 

I

ACEITAMOS TODOS

OS CARTPES DE CREPITO. 
|

I I MATRIZ I RUAAURfcLIO j RU A FRANCISCO I ^ IE'^L"A I

I I AV.CESARIO DE I FIGUEIRED0,115 I REAL 1852 DE 
CASTRO ¦

f I MELO, 3335 I BCAMPO I BANGU Le« I
ICAMPO GRANDE I GRANDE I tel- 331 -7203 tp? ™ «!? I
I TEL: 394-5666 I TEL 394-1805 I 

TEL331 7ZW TEL. 290-9745

AZULEJOS

E CONTINUAMOS COLABORANDO COM PREÇOS BAIXOS NO MERCADO.

HORIZON W 540,00

CRETA M 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

TRAMANDAÍ MR.... 589,00

ITAMARACA 561,00

ANCIETA 561,00

CAMPOS ........561,00

AZULÜOEUANE 20X20A

PARATY
SEAT....
ALPES ..
SOLAR..
29060 ....

AZULEJO ELIANE15X15D

ARAXÁ  293,

PALMAS 293,

BIANCO  293,

DANÚBIO .280,00

LAJOTÃO BUSCHINELU A

AMAZONAS 335,00

DAMASCO 335,00

LAJOTÃO CEPAR 32x32 A

SEVILHA 335,00

AMETISTA 335,00

RISO 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 716,00

CARRARA CREMA.716,00

PISO GY0T0KU 20x20 A

HAITI 716,00

AGATA 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

ANSERA

GIORI 

ASCOT GREY A.

FUNDO VERDÈ A

FUNDO CINZA A

SAVONE B 

ATRIA CINZA D .

ADANA 

AZULEJO MATARAZZ015x15 A

Ref. 07 457,00

Ref. 09 457,00

Ref. 40 457,00

Ref. 62 457,00

Ref. 93 .' 457,00

Ref. 16 457,00

AZULEJO CECRISA15X15 A

CALIFUNDO 395,00

BRILON LISO 395,00

SAMBAMBAIA 495,00

CINTIA BONE 495,00

JASMIN 495,00

CORDOBA 495,00

ARUBA 495,00

SUMARÉ 495,00

SERVI LHA 495,00

PUEBLA 495,00

BRILON DECORADO.495,00

CALCUTA -.457,00

CORDOBA 457,00

BRILON 457,00

CRETA 457,00

BALI 457-<í§

SUMARÉ 457,pp

SÃO VICENTE ...457,00

SAFAIRE 4... ..457,00

ROSE WH 2 ....41^.457,00

ROSE AP ;457,00

LAJ0TA0 PARALUPI 20x30 A

VER0NA 335.0C

GUANABARA  335.0C

LAJOTÃO PARALUPI 20x30 B

VER0NA 280,0C

GUANABARA 280,0C

LAJ0TÁ0 PARALUPI 32x32 A

AMÊNDOA 335.0C

CAST0R 335.0C

DANÚBIO 335,0(

VENEZA 335,0(

LAJOTÃO PARALUPI 32*32 B

AMÊNDOA 280,01

CAST0R 280,0i

...í...

LORETA VERDE 415,00

VITÓRIA 636 .J. 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

HORIZON M 540,00

jÜjjUfttÜi;

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

DESCONTO 10% PARA PAGAMENTO A VISTA

PROMOÇÃO VALIDA ATÉ SEXTA-FEIRA (DIA 22/6).

ACEITAMOS TODOS

OS CARTÕES DE CRÉDITO

AV. TEIXEIRA

DE CASTRO

167 —C

BONSUCESSO
TEL 290-9745

RUA AURÉLIO

FIGUEIREDO, 115

B CAMPO

GRANDE
TEL: 394-1805

MATRIZ

AV. CESÁRIO DE

MELO, 3335

CAMPO GRANDE

TEL: 394-5666

RUA FRANCISCO

REAL 1852

BANGU

TEL: 331-7203

JORNAL DO BRASIL domingo, 17/6/90 ? Casa o Decoração ? 25
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MODAS
CONFBCQOEB

780

Is 
CASA- 

!
W—^M m^mu »¦-•¦•¦-•</ ESBRVI^OS

/luMy |i7o° 
P^aqj^

f rJMlA 

'£&•-/ 

I Hrl !Sbs
r V#lfl *W -..-;/ 'g-~J 

jgp RB'fH.,

IITHIVfl ~ f S£3 jFlmw. ISKST* I
¦ Ifllllfl t^IJIH MVf/, lr«p^»pw«l

V a hVUPI Wvvi ^ego^^?£s: */£&// Wmnri*1 I atnmnt rutin* a RIIA rAfJDU * ¦¦w«fIwlBfi • Mi*<
mm ' I DO menoesn°7i •**. 605 > mhh I

At A TMJ T 
• 
\V ^?5&£ IcomproI

m ^JUww—ssraasH 
Kwlyy'' ISliSi

z' I ||33EEEE3fl| fflHHaHBMMW f5tri»o'5)*
Xlfarr O SGU In^w^Tp«» •»«*•<*>.I classificados jb SSBSfiRjpoi]

lutwM pmww <*t>c«»| 580-5622 Anuncie por
/ . \kl ua ^SSSH^V 

I telefone de 2' a 6- feira
credito aue no 1. ¦ XB[ para venoo

I, ¦r" "', I entkeoue sua casa at6 is 18 horas, para as '*9°
) iaJU rnrrfini U~1 I "i~ » *•• MA edig&as de domingo e oeladema — pmturn4 500" U/U VX/l fill IUU 1 ifc:*.- A. jo. d» Co»n«i Finlonoora do h„,„ o Itnla »utomotrv» TtocoEmZJ* # Penedo. quo faj das cortinas ieif3 316 9S ZU HOidS borracha Tel 767-0471 Sr 1-1

IBBij',^^^ do crocbo >os m6vo.n PR'SO de HUGO
r<>M/»/S /^l \/ICT^t ""'"xfos- aproveilando 

«¦»«* IHRffiPiflH ¦'' hb fTfssss'^.1] I

r.« o 7An AA I

HASSACOWtlOA 1
.% / I

HUPERMEABIUZANTES E ADITIVOS SWA] UN I FLOOR I
^ I Colocado c/ 3 anos I
0 1 de garanna %

I mewssamtARIOS. I M^f?.1,;"800,
Aprovoite

Flltro Rio Cromado  Crt 2.200,00 uociMaas-UMjj
Yomelra Rio p/cot. 1158 c/23  Crt 490,00 IsSSSSSJ
Toroeira Rio pflav. 1193 c/23  Crt 470,00 2 ammamos — Em p*\ho de
Redstro Rto 3/4 c/23  Crt 690,00 "o» nfT1 wc«<" "" 0[X0V

.,. .. ,.. .UM I Mm 3 do nit oiOTPOOOnau.Reflstro Rio 3/4 c/45 ou c/50........... Cf$ 850,00 I tamtiom outros m^*«.s r«
Vilvula dt dote 00C0L • 11/4"  Cr* 2.577,00 *«»»". h? towon nunoo
VMvuladtdctcDOCOl-11/2"— Cr«2.810,00 —i i—>=>r AMT1G0IDADES
[ lAHBUXtt f7~l I
Fluomcnitt 20 ou 40 Watts Cr| 160,00  - 
Fluomcentc HO 85 Watts Crt 650.00 LlL*  ^^^¦^MM^VWmVWWn^VTSHHIIncandcKtnte40ou 60 Watts  Crt E»«ot*<so NATTAN ^^I^ClT^VinMl^I'lMililS'lSH^^^I

iiiTraoinnDream PJPIACA ! I COLECIONADOR ^HaKUalSLijJilUllJaUUkLOHlINTOWWTTOIWOFIACA _J C0MPRA FOOOE8 
DE

Interrupto< 1100 „...Crt 92,00 H<^ ^!yoiloloi ^.rk„lc 1 WWIT§K ELETH05TATICA EMBIIT1R
Tomada 5.100 Crt 95.00 ptnhwo 11 flK ... I -r L—I

Oftrtas «4li<tet at« 19/06/90 ,e< m2JM ' t ?!®5]P5
ou tirmino do wtoqua. § "5 j

RAMOS 15 5 
ijra» sssa ,I Q Fabocamoto . ***—*>•* — vARIOS MODtLOS ]JS modil«:«mo» i\ \ 0""'°* I TODAS AS MARCAS 1

tni>«g> -«p.rt« ^ \MEtXATAV Cham* a itonK A \ - . ,„rQD qr 268-2424 ou K 3 VtZtb
\ ^ 

238-8648 IGUAIS

DARKA/SODRAMAR I

¦ I RANHEIRAS

FILTROSE ^B| 

'

SAUNAS 

Jpj|j 

'

FUtro 30 DPI — (V20 m1 22.099.00 8.^.00 SJunS 9hvv —p^Tn' 46.284.00 18.970.00
23^$ SSffi 49.590.00 .8,82.00

APROVEITE ESTAS OFERTAS EM

QUAISQUER DOS ENDEREQOS ABAIXO. St

«UALIDADE • 
BARRA PISCINAS ^-^4A5oT,juca 

~ ^ 325" 
;j

&£}&£&+} • ropb piscinas rJSSS 
"TEL <021) 701"3852 

::

I • POPd PISCINAS 
-- -• '-> - I

BSBlTlW • POOL SHOP - 
ARARUAMA - TEL (0246, 651-

•REGIA PISCINAS 
-CENTRO-TEL 254^945-234

ASSISTtNCIA TtCNICA — 234 0738 I

lite

CASA — PRODUTOS

^((úAt/ámtplo
.Stfntiyüú&fÍHi

uw-X. ; \',w./i

Colocado c/ 3 ano»
d« garantia
SóCrt i.»»a,oo.

Madeira o li>o
Aproveite
UOCK JÁtU-lSOl

ANTIGÜIDADES

ENTREGA
MEIXATA

^ 3 VEZES
IGUAIS

0':p:'0{,

'AVISTA

LAVE - IMPERMEABILIZE

A tAVAGIM
f SfCAGFM

CORTINAS EM PROMOÇÃO

A SUA COZINHA MERECE

Tel.: 270-2686
Telex: 2133493

Apos a Ponte da Ilha do Governador
Pista de subida

C.L.A. Om Repr«». Ltda
Rua Campos da Pai 56 Rio Compndo
273 'j1?l ?:sb b37b ?;)3 b?84

CHUVEIROS £ AQUECEDORES

DARKA/SOPRAMAR

RANHEIRAS ¦¦

FILTROS E

SAUNAS
A VtSTA 3 x Iguala

9.707.00
10.345.00
12.216.00

12.556.00

1,22 * 0.80 * 0,47 28.475.00
l.35x 0.80 x 0.47 28518,00
1.50 x 0.80 x 0.47 33.317.00
1.60 x 0.80 x 0.47 34.244.00

15.682.00
16.759.001.52x0.82x0.47 42.771.00

1.62X0.92X0.47 45.709.00

AVISTA3 x Iguais

nitro 30 DFI — (V20 nr"
Filtro 38 DFI — p^O m1
TOtro 40 DFI — p/40 m*

22.999.00
27550.00
30.410.00

8.432,00
9.991,00
11.150.00

6 kw — pfi rrf
9 kw — (>10 m'

12 kw — p/18 m3

3 x Iguais
42.338.00 15.523.00
46.284.00 18.970.00
49.590.00 18.182.00

^HAPROVEITE ESTAS OFERTAS EM

QUAISQUER DOS ENDEREÇOS ARAIXO.

QUALIDADE aibi ao — BARRA DA TIJUCA
BARRA PISCINAS 1429- 325-7450

TEL. 325-

t POPÓ PISCINAS

• POPÓ PISCINAS

REGIA PISCINAS

NITERÓI — TEL. (021) 701-3852
701-4909
PETRÔPOLIS — TEL. (021) 779-

1236
ARARUAMA — TEL. (0246) 651-

153
CENTRO — TEL. 254-6945 — 234-

8793
ASSISTÊNCIA TÉCNICA — 234 0738

MASSA CORRIDA

COMÉRCIO E ARTEFATOS LTDA.

AV. CESÁRIO DE MELLO 5.681 CAMPO GRANDE

TELS.: 394-1811/ 394-2452/ 394-3102

MASSARANDUBA

19.92
57.87

109.45
173,62
217 00
332 42
434 45

ESPECIAIS

10x1 Ocm
12x12cm
15x15cm
20x20cm
25x25cm
27x27cm
30x30cm
12x30cm

289.40
416.73
651,15

1/157.60
2.411.25
2 812.48
3.472.20
1 388.88

ASSOALHO LAMBRI
COBRIMOS QUALQUER OFERTA DA CONCORRÊNCIA

SÓ MADEIRAS DE 1a QUALIDADE

COM 0 PREÇO DE 
"NOSSAS 

SERRARIAS"

ATENDEMOS A PEDIDOS

ESPECIAIS EM COMPRIMENTO,

LARGURA E ESPESSURA.

ENTREGAMOS EM TODA PARTE

DO ESTADO DO RIO (REGIÕES

PRAIANA, SERRANA EINTERIOR)

DESDE JÁ AGRADECEMOS

A PREFERÊNCIA!!!

COMPRA TUDO
222-3451
252-7060

AivareíVi ínorit#o it tt'"3
*;crífw IP 'viç. te ta»â» **»*11* « c&ivi h«;«
TV* i cor « P9 » tfioç»« Ot p&tomüo tormvKt *r> çrai

AO  W *WVV,WV  "•»
35 m/m Crtí.700,00 Cr|
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NOTIGRAO M

SEuaurmom

CONTMACQM

Pode escalar o seu

cartão de crédito que

TIGRÃO ele contínua

valendo o preço à vista,

sem nenhuma alteração.

cfrmcouc sua casaPACARMEM MENA BARRE-TO. da Co*ôn»a FinlarxJe/a doPenedo, quo tai das cortirvisdo crocbo aos móveis porsonali/ados. aproveitando omAxImo do Que vocft )& tomR»o tel 259 3099/ 794-8093.das 9 As 18 h
MESA DE JOGO ANTIGA —

D 8 gavetas o 4 cadoirnsforradas om sAda. tacnoadasTodas as peças CJ lindo tr»t>a-lho em marcnotonto Parn
pessoa do bom gosto Vendo
urgonto Mottvo do vtfflomPreço CrS 110 000 00 Tratar
hojo o amanhA polo Tel 20&-
3100

2 ARMAMOS — Em ptnho de
r»ga om seçôos do oprov
1,4m 3 do alt o*c«pocxxw»i*.
tampem outros móveis Roa
Aporarvi 87 Lebton 274-0200

TIGRE TELHA
Telhas Incolor

1.10* 1.53 Cr$
1.10* 1.83 Cr»
1.10* 2.13 Crt
1.10* 2.44 Crt

1.300.00
1.470.00
1.710.00
1.960,00

TELHA ONDULADA BRASIUT ^
0,50* 1,22 Crt
0,50* 2,13 Crt
0,50 * 2,44 Crt•1,10* 1,22 Crt
1,10* 1,53 Crt
1,10* 1,83 Crt
1,10* 2,13 Crt

. 1,10 * 2,44 C

108,00
193,00
216,00
394,00
494,00
591,00
686,00
787.00

CAIXA D'ÁGUA BRASIUT

1.000 L e/tampa
• 5001 c/tampa

.Crt 4.750.00

.Crt 2.380,00

BOMBAS DANCOR
Centrifuga 1/4 cv. (mod. 95)
Centrifuga 1/3 cv. (mod. 103)

• Centrífuga 1/2 cv. (mod. 114)
Auto-Aspirante 1/4 cv. (mod. 22)....

' Auto-Aspirante 1/2 cv. (mod. 44;....
Auto-Aspirante 1/3 cv. (Mod. 60)

.Crt 5.450,00

. Crt Ewolido

.Crt' 6.430,00

.Crt 8.080.00

.Crt 8.890.00

.Crt 8.830.00

AZULEJOS CECRISA
Branco com  Crt 396,00

TUBOS PVC - FORTIUT
Roscívels 6 metro»

1/2" Cr» 184.00
3/4" Crt 263.00
1" Crt 400.00
1 1/4" Crt 620.00
1 1/2"  Crt 836.00

Esgotos 6 metros
40 m/m Crt 225.00
50 m/m Crt 350.00
75 m/m Crt 550.00
100 m/m Crt 760,00

TUBOS COBRE
Cobre

15 m/m Crt 900,00
22 m/m Crt 1.500,00
oo «/« r»t 1üAfinA

Ducha Slnte* 110 v — S4ri* »o
Maii Ducha Lofeniettl 110 
Chuveiro Crom. toreniettl
Ducha JetSet 110 
Aquecedor KDT Atlântico 220 v....
Ducha Iguaçu 110 ve 220 
Aquecedor Hidromtt KDT 220 v...

CPVC Tigre
Crt 240.00

. Crt 430,00
M 670,00

—

. Crt 850.00
Crt 1.000,00
Crt 4.800.00

.Crt 6.700.00
. Crt 19 600.00

, Crt 12.000.00
.. Crt 11-320.00

FIOS ELÉTRICOS
1,5 mm».
2.5 mm1.
4.0 mm'.

. Crt 686.00

.Crt 1.085.00
Crt 1.570.00

Suvlnli (Balde) Crt 2.700.00
Polidura fVA profissional (Balde) Crt 2.000.00

Suvlnli (Lata) Crt 900,00
Kollmar (Barrica) Crt 550,00

IMPEIIMEABIUZANTES E AOITIVOS SINA
Slka 1 (lata) Crt 1.100,00
Igolfle* (balde) Crt 2.640,00

METAIS SANITÁRIOS
Filtro Rio Cromado Cr| 2.200,00
Torneira Rio p/coz. 1158 c/23 Cr$ 490,00
Torneira Rio pflav. 1193 c/23 Crt 470,00
Registro Rio 3/4 c/23 Cr» 690,00
Reflstro Rio 3/4 c/45 ou c/50 Crt 850,00
Vilvula dt òmc D0C01 • 11/4"...... Crf 2.577,00
Vitvuladadcsc.DOCOl-11/2"— Crt 2.810,00

LAMMMS ..
Fluorescente 20 ou 40 Watt* Crt 160,00
Fluorescente HO 85 Watts Crt 650.00
Incandescente 40 ou 60 Watts Crt e»«ou<so

INTERRUPTORES PIALOPLACA
Interruptor 1.100 «... Crt 92,00
Tomada 5.100 Crt 95.00

Oftrtat válidas até 19/06/90
ou término do wtoqu*.

JM BRASM..7.800-RAMOS
Comércio • Raprasaataçõas

ESTOriDOI
REF0MUUI0S

Fabricamos »
modificamos

Entrega rép<da
Chame a gente

4T 268-2424 ou
236-8648

JORNAL DO BRASIL

MÕVDa nvowos — SALADE JANTAR — ARMÁRIODUPLEX C/3 PORTAS — 2Bufês, aofá estofado oom-
posto do 4 módulos. 3 poftro-nas. tapete-tapeçaria de pa-rede GELADEIRA FRIGIDAI-RE E DIVERSOS OUTROS,encontrados a RUA CANOl-DO MENOES N° 71 ap(. 605(GLÓRIA) LEIlAO DIA 26DE JUNHO AS 15.00 MS.NO LOCAL. Mais infs LEI-LOEIRO SILAS — Te*»; 224-7716 • 221-0443.

No locsl cupm Miofxkxl
upaiM poMim v«ftK*n I
•stofadot de cano I754 5M7 I

' 
CORTINAS

NOIITI CUTUCA

N ATT AM
COLECIONADOR

COMPRA
Rotógio antigo Role*. Pateà etcPago em D<nh©»roTel 3892253

CLASSIFICADOS JB
580-5622 Anuncie por
telefone de 2' a 6* feira
para todas as edições
até às 18 horas, para as
edições de domingo

feira até ás 20 horas
de sexta-feira.

COMPRO

Compro méq. lavar, gel,ar, TV som, IBM, vldoo. lor-
no etc.

293-6235

GELADEIRA — Pintura 4 500
O tinta automotiva Troco
borracha Tel. 767-0471 Sr
HUGO

RELÓGIO CARRILHÂO

COMPRO TV
CORES

541-2143 - 541-2463
295-4825.

Até c/def de tubo. Z Sul
e Norte. Z. Sul retiro 30
minutos.
GELADEIRA — Pintura

CrS4 000.00 c/tinta contraferrugem do 1* Troco borracha CrS 2 500.00 Todos osbairros Sr Roni. tel 2790675
VENDO AR CONDICIONADO- 10 000 BTU s. Cônsul Aíf-mastor. cJ garantia da lom 7

meses Preço CrS 30 m»l Ac
oferta Tratar tel 7149370

VENDO UHGEWTE Ar cond7 000 BTU s ainda novo. pro-
ço CrS 15 mil Açoito oforta
Tratar tel 714-9376

VAncn tamanhos• coretTEMOS TAMBÉMRolô P*irx»l • RomAnttcaChame a genteX 258-2424 ou23* 8648

Impenneiblllzaçli estofai»
Proteje estofados! I Fica totalmente novo! ..

Conjunto 2 e 3 lug 2500,1 Conjunto 2 e 3 lug 1500,
Banco Automóvel 2000, | Banco Automóvel 1500,

3 vaias s/juros
Cortina painel po<

apenas 2 190.00 a fo-
lha

Cortina» japonews
todos modolí^s a parti»
1 200.00 o m

Tels: 289-7466-717-1136.
I 

VENDO URGENTE - Qimcode couro A/yonttno. tipD pnketô unisse», valor CrS 20 mil
Tratar tol 714-9376

1 COIFA ELETROSTÁnCAl
a 1 —aW>tronM

Fornecemos certificado de garantia nacional.
Spraytex Com. e Repres. Ltda. • Tel.: 280-1083

(1) Marca COTUASI FRANCÊS
140 anos

(1) JUNGHAS ALEMÃO
120 anos, estilo renascença.

(1) JUNGHAS ALEMÃO
100 anos, estilo Luiz XV.

Tudo originat. Ótimo estado.
Plantão ho|e das 8 ás 18 horas

(021) 235-5244 - 235-5950

/ \
? TUDO ACIMA DE 100 ANOS*

Um jogo de sala c/ mesa base de metal c/
tampo de cristal Belga 8 cadeiras Renas-
cença, 1 mesa aparador, 1 console c/ es-
pelho de cristal. 1 relógio pedestal carri-
Ihào alemão estilo renascença. 1 jogo de
taças de cristal bacará

Plantào hoje das 08 às 18 00 h.
® 235-5244 - 235-5950.

GELADEIRA CRt 4.000.00 —
Pintura porcotam/ada a piato-Ia a dom»c(l»o Troco borra-cna CrS 2 500,00 T bairros.Sr l/Klro T 290-7418

CLASSIFICADOS JB - SêO SS72Anunoe por toinfone de ?• )ib* tr» f,i {mr.i todas as edíçôeeatf' as 18 hofas ptira as editfçò<'5 (j<» domingo e 2' le-ta atftò* 20 ht>ras <1v so«ia 1«»''a

RO DOS PREÇOS P/ REVEN-DE DOR ES - Calças >t»nassaias, faquotas. cama. mosa
o banho F^opolin*» javanosa.conjuntos vestidos calças
bogues. ?vera. malharia HAvtnto anos tabneando s«m
pro O molhor polo monor pro-
ço da praça Tabnca Rua Bue-nos Aíros. 287/ Io andar

VENDO CASACO DE VISON• Proto Lindíssimo Compra-do em Pena Tr 287-5507

FOOÔES DE
¦ EMBUTIR

VÁRIOS MODELOSTODAS AS MARCAS

ATÉ 30 MIL 
~
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MO :--:N
22
tas

ANtV. CASAM. BODAS —
RocepçAo Evento c novidade
som orquestral ao vivo com 1
musico Mg- 270-3374/393-
7821.

SUFPET COMPLETO - Pnm
100 pessoas. OS 30 mil. tf.
280-2578 Joêo OU 712-0881
D. Olga

SALGADOS C/CATUPWV —
Cr$ 450.00 o cento, acima de
1 400. fritos no local, docos
fondados p/ 750.00. T. 580-
3294.

COMBADOS

™IPhí

FAÇO CONGELAMENTO - A
domicílio e forneço comida
congelada, tenho cardápio.
Tol 261-2632 Isabel e So-
ph«e.

EDHHB

m

FLáHTASB
JABDD»

¦ ' '% :

anos experiência ja-nelas, basculantes por-
p. box.
Pagt° 3 vezes

Tels 268-5084
258 7325

FULâORAlITO IIND. COM. LTDA IR. UruQuai, 99 — Tijucal
wmmmmmmmmmmé

DEMOLIÇÃO _ Vendo a par-tir cie 2* I portas, janelas,basculantes. sanitários,
aquecedores, telhas, etc. R
Haddock Lobo. 88 — EstAoo

ESCADAS

CARACOL

FERtO I ALUMÍNIO
a ESCADAS CARACOLa BOX a PORTASa JANELA! a PORTASa PORTÕES DEa QRADES AÇOa BANCOS P/JARDINS

OMENTAÇAO TtCMCASe você possui sitio ou casade lazer ene e plante correta-mente Damos total assesso-na agronômica. 712-1977/767-4076.
0ITWBDI;! • ,í ,• .5,.'- ¦ \4l : v .

AMERICANO QUE K RTTV
PIA — Móveis, antiquídades.eletrodomésticos etc. Ver
Rua Rap do Perú. 211 • Co-
ps. Dss 9h às 16h

- Aparelho de oo-
pos de cnstal Tcheco. 62 pe-
ças. Tr cJ Ismenie. tel. 7115880

m aumabi
II»«IÍÉ »WÁ«IA
h

BASSET mo LONOO — FV
lhotos grendea padigraa veo-
rodos. Vende. Tel: 294-4587

AKITA O PIB. CAO DC
OUAMOA JAPONCS - Um-
píssimos. silenciosos,
gres a oompenbewoe. Filho-
tos vacinados, saudáveis a
lindo» Despeehemo» p" todo
o BrusH. Tel 260*997 hor
com

AKITA — Cfto* de guarda ja-ponás. machos a fêmeas, h-
frxstos 4 meses Vermifuga-
dos d ped*gree Tr (032)
211-7799 D Mana.

COCXEH SPAMEL MOLCS
Canil D lone apras vénas rW-
nhedas exc pedigree, grátisIívto Como Cuidar deFilhote 749-2248 e 742-6957

DOQ ALEMÀO — Filhote» cI©xoepoonel pedigree, vacine-
dos o vermrfugados hiatos
do campeões Pai Adequim.máe Boston. Pagt° parcela-do Tr (0211 711-8268 CANILD AG LAIA. cnedor RobertoMarra. Niterói.

PASTOS MANTO NEONO (X)— Macho. 10 meses. vec»ne-
dos Cri 60 000.00 - Tratar722O015

POtNTCT LINDAS itMLAS— 2 meses Cr$ 1.500 00 ce-da R Oodental n° 486 ou440 St* Toreis.
nCTNEVEN DO LASRADOR— Cpedigree pars tmp rag

lakc) Kennel Club do Br Lwv
dos filhotes dourados Tel
293 2972

PtOTTWBLBt — E*ce*entervnhada. cJ a melhor Imha deaangue. grátis Wvro: Como
Cuidar de seu Filhote. Tels749 2248 ou 742-6957.

VACAS E NOVILHAS QMO-LANDAS — Vendo plantei.T (0242) 42-6501. Sr >Wo
VACAS LEITEIRAS

Vendo magníficas. Fazerv-
da Haras Canadá. Estrada
Rio-Fnburgo. km 13. Tra-
lar Ronald ou Almir.

MATERIAIS DC

Wnfm

3 VEZES S/JUROS
Celso Araújo Teixeira

Ind Com. LtdaRod Amara' Peitoto. km 7Tribobô
701-5817JQ1-0S38

BLOCOS DE CIMENTO
10 X 20 x 40,15 x 20 x
40 e 20 x 20 x 40. Bloco
Alicerce, blocoe de pte-
dita (vazado). Pronta
entrega. Tal. 274-MM

OBRASB
REFORMAS

m
REFORMA GERAL —

Sintako PoRuraUno pi-
ao axule)o pintura ar-
mério. Hnando até 3
vezea Sebastião 225-
5122.

SUPER SYNTEKO
PoUureiano

PROMOÇÃO
Polimento em pedras

Tal: 237-0091

ARQUITETURA
E REFORMAS

Projetamos, legalizamos,
construímos. Mâo do obra
especializada, parcelamos
p/condomlnios. Orçamento
s/compromisso, consulte-
nos. Tel: 233-3074.

REFORMAS
CONSTR UCÔES

Serviço c/garantia e
financiado Demoli-
çôos. arquitetura. es-
trutura. inst. elélr.
hldr. pintura, móveis
s/medida. condoml-
nios: grades, guarita,
intorlone. telhados.
Inst. comerciais.

Tel: 242-4091.
252-7207 R-488.

Marcelo.

BLINDEX
HiryftDEDOR AUTORIZADO BLINDEX

1 
'

JlF

TEOTEMPCR

239-5045
GARANTIA 1 ANO • Asilit. Técn. Permanente"Exija a marca BLINDEX gravada no vidro"

BOX BLINDEX

/-) • ESPELHOS

IA0MMI WCOMÇOl J L /DA
PORTARIAS
MOLDURAS
VIDROS

RUA SIQUEIRA CAMPOS. 16 U. A
TELS.: 255-1543/2554247
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BLINDEX

FÁBRICA ESCADA CARACOL
ESQUADRIA ALUMÍNIO E FERRO

Rua da Matriz, 3.335.
Coelho da Rocha. CEP 25.570.

751 -4221 • AGUINALD0

THIAGO
PEDRAS DECORATIVAS

Est. Intendente Magalhães, 566
Vila Valqueire

390-1522 «390-3217

mraiirc USADOS DE DEMOLIÇÕES
Lajotas • tijolo» maciço» antioos. tíbua corrida pinho
d« no», parôba do campo a rosa. porta», janala» d»
pinho de riga s outras. Telha S Ceetsno. Vai s
francesas. grada» port&ot a aiulajo» eolonmv asca-
da» da larro a d» mad com batsustras torneado»,
escsds tipo caracol antiga. tábuas de pinhos s pernas
p/Laja. s vários mat do rsrno
R. Bario da Ptuòpoln, 187 Rio Comprido

DCMOIJÇAO - 10 000 tiiotoa
msc>ços. 12 grades ò® 12.5 *
1.5 12 telhas cana leias de
0.00 i 0.45 • 14 de 2.00 x
0.45 Tal 242-9696 (2* U

"0 FIM DA

ÇOTA 0'ÁGUA"

A PRESSURIZAÇÀO
MODERNA
APROVEITE

DIREITO DA FAB.
POUCAS UNIDADES
372-0537/0637

VÍDEO

800 INFORMÁTICA

BSOlPAUnTOS

OUAKTTTO DC T1MPANOS
miMI • Vende-se em Co-
bra martelado. b«c astado
Tr. (0811 361-6372 WiHram

VENOO MUA CJ ¦ CANA»
— E caixa d 200 Watts de
salda Novos Te< 372-5341

CLASSIFICADOS Jl - MO WU
Axtuncio por taiolon» ôv 2
6* lo<ra par a toda» at odiçOos
at6 6s 18 horas.

aamPAamrot
DSVtHBO

sis
m A aONV • MM C VMB-CPart vde. 3 de ceds virgens1 bate na Panasonic Tr 5212736 st6 18 horas

I PARABÓLICAS

RACIONAL OU MTEBRACIOIIIL
Sistema Brasilsat II. todos os canais, para-
bólicas super resistente 3 m. ventos até
120 km, LNB 65, high band. pola rotor
H-V, receptor de alta sensibilidade, baloon
e cabos até 25 mts.
Não cobramos instalação.

Plantão® (021)394-7767.

del it-afeja £%Ss-Si;*/

Marmorana

íV' .s v- s-~" —>
L^J A'- '

O maior estoque O menor preço Entrega imedULi

NOMES DA COM

GRANITO CINZA CACHOEIRO
50 x 50 k 2 D«: 4.650,
40x40 >2
60 x 30 x 2
30x30x2 Por: 2.500,

JUPARANA PALHA ESPECIAL
50 x 50x2 Dai 4.990,
40 x 40 x 2
60 x 30 x 2
30x30x2 Por: 2.990,

GRANITO VERDE CANDEIAS
50x50x2 Dwi 4.800,
40 x 40 x 2
60 x 30 x 2
30x30x2 Por: 2.600,

GRANITO VERDE ÁGUA
50x50x2 D*t 5.900,
40x40x2
60 x 30 x 2
30x30x2 Por:
OftWAf vAlIMI ATt O

2.999,

GRANITO CINZA MEL
50x50x2 D«: 4.650,
40 x 40 x 2
60 x 30 x 2
30x30x2 Por: 2.500,

GRANITO MARROM COLONIAL
50x50x2 D«t 4.800,
40 x 40 x 2
60x30x2 Allll
30x30x2 Por: AeWV/

OBS.: PARA MEDIDAS NAO ESPECIFICADAS ACIMA, FAVOR CONSULTAR O NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.

SELECIONAMOS AS MELHORES

I OFERTAS MRA SUA ESCOLHA!!
4 x S/JUROS

Miro
JUMIANÀ
ONU IIUftNA
ONU TROPICAL
CINZA PRATA
QNZA HK00S0
ONU ANDORINHA
QNZA OÁSIICO
OURO Ma
AMARB0IANCÚ RK)
OURO VtlHO
JUHRANÃ tXPORTAÇÃO
JUMIANÀ MIMA
VtRM URATURAIV.
VEROC CANMIAS
VERM TROWCAl
NdOTUUCA
AMARUO EANOÚ UK
AMARRO OURO ESP.
AMAROO AMÍNOOA
AMAROO DOURADO CARIOCA
ROSA IMKR1AI
VttOI ANGRA
VIROÍ AMAZÔNIA

m1
m*

wm w ib ¦¦ w í

1.490,
1.490,
1.990,
1.990, m»
1.990, m>
1.990, m>
2.200, m>
2.200, m»
2.290,
2.290, m>
2.490, mi
2.490, m>
2.490, m>
2.790, m>
2.990, m>
2.990, .-*>
2.990,
3.200, m
3.200, m>
3.200,m>
3.300, m>
3.600,
3.60 O,
3.600,

m1
m'
m'

ROXO GAÚCHO
AMAROO IMPERADOR
VttMUHO JACARAHDÁ
MARROM PAUUJTA
MARROM CA»
CAPÃO RONITO
AMARELO OU 10
CARUÔ
ÁSDfOUEO
Asm espada
UPÀOIONnOESP.
MARROM CALDAS
ROSA GUARAPARI
GRANITO QNZA MR
GRANITO QNZA CACHORRO
VERO! SÃO FRANOSCO
MARROM COIONIAL
JUPARANÀ CORAI
JUPARANÀ PALHA ESP.
VERMELHO RRAGANÇA
ULÁS MBNTttRANNI
RRUNfT IMPERIAL UP.
GRANITO VHOI PANTANAL

I AZIAIAMA

m1

3.720,m>
3.990, m»
3.990,mJ
3.990fri
3.990,H
3.990,1
3.990#m>|
3.990, m>
3.990, mi
3.990, m>
4.290, m>
4.490, m*
4.650, m>
4.650, m>
4.800,m>
4.800,
4.990, m>
4.990, m>
4. 99 O, m>
5.399, m»
5.790, mi
5.900,m>

_9>99Q,J

MANCO COMUM
RRANCO NACIONAL
QNZANÚRIA
SiGE NÚSIA
REGE IAHIA (TAMP. PEQ.)
RRANCO CLÁSSICO
ONU AROESCATO
CHOCOLATE
REGE RAHIA
ROSA IAHIA
RRANCO IXTRA
MAtfIM CARRAEA

799,,
999,.

1.512,.
1.690,i
1.990,
2.690,
2.890,
2.990,
2.990,
2.990,
4.139,i
6.880,!

mi

SABAD0ABIRT0|,
All 14 HORAS I |

a

Matriz: Penha- Rua Ibiapina, 253 (PABX) 290-2997-Telex (21) 21285 - YBIA

Show Room - Barra Ceníer: Av, Olegário Macie, 260 - Barra - Tel,: 399-0859 - 399-2208

BREVE: CENTRAL DE PRODUÇÃO-IRAJÁ

m,
MC* — 8. 18. 35 mm. loto».
«Ides. iV vldoo • Ittu no*
slstamss Ps«-G. Secam.
NTSC Sofviço p»rtrtto. chv.mento grétis 233^432 e
253-8306

COMPRO
VÍDEO K7

E TV A COR
371 -2641

PAGO A DINHEIRO

ESQUAPRIAS PE AI-UMINIO
• JANELAS - FECHAM. DE ÁREA - Pi BOX • BASCULHANTES •^^^^^^^¦SUBSTITUIR 

JANELAS DE MADEIRA P/ ALUMlNK) O MÁRMORE.

METALÚRGICA AME RUA DONA ROMANA, 236 • ENG. NOVO - PBX 26M4S2J

aluo»mo> mota m •- — p/ COPA OO MUN-
DO Intuíamos cJ N riscai
521 >2697 Sr. Feksbeno
PV 530 e P/ 620. ouus PV
610 (isnç) cJ matets e acess
proced M>smi 267-61B2

TELAO BOMV DC TTTO 100"-Teis215m*l60aít vkJeo'
trsnsooòer. novo cJ mst. iiv
dosa 521-2688

GRADIS DE PROTEÇÃO • JANELAS
ESPECIALIZADA EM
9-J?<wy'> 7< 4 V-1 .v: ¦*

CASAS EM MADEIRA DE LEI

VtDEO JVC «40 - T ranscodift
coòo do fSbnca. 1 ano óc
garantia, manual tradu/iòo
Informações, tel. 712-3001

IfiEXS
É ¦ «ator Mgurança.
ànthom t*i«c.
221-3672

•HAKPVtMOM TCLAO • Pr»
jnot cl lata 100". vóo tíouwvideo cassete controle rema
to. 269-2619 (sAb e dom ) d
úteis 621-2607

telAo rr*2 sonv — iw
qulsstmo uso cJ transcoder.
automático, tela 100" Tal
521 2838

TELÂO SONV SO" Usado,
perfeito estado, ideal p/ as-
sistir COPA DO MUNOO SrZacarias. 521-2038

VENDO TELAO SOMY —
Pouco uso. usado e revisado
TtsUI tal. 207^748

O* 26 000. . CtmM OIKTV
pus V X 404 Cr» 110 000. ¦
sem*-novos. H. oom. 273-
1573

VKXO MNUOMC 4M
imã. M n.
da 1M IMA. V.
7M. T. 71B-«7«.

VlOCO PANAIOMC L M - 4
cabaças, oomrota iwnoto.
canata d«nal Scarvyr, na
«embalagem. Tal. 267-6834.

TR A NSCOOI R
Tf CNOVIDIO

lUliiU »»I

VWCO HMWOWC PT*-Hnfi stAreo e outro L 26 BR.
transcod . 4 cab . contr rem
ml fio. na caixa 267-6182

VtOCO PANAtOWC — L 28
BR S PV 4010. 4 cab . contr
rem %! fio. último lançaman-
to T 245-2675.

VlDCOS PV 40» ILMM— Novos. 4 cabeças, contrtem t! rio. digital acanner
390-4328 Entrego

CLASSIFICADOS Jl - MO-6622
Anunco por telefone do 2* a
6* fe>râ pa»a todas a« edtçôos
alô as 18 hora* para as «d<
côes de dom-ngo © 2* fe-ra até
bt 20 horas de se«ta -feira

INÉDITO
C-O-N-S-O-R-C-l-O

SUA CASA DEF INIT I VA
ESPECIAL E ECONOMICA

«M§

R0D0BENS

12, 25 e 50 meses

SHOW ROOM E VENDAS, ' Av das Américas. 1 720/B Barra Tel (021
INFORMAÇÕES N TerosòpolisTel (021) 742-bbüi

DEFINITIVA pela $ua resistência, fabrica-
da com pranchas de madeira maciça de lei.
com 4,5 cm de espessura.
ESPECIAL graças ao »istema inovador
de encaixe (macho a fêmea)
ECONÔMICA pois 6 comercializada em
forma de kits e sua montagem i rápida e
fácil.
VtNOAS DIRETAS £ M ATt S VÊZES

Plantão: 2" à 0« dw 9 â# 20b
¦ sáb. e dom. dat 9 ès 18h ¦

325 2619 Niterói Tel (021 ) 722 599 7

mnfeiiKâ

COH4PUTAOOK VCMOO M-
W NOVO _ 840 K Byla^02
DfrvM. monitor PC WWwHa»
tar da 20 a t«dado Cr*
180 000.00 - Tais 201-
7866/281-2913.

HP SM*Postscnptum a 25 m ona pa-
oltic. ToaM» 3200 SX. cortv
paq 388/33 mhj a Scannar
MP Ptu». Tal. 2SM615 a 23&-
4924.

WOMMTAR. Um*. OSA-
M OU
*«. Cmm. —» N» Tal:

POfOMUIU
ÓTICA

FOTO J.R. MARQUES
Casamentos, ani-

versários. formaturas,
batizados, bodas. etc.
Facilitamos o paga-
mento. Tel: 332-
3362.

a «mão** PIANOS — Cu-da. apto. anm úh mod Ptenoa
novos, bempequenos R. DiasFerreira. 90 294-2799 Féoi
estacionar Lebàon

A PIAMSTA — Plsnoa Fm»
NMndort. EsaartfaWar. novoa
a usados Av. Satvador de S4.184 Tel 293-9604.

EtCMVO PAHTTTUHA8 —
Para registro de direitos auto-rats a outras fmalidados mf
581-6888 e 748-1543

CENTRAL DAS PARABÓLICAS

ZMMBK

INVISTIIK JA IRA. É HORA DE COMPftARI
Slstsms da racspçáo INTERNACIONA1. MÓVEL c/sntsns Os
teia Oa ahim rastraador automático

CrS sro.ooo.
Sistsms NACIONAL, snlans ds Isis da slum isespto» multi-cs-
nal. LNB da 45* K. completo

CrS sR.aoo.oo.Entrega Imediato — Oarantia da antena S anos
TsfeJ IIM1I1 — puurri» MMMI WP "JKL"

H. da Asssmb^is. 10/3415 Pç XV CEP 20011
Tatas II-IN4T TaMaa (0»1) III4411

TV VIA SATÉLITE TRAGA A COPA ATÉ VOCÊ

muTBumirros
mmcAis

sso

VandMxxnpra cwda. apto.
arma. todas as marcas tac«
psg Garantia total Riactxwto.
390 Contra 222-2791/232-6209.

CASA MILTON PIANOS —
Dawto 1828. Planos. Or-
gftoa. Qultaarras. AmpIM-
eadoraa, Inatrumantoa da
aopra . parcuaaSo. Hnan-
damwrto prtprto. Rua Ms-
ri* a BBarroa. «20. Tal: 284-
8889. T1|uca. Rua Hilário da
Qouvèa. 88-A. Tal: 2S8-
7770. Copacabana.

¦g KOMPAC

Assista a Copa do Mundo com uma ante-
na parabólica KOMPAC. Com ela você
elimina os fantasmas, chuviscos e sua te-
levisão vira um cinema.

VENHA VISITAR NOSSO SHOW-ROOM -

PROMOÇÃO: FINANCIAMOS EM 3 VEZES
Ptonfo sAbsòo té 14hors»

lu ilnms a hmk, HO • Cachambí - (j -

Tel.: (021) 201-2447 Tete mn m

m

REVENDA AUTORIZADA ©Itautec

COMPUTADORES • IMPRESSORAS • PDV
FAC SIMJLE • SCANER • SOFTWARE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

AV. 28 DE SETEMBRO, 163 - VILA ISABEL • RJ
TEL: 264-1540 - TELEX; 2133179 - FAX: 284-8289
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Plantlo: 2" h 6« dw 9 4# 20b
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? Casa e Decoragao p domingo, 17/6/90 JORNAL DO BRASIL

fe/tauraqoo 

e Lim^eza de Tapete/ 
1

irientoi/ e flrraiolo/

onfeccoo e Reformo/ de Cortlno/

oinmnnTinfl tapete/ :

Dtamantha e Recifee um gronde 
aeervo de

Of de Arte e flntiguidade/.

O Casa e Decoração ? domingo, 17/6/90 JORNAL DO BRASIL

\3>ASA eiJUILIÜ

Re/tauroçõo e Limpeza de Topete/

Orientai/ e flrraiolo/

Confecção e Reformo/ de Cortina/

m oinmnnTinfl tapete/

11\

Traz até você o fa/cínio do/ Topete/

de Diamantina e Recife e um grande acervo de

Obro/ de flrte e Antigüidade/.

cn/fi JULio URCR: flv. Po/teur, 451 
- Ca/o 2 Tel.: 295-7830

fflsSSonc^1^ 
COPflCflBIinfl: Barata Ribeiro, 502 

- 
Loja 3

Tel/.: 256-2035 e 256-6281

B

m
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CfiRbA?

OBS
Compra» mensais de uma família

de quatro pessoas150kg

© 7S
setfi fc,'6 «oüSATOJ5 C7 «-«"i -*? - -

S lílO TUDO ?.

COLOCA NO CARRINHOT50 kg 150kg

©

JíJtíu Oflr-tflp» Df
, c+AfoUjkL «TÇ- GAGlAtÜO^' tAo l»€5Att>

LEVA EM CASA

©

, 
~*«£*

©
£C»«

rrvM)
fmotOCA* A3 Oe*»AA3. )MO C***0 / J

cW^,00
Ue«em L— ¦ !¦

©

C&ur/SP •I/'

©
&•* «r^v

 A<* Q*TS,imu)
« íA«!

TOTAL MOVIMENTADO
1 TONELADA©

ii A'f »* /* M» * |- K I 41''- ( MUH«-H>m *1 ™« '"°
^ Wf "Sxt K'»» <"i

|filr\\*u«i«o of I
Jl/njKsX sattAU

PÔE NA MESA DO CAIXA
15(ftg 300kg EMPACOTA

150Hg 450kg COLOCA NO CARRO cnnL.I5ft5 9
DESCARREGA

150*5 750kg LEVA PARA 0 ELEVADOR
150*g 900kg COLOCA EM CASA

ISOkg 1050kg

FAÇA SUAS COMPRAS DE

SUPERMERCADO PELO TELEFONE

COMPARE NOSSOS PREÇOS

mais baratos que qualquer Hipermercado

.

581-96961

GRÁTIS
Em cada pedido

UMA BANDEIRA DO BRASIL
80 x 60cm haste de bambu de 1 metro ^3

/%#
x «frT
vv<P^J&

De segunda a sexta das 8:00 às 22:00h
e aos sábados das 8:00 às 18:00h

Qualidade e menor preço
sem sair de casa

r* ATENÇÃO:
Se, ao receber nosso jornal, você já estiver abasteci-
do, ligue e diga em qual semana desejaria recebè-lo.

* PEDIDO MÍNIMO:
CrS 2.000,00 e taxa de entrega de
CrS 280,00.

SUPER-PROMOQdES PA SEMANA
Validade deste jornal

de 13/06 (quarta) até 19/06 (terça)

PAR MAL AT
coo.
59 Leite Longa Vida Dieta cx 1000 mi 50,00

60 Leite Longa Vida Integral cx 1000 ml 50,00

/a Creme de Leite cx 200 ml 45,00

331 Suco de Laranja cx 1000 mi 60,00

334 Suco de Uva cx 1000 mi 60,00

ARISCO

COD.
ss Goiabada ita 700 g 80,00

145 Extrato de Tomate ita 370 g 40,00

295 Polpa de Tomate Tomatocx 520 g 50,00

296 Puro Alho pot 340 150,00

LACREME
cód. 161

KIT
em estojo de madeira

P/Queijos e Vinhos
Gouda, Saint Paulin,
Briet, Camembert,

fundido alho e
fundido cebola

cx c/1.8 kg

1.200,00

DOVER ROLL
cod.
225 100 litros d 25 unid

226 20 litros 1100 und

227 40 litros c/50 und

228 60 litros c; 50 und

220,00

220,00

220,00

290,00

SACOS DE LIXO SUPER ECONOMICOS



GULOSEIMAS

j

Baconzltos
pd 53 a( Bala d« Mel Panpct 200 g
Batata Frita Cracpct 230 g
Batata Frita Palha Cracpct SOO oL lombom Amor Carioca
pct 3 und
Bombom Garoto Sort.cm soo a
Cebolltos Uma Chlps
pct 60 o
ChM-toipct frO g
Chie. Ploc MonitertTransflx Hort. 10 und
Chocolate ao L«lt« Lacta
pct 2 x 35 g
Chocolate Choklto4 x 32 g
Chocolat* Galak
pct 2 x 30 g
Chocolate KH
pct 4 x 13 g
Chocolate Prestigio
pct 4 x 35 g
Chocolate Tablete Alpino2 x 30 g
Dorlloi Sabor 4 Qu«l|oi
pct 100 g
Oorltom Sabor Natural
f • t 100 g
Fandango» Pr«*un»opct 120 g
Menta x Norteiacart 3 cxs

24^0

65,60

67^50

127^30

53,90

149,90

31,80

3130

38,00

36,90

78/40

41,40

68,40

77^0

39,00

31,80

3130

3130

49,40
20 - Nha B«nta Natural

r'Tf. i9o^)o
21 - Poo d« M«l Cob«rt. Choc.Pan pet B und *}Q M

(  00/0U22 - Rufftti Batata FrltaOndulada pet SO 59,00
23 - Ruffles Batata FrltaT«mp«rada pet BO Jg ^24 • Stile ay Pa 11 to* Salgados

r  25^)0

BISCOITOS
25

26

27

2B

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Bisc. Agua • Sal Triunfopct 200 g
Blic. ChampanhaBauducco pct 200 g
Bisc. Criam Crackvr'*Plraqué pct 200 g
Bltc. Cr«am Crocker*»Sòo Lulx pct 200 g
BIsc. Crcam CrockvKaTriunfo pct 200 g
Bisc. Crema ChocolatePlraqué pct 200 g
Bisc. Divertidos Sòo Luís
pct 200 g( Bisc. Maliena Plro«|u6
pct 200 g
Bisc. Maria Triunfo
pct 200 g
Bisc. Quol|o PiroquA
pct 1OO g
Bisc. «echVch^/ vit. SáoLulx pct 200 g( )Bisc. Rach. ChocolateBauducco pct 200 g
Bisc. Rach. Baunilha Vlf.Sáo Luiz pct 200 g
Bisc. Salgadlnho Plraqué
pct ÍOO g
Lancha TriunfoChocolate cjc 20 pct
Torr. Bl-Tost DocaBauducco pct 160 g
Torr. Bl-Tost OlutemBauducco pct 140 g< ) Torr. Bl-Tost SalBauducco pct 160 gt > —

35,80

92,70

3530

35,80

35,80

5730

66/40

31/80

3130

28,90

64/40

54,40

64,40

28,90

29830

74,30

7430

7430

MATINAIS

Acucar Cristal dr
pct 2 kg
Açúcar União pct 1 kg
Avela Quaker em FlocosIta SOO g

66,80
30,80

89,40
46 - Cafe Bom Ota c/seloPuresa pet 500 108 0047 - Cut* Campo Forte TIpoI m portafoo pet SOO g ... 94,00
46 - Cal* Melita pct 2 m SOO g
49 - Cafe Polheta

pct SOO g
50 - Cafe Torrado MoidoCasa Grande pct SOO g
51 - Chá Preto Tenderlealcx 12 und
52 - Chocolate em PO Nestle

pct 200 g
53 - GelSla de Abacaxi Steincp 240 g
54 - Geléla de MocotóColombo Nat. vdo 200 g
55 - Gelela de MocotóColombo Vlt. vdo 200 g
56 - K ar ovdo SOO ml
57 - Leite en Pô DesnatadoGlória Ita 300 g
36 - Leite em PO Semldesnal.GlOrla Ita 300 g
59 - Leite L. Vida DietaParmalat cx lOOO ml
60 - Leite L. Vida Int.Parmalat cx lOOO ml
61 - Leite Mollco InstantâneoIta SOO g

288,00

118,00

144,80

32^0

63,80

69,40

45,90

45,90

129,00

114,00

111,00

50,00

50^0

114,00
Leite Ninho InstantâneoHa 400 g 10430
Mata Lado cx 200 g( Mal Belmalvdo 2BS g
Ne sc afã Casa Grande*do SO g
Nascafé TrodKAovdo SO g

68,90

138,70

6130

6130
67 - Nescou ha SOO g( 7830

69

70

Nestonlt SOO g( Ovomaltina SulcoIta 200 g( > Tody Vitaminadofre 200 g

14730

22430

37,40

DOCES E

SOBREMESAS

ARISCO

Abocasl em Calda CtcaHa 450 g
A<ucar Refinado Gran.Doçura pct SOO g
Ameixas em Calda BeireAlta Ita 400 g
Ameixas Sacas AriscoHa 200 g
Coro|a MarasqulnhoVaga vdo 10O g
Coco Ralado Indiano
pct 1 OO g
Creme da Leite Nestle

)7B -
cx 200 ml
i , >79 - Fet monto em Pò RoyolHa ÍOO g

50 - Figo em Calda VagaHa 450 g
51 - Flan Royol c/Calda deMorango cx 190 gt 82 - Flan Royol cx 60 g
63 - Galatina aí-GeíFramboasa cx B5 g
S4 - Gelatina Q-Gel Pêssegocjc 85 g
65 - Gelatina Q-Gel Uvacx BS g
86 - Gelatina Royol LlmOocx B5 g< i

18930

54/40

13130

73/40

11930

4930

68,90

4530

3330

198,70

5630
2930

25,90

25,90

25,90

2930

87 - Gelatlna Royal Tutl-Fruti
r"?  293066 - Golaboda Arltco'rIOO,°  8030

89 - Jaca em Calda Palmeiron
r'T?.  282,40VO - Lelte Condontcido Gloria
r3'5," 64,00VI Lttllff Cond«otodo Mo^n

64,0092 - l#il« d# Coco Indlonovdo 700 ml sa m< )  w/,t\)93 • Man|a Royal c/ColdaAmrUoc* I 70 <| 5^40
94 - Mnrmnlada Clca

!,o70<!".  99,7095 - Maun p/Bolo Anlveri.Santlita pet SOO ^

96 - P*t»«»go Cnldn Mr>tad*
Arixo^Ho 4S0 «| 150,00

97 - Pessego Kxtra V
 1593098 - Pessego Metade Intra

r~'r:.so°  1593099 - Pudim de Lelte Royal
r"?!  88,70100 - Pudim Raj al Caramelo
r,,0>°  2430101 - Pudim Royal Chocolate
r"°,°  24,00

102 - Salada de Fruta« Arltco
 9030

DIETETICOS

104

ios

110

Abacaxi em Colda Oi etRegime Ita 250 g( Adoçante Atpart CristalDitfl. cm SO »nv
Adoçante AspartameZero Cal. cx 50 env
Adoçante Asiugrinvdo ÍOO ml
Adoçante Dietilfre 80 ml
í ) Cha Magrisatt
pct 50 g( ) 
Chocolate Dletetico Pan
»*» M V
Chocolate em Pd CristalDtet pot ISO g
Diaí ChO StavlaCamomHa pct 10 und
< iDtet ChO Stavla Cldralra
pct IO und
Olet PapslHa 390 ml

13630

20830

21330

154,40

145,40

9930

25,20

32630

5730

5730

31,90
114 - Diet Pepsi One-Way

 2330115 • Diet Pepsi Pet
r'-3.'  6930

116 - Gelatina Dl et CoretoRoyol pct 14 g
117 - OolaHna Dtet DfetllFramboasa pct 14 g
118 - Gelatina Dl et MorangoRoyol pct 14 g
119 - Geléla Dtet MorangoDoce Meim» vdo 200 g
120 - Goiabada DteteticaColombo Ha SOO g

O.W. gfa 2SO ml
Guaraná Dtet. BO.W. gfa 2SO ml
t 123 - Ouorand DialéticoArvtarctica Ha 3SO n
( )

4930

4930

4930

12430

26830

2330

2330

2730
124 - PSssego am Calda Diet

r*q'T"k"oog 13630
125 - Pop Laronfa DtatAntarctica gfa 2SO ml ^ ^
126 - Pudim Dtat. BaunilhaDtatll cx 25 g( )Pudim Dtat Choc. Dtatllcx 25 g

Pudim Dtat. MorangoDoce Menor pct 25 g
Qoel|o Cottoga Locrsme
pct 370 gi 

5730

5730

5730

129,70

CONSERVAS

HELMMANS
A V LRDADkIRA

MAIONESE
thI 30 Alinutitluuuv Odi.1Ita UJO u( ) 131 - Aipaign liitmio Agtipi'Ita 325 u

132 - Atum Cuquvito SululoIta 170 y
133 Aifitiimi Pi«lu Aiii|iii

vdu 200 g
134 - ÂtültuL Vuguvdo 5ÜÜ u

Vcidu Ail»iovdo 2OO g
- Areitona Vnrdi» CmtrloHr Alvcnr vdo 200 o

139,00

238,50

48,90

11030

225,40

7930

79,50
Avoltana Vt»»tl«» Lt»Violeiro v.lo 500 y
Cogumelo Strlnvdo 200 vi

185,00

267,00
Ervilha Aritco Ita 200 g 45,00

141
142

I4J
144
145

146

Ervilha com Cenoura fttlIta 200 g
Irvilha Itti Ita 200 g
Irvillta Irrita N.° OOVaga Ita 200 g
Crvilha Jurema Ita ÍOO o
Krvilha Pelwe Ita 200 g
C «trato de Tomate Arisco
Ita 370 g
(¦trato de Tomato Pp.«eIta 370 g
Feijoada Oderichlia 330 g
Moton. Mellmcmns250 g ? MELLMANNSMIXenv 1 2 g( í 

68,40
4630

8630
4930
4930

4030

5530

50,00

5630
149 - Muloiiciu Gurrnctvdo SOO g
150 - Palmito Silvestre OKtraMacio vdo 300 g
151 - Palmito Stein Ita 400 g
152 - Patê de Fígado PerdigòoHa 145 g
153 - Pata da PresuntoPerdigão Ha 145 g
154 - Pepino em Vinagre Steinvdo 300 gi 155 - Plckles Coq. Isp.Pai odor o vdo SOO g
156 - Presuntoda OderkhHa 330 g

88,90

24130
252,90

3330

3330

9730

14739

8730
Salsicha AngloHo ISO gi 37,40

1SS - Salsicha Viena OdeHchHa ISO g
159 - Sardinha JangodoHa 132 g

4030

3130

REFRIGERADOS

I—^ Queijos Finos

Bacon Sodla
pct 250 g
KH Queijos Locreme7 tps cx 1,8 kg
Manteiga Nutriria c/SalHa SOO g
Margarina Cremosac/Sol Mil a pot 2SO g

7430

1.200,00

15830

3830
164 - Margarlna CremosaPlraque pot 2SO 32^80

<

ft;

a> 3

185
186

189

190

191

192

193

194

198

199

200

201

205

206

207

OtM'ijn Cnmnmlii<rt 214Ipet 1 70 c| 207 70Oui*i|o Fuiirtida Alho 215lacfcmr p<t 1 OO 56^50
Ou«*l|o Fdiulido C«*l»ololocrrm.-rvl 1 OO 56,50 ^16

FiimiIi'Iii Niittuuli,,.t too« 5630 2"
Owljo FimhIiiIii PiiiicmIii

5630 :M"
Oui'ijo Oouda latrvmrp"n 48324 2,9
Otifijo MIm«h PramadoIncrf»m«» pet 550 346,60 220
Oin-tjn Pnlrnqhl

84,00Gii«*ijo Rnlado Sao Vito
i>«» ™« 34,50 222
Qut'ljo Suint Paulinlairnmr pet 550 QQ 223
Rr*f|«i«*ijao CrnmotoCntori cp 1*T0 109/30
Pi'4|«M'i|ao lacromo
r,40?H  16830

DIVERSOS
AlpUtr
pct 500 r|
Apnfrlhn Atla Plusceir? A uttd
Aparolho Gillutto AtloPlus cart 1 und
Aparrllin Multi Barba Biccart 3 uttd
Itlrngao Alvnjado gdnHucheim 42 ¦ 90 1 und
Itlrrgan p/Pia Buchnlm30 m 30 cm 1 und
liponja Bettanln
pct 2 und
f \port|a Üiuuro pct 15 g
f tpnn|an Sfoth Brith 3 Mpct A und
Filtro dr» Pct|»r>| 1 02M««llita c« 40 und
Filtro dr Papel 103Mrlltin cm 40 und
Flnnrln OI».-» AlgodãoJO ¦ 60I )Forrafociaoc« 12 uttd
Fotloto Fiat Lua
pct 10 (MS
Girassolpct SOO g
Guardonapo Poppe gde.33,5 x 30 cm pct SO und
Guardonapo Poppe24 m 22 cm pct 50 und
Inseticida Rodom AerosolHa 300 ml
Inseticida SBP AerosolIta 300 ml
Inseticida SBP llétHcoHa 110 v c/6 cornos
Inseticida SBP Refllcx 20 und( ) Lampada IncandescenteG.I. lOOW / 127V
Lampada IncandescenteG.I. 1SOW / 127V
Lampada IncandescenteG.K. 1SW / I27V
Lampada IncandescenteG.K. 60W / I27V
Lampada Incandescente*G.I. 40W / 127V< 1

21 1 -
212 -

Queijo Brle Locremepct ISO g( ) 19730

Lampada P'GrladnlraG.I. 40W / I27V
Lampada Vr»ia Lixa Clara4CW / 127V
Lenços de Papel Kleene«Branco cm I SO und
Lenços de Papel KleenoMBranco cx SO und
Naftalina em bola*dlsqulm pct 30 und
Oleo Singerfre ÍOO ml
Palnco Ro<áo p/PIHquIíopct SOO g
Palitos Real pct 200 und
Pano de Chão Saco Seko1 und
Pano de Copa EstampadoBucheim 1 und

111,40

139,20

155,40

3730

6930

2030

33,20
23,40

94,70

5330

7330

49,40

16230

3030

6530

3930

2430

223,90

16830

239,40

156,70

6930

9330

5930

5230

5230

9330

6930

8230

23,40

1930

94,40

51,90
38/40

12230

92,40

231
232

pct 5 und
Pillto Ruyr-O-Vac Ciutid»pct 7 und
P.ll.et P<ty - O Ví.i M. tlioi» ? 7 und
Pilha Ray O V<tcP |iicnu p«» 1 umI
'' »»cl«'dot dr Ruupu«»• . » pct 2 und
Pi < \liihar(>a Gill«*t<>»»* 7 uttd
Porif. d»» Ar CogumeloMikjíc» fre 65 ml
Purificador Bom ArI wttttda fre 300 rnl
W -I • di- Alumínio Rolitto-» - 30 cm

i.«» d«» Límo p/Bottlt«!Ít oP «II« pct 20 uttd
• • . i limo p/Pla Pt oli «i • * 70 uttd
un Limo Oowr-Rull»'»<» l 25 und • Britidi-

¦ • Limo Dov>'r Rull» ' »»tt 100 und • Otittclr*
» Iimo Oovrr-Rollti) i pct 50 urtd • Brittd**

o LImo Dovor Roll•'/«> i (Kl 50 uttd • Urittd««
l"(i t*írrugi*tt% F«j» Out. 4 l'j> tttl
I («illiu df Pupul Puppt?
pc» 3 m 20 III
Vi l» Platino cm 8 uttd
/ tp y Gt ottdot «r>t»o!oci«>mPltitftea cm 8 und
/tpy Mrdio Ct *>ctl(igftn
Plo-.tíca cm 1 5 uttd) 

12130

7430

79,80

43,40

4830

138,40

185,60

10430

48,70

46,40

290,00

220,00

220,00

290,00

19,40

88,90
48,70

154,90

154,90

REFEIÇÕES

CONGELADAS

.cook'

(p free |
suH«...-N.,nAGAs PE££'CCES SLp£^CO\si£LACAS

234

235

236

237

23B

239

240

Bife* a Parmeglanac/Pure de Bat. cx 400 g
B»l«* a Role c/ArroíPintado cm 400 g
Carne Assada c/Pure deBatatas cx 3SO g
ImpadAo de Carnepct 400 g
Frango ao QueijoCremoso c/Arroí cx 4SO g( Lombinho Recheadoc/Batata Palha cm 2SO g( ) Peru a Brasileirac/Farofa de Ovo cx 300 g( ) SlrogonoH de Carnec/Arroí cx 4SO g
SlrogonoH de Frango« ' At toi cx 450 g

23930

25830

23930

25830

23930

28030

33430

23930

239,00

PESCADOS

CONGELADOS

245

Camarão 7 Barbas
c/Casca pct 1 kg
Camaròo Clnsa c/CascaGR (25 a 35) pct 1 kg
Camarão Cinca c/CascaVG (IS a 25) pct I kg
Camarão Rosa c/CascaTipo Macoe pct 1 kg
File de Co<âo
P« i i«a
File de Cherne
pct I kg
File de Garoupinha
pct I kg
File de Tainha
pct 1 kg

20030

60030

68030

30030

33030

75030

21030

25030

Potto d«? Ch»'in«pct 1 kc|
Posta d«* Namorado
pct 1 kg
l )

700,00

580,00

CEREAIS E

FARINACEOS
753 - Atinx Catttpcito Pnrbol

; 
* 5 215,40254 - At t o* Vigor Agulhlt.ha,pr) ™;!!° 182,90255 Ati'ito Castelo do Alvoar,l,,,50<;m., 189,40

256 Aiflto Gallo Portugu^i"" so° T.1. 290,00257 - A*»*lte* Portugucs°"v",'r."n..300.m.' 284,60
258 - Forinho dr» Mnnd Cruar *p. Kitatto pet 500 49 40259 - Farittha df Ro«a Kllnno

r50?!* 87,207(tO rcirinlta d«« Trigo fsp.Il*»<» Sort** pet 1kg ^
261 Frl|cio MoylorUborabinha pet 1 kg qq
262 fultct Mimoso

r*' 59,90263 - Lontilha Kitano pet SOO 105jB0
264 - Maltnna pet SOO ^ QQ
265 • Oloo clr* Milho Gilda

;,a9or^ 8430266 - Ol.-o de Milho Musola
11830767 - Ol»«o do Soja Lira
41,90268 • Oloo Maria

:,a5°^m: 96,40
269 - Ptpoea Magica

73302 70 - Saciu Colombo pet 200 45^60

F90 - Motho Tom. PeneiradaTorantolla cm 520 c| AA J
t Mflv |

291 - Mostarda Arisco
J'1200,0. 49,00?*>? - Mostarda Iscura Stoin

44,40791 - Mostarda Stein
r"V- 44,40Pimonta do Rrltto «•!«» P.'Pcilhata frc 40 33^30

79^ - Polpa do Tomate Tomato
r 
"0,° 50,00

796 - Puro Alho Arisco
r37.g. 150,00

J797 • Sal Refinado Real
[ r3'\.k'. 4230
79B Snpurr Arisco Ita 3SO 50,00
799 . Sopa do Gallnha e '

ispaguntinho pet 77 «j 79,40
TOO - Talharlm Nlnho Pinnpn

r'50?° 3930
Tompoto Comp. */P.Arisco pot 200 g

MASSAS, SOPAS

E CONDIMENTOS

ARISCO

 f »
J02 - Tempero Com pi. Condimi ¦Bacon pot 190 ftfl

( )  0/;WI103 - Tempero ComplotrArisco pot 300 QQ 1

304 - Tempero Condimi»c/Pimenta pot 190 QQ
305 Tempero Esp. Rwlut4<i«l«> .Condlmix pot 2BO 67/00
106 - Tempero Fondor Macicp

rdo T..°  63,00TO 7 - trmpero Maqgi Ortll
rdo T—  6330308 • Vlnagro BelmonteBranco frc 7SO ml #y) OA( 109 - Vinogre Belmonte Tittta

 2930310 • Vinogre Vlnho BranmUnlco frc 7SO ml 29/SO
311 - Vinogre Vlnho TintoUnlco frc 7SO 29/80

ANTARCTICA

271 - Alho 0 Sol Arisco 312 - Aguo Mineral Natural
r,30?\". 5430 3930272 - Caldo de Carne Knorr 313 - Aguo Tdnica Brahma
r"? 38,90 r° '"I 27,20

273 - Caldo de Gallnha Knorr 314 - Cerveja Antarctica
r69? 38,90 r°3""" 32,70

274 - Canela em P6 Palheta
r*°T 39,70

275 - Catchup Arisco
8630

276 - Catchup Clca
9830

277 - Creme Arisco vdo 300 35,00

278 - Creme do Cebola Moggienv 67 g
279 - Creme de f rvllhosc/Bacon Knorr env BO g
2BO - Espaguete com Ovos N.°B Adria pct SOO g
281 - Espaguete c/OvosPi rogue pct 500 g
282 - Espaguete Se mola AdrlaN. 8 pct 1 kg
283 - Lasanha Adrla pct SOO g
284 - Mac. Parafuso Adrla

pct SOO g
285 - Molho do Pimento Verm.Arisco vdo 1 SO ml

7930

79,40

3930

3930

6930
11930

3930

7030

115 - Cervejti BavariaOne-Way gfa 355 ml gj QQ
316 - Cerveja Brahma Chopp

r-3^^ 32,70317 - Cerveja Brahma ExtraOne-Way gfa 300 ml 31^30

31B - Cerveja Molt 90
2830119 - Cerveja Malt 90One-Way OX Afi

gfa 3Q0 ml( ) XO/fV
320 - Conhaque Dreher

214,40
321 - GuoranO Antarctica

68,00
322 - Guaiano Antarctica

2730323 - Guarana AntarcticaOne Way gfa 250 ml JQ
324 - Guarana Brahma

1 27,20

286 - Molho do Tomate Pomitocx 520 g

287 • Molho de Tomate SalsotyOro cx 520 g
288 • Molho Ingl4s Arisco

vdo 1 SO ml
289 - Molho p/ MacarronadaPerdigão Ita 180 g

5330

Licor de Chocolate Bois
gfa 690 ml
Licor de Menta Bois
gfa 690 ml

660,00

660,00

6830

8030

78,20

Limão BrahmaIta 3SO ml( ) Pepsi Cola One-Way
gfa 2SO ml
Pepsl Cola Petfre 1 ^ I

27,20

2330

68,00

Os oreços discriminados neste eiempiar estáo su^tc* a mod»f«caçâo oor erro de produção gráfica ou qui.squer ootros a(Nr«os a nowi vontade C«riif>ouc senc üo oa ccmpf a A~ :om d«contc-j destn nuvn v.n c.. mquanto du»» 05tcqurs 0t.Cf«íÇ0ii. :r.?f.intcsd«-?*. J.-:»na«cstac cr-perfeita cinccnãnc a q-í
a Medida Provisória N® 154 estando vedados quaisquer reAiusU» a partir do d»a 16 de março do ano em curto L icetuam se deste procedimento aqueles que pfeviamenfe 'eram autor^ados em Potana aa da Econor-;a Fazenda o Planejamento ou a q->«?m c/a dcfegar competência N*-*"* - v " ar- aftcaçôes atu-j f;ai.i>l..inH.fitu> -1 uunUr da d.ita du Ate ccncêss.-:;



342

343

344

345

Stalnhagar Bois
í"o25,0.m'. 304,80Suco da Laran|aParmalal (n 1 OOO ml 60/00
Suco de Maracu|o Mllanl0,0 ST™ 128,90
Suco de To mato NaturalMllanl gfa SOO ml 83,50
bico da Uva Parmalat
< T"! 60,00SuWita

27,20
Tang laran|a
r 

')°B. 38,40

Vinho B. Baron Lantlar
rord»0'°.7.!0r' 269,00Vinho B. LiebfroumllchNacional gfa 720 ml 185 QQVinho Baron LantlarRlailing gfa 720 ml tf)
i Zàd,2UVinho Branco Katz Wlan
r 198,00Vinho Gros Das NoblasCab Franc gfa 720 ml 270 00Vinho Cios Das NoblesMarlot gfa 720 ml 270 00Vinho Cros Das NoblasRiesllng gfa 720 ml QQ
Vinho Forestler ChenlnBlanc gfa 720 ml 269 00Vinho Tinto Conda daFoucauld gfa 720 ml 253j80
Xarope de GroselhaMllanl gfa 900 ml 185/60
Xarope de McracujO
r-TlSLÜ 158,50

SAÚDE

8,40

9,20

144,80

232,40

198,40
69,70

A.A.S. Infantilenv IO und
AlkaseltxercJ 2 env
Cepacol Normalvdo 200 ml
Curativo Band-Aid ixtraTransp. cx 35 und
Pomada Anestesie aCalmlnex fre 1OO g
Sal Fruta f no vdo 10O g

LIMPEZA

354 - Agua Sanitária SuperGlobo fre 1 aa
t *Vu355 - Álcool Prlng fre ÍOOO ml 85/80

156 - Amaclante Mon BI|ou'rsoor'. 52,40
357 - Bombrll

ré0,° 18,90358 - Cera Pasta IncolorPollflor Ita 450 çy çq359 - Cera Pollflor Liquidalocolor 9QO m' 132,90
360 - Desodor Pedra Sanitária

f°° 31,40361 - Deslnfetante Kalipto
í" 38,30362 - Deslnfetante NeutralJasmin fre 500 ml «a «a( ) 42,70363 - Deslnfetante Pinho Sol
P-7ÜÜ 98,80364 > Desodor Harplc Azul WCAparelho und 94,00

365 - Desodor Harplc Azul WC
r",,2,ü".'.d. 109,90366 - Desodor Sanlt Bom ArLavanda Refll 40 10370

367 - Desodor Sanlt Bom ArLavanda und çq
368 - Detergente Limpol Limão

;rt5or.' 2630369 - Detergente Limpol Ma<ã
r3™?' 26,80370 - Detergente LimpolNeutro fre 500 ml 26/80

371 - Kaol
r02™™'. 97,90372 - Limpa Tapete Karpex

119,00

373 - Limpa Vidro VidrexCompleto fre SOO ml
( ) 374 . Limpa Vidro Vidrex Refilfre SOO ml

375 - Limpador C. CeraOptimum Lav fre SOO ml
( ) 376 - Limpador c/Cera Destac.Lavanda fre SOO ml( ) 377 - Limpador Family Mr./Aagic Pulv. fre SOO ml
i ) 378 - Limpador Family Mr.Maglc lei. fre SOO ml
< ) 379 - Limpador Forno (asy-Offre 230 g( ) 380 - Limpador Pato Purlf.fre SOO mlí ) 

381 - Limpador Thundere/Pulver. fre SOO ml
( ) 382 - Limpador Thunder Refllfre SOO ml( ) 383 - Limpador Ve|a Banheiroc/Pulv. fre SOO ml
( ) 384 • Limpador Ve|a Banheirofre SOO ml
< ) —385 - Limpador Ve|a LimpezaPesada fre SOO ml( ) 386 - limpador Ve|a M.-UsoInst. fre SOO ml
i 387 - Limpador WC Harplcfre SOO ml
( ) 388 - Lustra Mâveii Jonhson'sLavanda fre 200 ml< —389 - óleo Pérobo Kingvdo 10O ml
( ) 390 - Passe Bem AerosolIta 300 ml
( ) 391 - Pasta Joia pot 300 g( ) 392 - Polidor de Metals BrassoIta 200 ml
( 393 - Polidor de Metals SilvoIta 200 ml
( ) 394 - lemovedor FaiscaIta lOOO ml( ) —395 - Resolve Liq. PreLavagem fre SOO ml

396 • Sabão de Coco CP5 x 200 g
397 - Sabão de Coco Ruth

pet 10 x 10O g
398 - Sabão de Coco Stobetpet IO x 1 OO g< ) 

Sabão em Pedra ÁrticoIxtra pet 5 x 200 g

Sabão Perf. Borbulhantepet 5 x 200 g( ) 

1H80 41B
9530

92,50 
"°

83,60

98,60

63,90

65,70

96^0
426

118,90 427
98,40 428

159,40 429
78,70 430
50,90 431
68,90 432
93,90 433
76,90 434
81,90 435

13130
27,90 436

97,70 °7

86,70 438

98,70

107,90

8930

98,40

8430 "3

3430
400 - Sabão em Pedra Riound 200 a aa( )  0/OÜ401 Sabão em P6 M. LavarLou<a Oetsum pet 1 kg jq
402 - Sabão em Pô M. LavaLouca Flnlsh pet 1 kg 243 70403 - Sabão em Pô Omo Dupla

r,ao  97,90404 • Sabão Neutral Postoso
r"°?ü  3430

4830
406 - Sabão Platino

r3"™..". 4030407 - Sapãlio Radium SOO 48 40408 - Saponãceo Vim SOO tm mis
i 6430

HIGIENE E

BELEZA

409 - Absorvente Carefree
r "rt 142,2o

410 - Absorvente Kla SecoSensação pet 10 und 87/40
411 - Absorvente Interno OBMédio pet IO und 163/80
412 - Absorvente Interno OBMini pet 10 und 163/80
413 - Absorvente InternoTampax Médio cx IO und 163/80
414 - Absorvente InternoTampax Super cx 10 und 163/80
415 - Absorvente ModessAderente pet IO und 139 ÇQ416 - Absorvente SerenaAderente pet IO und 146/50

446

447

448

449

450

451

454

455

457
458

Agua Nova Nlghl BiueApOs a Barba vdo 125 ml 221 70Algodão Apoio pet 1 OO ÇJ QQAlgodoo Apoio pet 30 jq
Algodão Bola Johnson
r93,°  248,40Algodão Multl-UsoJonhson'i pet 1 OO 177 9QCond. Aquamarlne Cab.Normais fre SOO ml 174 40Cond. Aquamarlne Cab.
roMr'-3.0lo:.,  174,40Cond. Aquamarlne UsoFreqüente fre SOO ml 174 40Cond. Flex Cabelos Secos
r 

2°°> .Ü  14930Cond. Flex Normalfre 200 ml
( ) Cotonetes Johnson's AJohnson's cx 75 und 120 90Creme Barb. BozzanoMentolado tb 65 jg jqCreme Barb. CspumaBozzano Spray 1 50 22800
Creme Dental Close-up
rrd7b..r..°.  3930Creme Dental ColgateMenta Natural tb SO l A aa
i  I",TUCreme Dental KolynosBranco e/Flúor tb 90 26,80
Creme Dental Preventantl - placa tb 90 69/80
Creme Rlnse Colorama
í"50t!^..._  147,40Desod. Axe Vert
!rt'°r'  98,70Desod. Fres. Ali DayFeellngs fre 90 ml f/ ia
( I — 30,'WDesod. Impulse Malizla'r*°7l  79,90Desod. Pinho CamposJordão fre 70 ml aa ia
{  4930Desod. Spray VinoliaFteurs DXhamps fre 90 ml AA xa
( I  70,/U
Iscova Dental Macia Tec
(,und,  55,70Iscova Dental M*dla Tek
(,u"d,  55,70Fio Dental Johnion'»
r23 7....- 132,90Fio Dental Saniflll
(,M 

"V".-.  15630Neutro* 1 fre IOO ml ^Q
Papel Higiênico FofuraPerf. Duplo pet 4 ri 9030
Papel Higiênico Camélia
r*  6030Papel Hlgtftnlco Flnesse
r,4r!  6030Preservativo JontexLubriflcated cx 3 und .... 227,40Sabonete Gessy Verde
(,00°,  1230Sabonete Glic. RlcAlmlscar 1 IO 66/30
Sabonete Qllc. Rlc Frag.Diversas 40 36/30
Sabonete GllcerlnadoRlc Maçã Verde 1 10 g
Sabonete Lux Suave
r°°,  1230Sabonete Nívea
f—  59,70Sabonete PalmoliveSuave Verde 90 13/00
Sabonete Phebo Rosas
r*°>"  45,90Sabonete Spree 90 32/70
Shampoo Antl Caspa«.vionir. IWml  233,70Shampoo AquamarlneCab. Oleosos fre SOO ml 124/50Shampoo AquamarlneCab. Secos fre SOO ml 124/50
Shampoo AquamarlneCab. Normais fre SOO ml 124/50Shampoo AquamarlneUso Freq. fre SOO ml 124/50
Shampoo ColoramaLanolina fre SOO ml | j ^ QQShampoo Colorama Ovo'r3°°ri  11530Shampoo ColoramaTodos os Dias fre SOO ml | J^QQShampoo Flex Cab.Permanentes fre 200 ml ^Q

•94
495

•97

•98

199

500

501

502

Shampoo Fie* Cabelo»Normais fre 200 mi ^
Shampoo Fie* CabriotOlroiot fre 200 ml ^
Shampoo Fiei Cobelo»Socos fre 200 mi
Shampoo Fio* ExtraVolume fre 200 ml g^ QQShampoo Opus MaioCab. Normais fre SOO ml QQ QA)  lOfiV
Shampoo Opus Mel Cab.
Secos fre SOO ml gÇ QQShampoo OpusMorango fre 500 ml QQ
Talco AntisepticoGranado Ita IOO $4 00Talco Vinolia FleursD'Champs Ita IOO 105/80
Tennis Pe Baruel
r°  141,40

PRODUTOS

INFANTIS

Banana com AvelaNesfle pot 130 Jg ÇQ• Banho Suave Johnson's
r,00.1.„  24830Carne Cenoura Bat.Mandioqulnha pot 125 'JQ AA
( )  00,TVCarne Legumes Nestle

 38,90Carne Macarrão eLegumes Nestle
ro,,".°.  38,90Cenoura e LaranjaNestle pot 1 30 Jg ÇQCond. Johnson's

 298,40Cremogema Trodiclonal
r* 2°?°  2630Farinha Loctea Nestle
r00,  69,90Fralda Desc. Johnson's 5.
r°T~.k"  356,00Fralda Desc. Johnion'» 5.Seca SalO kg 8 und 356 00Fralda Pupy

 19630Fraldão Desc. Johnion'»S. Seca IO kg 6 und 356 00Fraldão Pllm Pllm c/Klãst.
?ünd,  27830Frutas Sortldas Nestle
r 

,3)°.°  38,90Galinha, Macarrão eLegumes pot 125 ^ ÇQHigiapele Johnson'»
r,:00,^  1873oLeite Nanon Ita 454 | jg QQ• Maçã, Banona e LaranjaNestle pot 130 jg ÇQMaçã com Banana Nestle
pot i 30 38 90Nestogeno I Semestre Ita
r°.  143,00Nestogeno II Semestre
r°4~°.  143,00Oleo Johnson's
p/Crtojum IOO ml ^18,00
Shampoo Johnion'i
p/Crian^a fre 200 ml 308,80
Talco Johnson'sp/Criança fre 200 | |^£QTodynho Pronto
r3-,2^.  64,20

GRÁTIS
Em cada pedido

UMA BANDEIRA

DO BRASIL

80 x 60cm haste
de bambu de 1 metro
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Convida a sua GRANDEVENDA- I

Este 6 o momento de fazer um magnifico investimento durante nossa ¦ ¦¦¦ I
maratona de tapetes orientals em Azhar's. M ¦ I
Em qualquer galeria Azhar's le oferecemos uma sele<;ao de mais de 40.000 ¦jll m II I
finas e legitimas pe^as feitas a mao com pre<jos que s6 Azhar's ¦ aM / I
pode oferecer. ¦ ¦ ¦ I
Venha correndo a qualquer uma de nossas galerias para aproveitar este "Azharthon", Q0 I
com grandes descontos e beneficios exclusivos de "Azhar". I

ÂrWar'5 Oriental Mgs

Convida a sua GRANDE VENDA"v r .. • - '

Oriental Ru$s

Este é o momento de fazer um magnífico investimento durante nossa
maratona de tapetes orientais em Azhar's.
Em qualquer galeria Azhar's le oferecemos uma seleção de mais de 40.000
finas e legitimas peças feitas a mão com preços que só Azhar's
pode oferecer.
Venha correndo a qualquer uma de nossas galerias para aproveitar este "Azharthon",
com grandes descontos e benefícios exclusivos de "Azhar".

de 60 até 70%

de desconto

AzU*r's

MIAMI, FLORIDA
Dadeland Mall. no interior do Mall,
ao lado de Lord & Taylor,
na nova seção,
Tei.: 305/666-3451
Fax: 305/666-6832

MIAMI, FLORIDA
Omni International Mall,
no intérior do Mall, frente a
Jordan Marsh.
Tel.: 305/358-7979
Fax: 305/358-8282

McALLEN,TEXAS
La Plaza Mall,
frente a Jones & Jones
Tel.: 512/631-7153
Fax: 512/631-7554

SAN ANTONIO, TEXAS LAREDO, TEXAS

North Star Mall Mall dei Norte.
Fora do campo central. frente a Polly Adrpas
detrás de Accessory Lady. Tel.: 512/726-0059
Tel.: 512/366 3042 Fax: 512/726 3080
Fax: 512/366 4324

SAN DIEGO,
CALIFÓRNIA
Fashion Valley Mall, no interior,
frente a Robinson's
Tel.: 619/297-8812
Fax: 619/260-8531

HOUSTON, TEXAS
Houston Galleria No. 1. no interior
da Galleria, 3er andar, entre Neiman
Marcus e Lord & Taylor
Tel.: 713/621-3461
Fax: 713/623-0903



BOKHARA ###1#
CONHEQA E DISFRUTE NOSSA NOVA COLEQAO

DE SUAVE TEXTURA 100% LÃ OU SEDA,
EM VÁRIOS CORES E TAMANHOS, E A PREÇOS NUNCA VISTOS

CONHEÇA E DISFRUTE NOSSA NOVA COLEÇÃO
•R&fJ£P.S TAPETES 100% LA TORCIDA

i'j&i
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PELOTELEFONE AZHAR'S OFERECE-LHE ESTA OBRA DE ARTE.
c;.OAUT1MI O FINOTAPETEPERSA.DE 150 NOSPORPOLEGADAQUADRADA,

I E GARANTIDO! . . ^-4<f0 ATE PECAS DE MUSEU DE 750 NOS POR POLEGADA QUADRADA.Oferecemos servipo de pedidos por telefone. v 
1 Economize tempo e dinheiro. ^a,s '^

I Para fazer seu pedido § s6 ligar.

Fax305

I TABB.Z . E^nSp*' MafsHde323n6s/pol* ^ Se323„6s ^ ST.«n«,-po, S»* I
Mais de 624 nos/por B

CONHEÇA E DISFRUTE NOSSA NOVA COLEÇÃO
.Qftf |NQS TAPETES 100% LÃ TORCIDA

'/** sfeisfe H 1
spiíirfe-

AZHAR-S OFERECE-LHE ESTA OBRA DE ARTE.
O FINO TAPETE PERSA. DE 150 NOS POR POLEGADA QUADRADA.
ATE PEÇAS DE MUSEU DE 750 NOS POR POLEGADA QUADRADA.

PELO TELEFONE

E GARANTIDO!
Oferecemos serviço de pedidos por telefone.
Economize tempo e dinheiro.
Para fazer seu pedido é só ligar.

MIAMI, FLORIDA
Tel. 305/666-3451
Fax: 305/666-6832

PERSA DE LÂ
1 20 X 1.80$

PERSA DE LÃ
2.70 x 1.80 $ 1.750

BIDJAR
Mais de 148 nós/pol'KASHAN

Mais de 148nós/pol'SANUK
Mais de 323 nós poP

KASHAN
Mais de 323 nós. poi'

KASHAN
Mais de 323nós/pol'

ISFAHAN
Mais de 624 nós/polTABRIZ

Mais de 624 nós/pol1

'^SsmtGmwm

^H



Notamarmc,1BUXMJ TodosM |apeles des3olBlosm3niia,men,e. sen, e*ce,3o

[SSSE graus de qualidade. Desde OS que tqm 126 nos por polegada quadrada.

Cada galeria Azhar's tem mais de 5.000 tapetes em expos

BelecaoS

A seleção é o fator mais importante no momento da compra de um
tapete.
Diante de un estoque completo e variado o cliente pode ver tudo o que
está disponível e assim escolher o melhor que está exposto. Quanto
maior a variedade, maiores as chances de encontrar o tapete que
melhor se harmoniza com a decoração de sua casa.
Em Azhar's temos em exposição mais de 30 mil tapetes feitos
artesanalmente, verdadeiras obras de arte em inúmeras combinações
de cores.
A foto abaixo mostra uma de nossas lojas e comprova o que afirmamos.
São mais de 5 mil peças em cada loja —é impossível não encontrar o
tapete dos seus sonhos!
No tamanho l,80x 1,20 Bokhara. temos mais de 500 peças. Se a
escolha for pelo tamanho de 3,60x5.45, temos 30 tapetes ou mais. Os
modelos redondos de 2,70 e 3,60 de diâmetro estão disponíveis em
mais de 50 peças. ...
Não desperdice seu tempo em lojas que oferecem pouca variedade!
Nosso estoque completo é a maior garantia de que o tapete que voce
procura está em Azhar'si

SERVIÇO

Todos os funcionários de Axhar's conhecem nossa filosofia: é da
satisfação de nossos clientes que depende o crescimento da companhia
e o progresso individual.
Todos os decoradores de Azhar's são constantemente treinados. Muitos
têm mais de 10 anos de experiência. Seu conhecimento de tapetes e
seu talento para distinguir qualidade e proporções garantem aos
nossos clientes o prazer inigualável de escolher um tapete em Azhar s.
Temos certeza de que o tapete integrará a decoração de sua casa
exatamente como você imaginou.

QUALIDADE
Todos os tapetes de Azhar's sâo feitos manualmente, sem exceção
Existem grandes diferenças na qualidade dos tapetes orientais. Nas
lojas Azhar'$ você poderá ver muitas delas, comparando as entre si
para certificar-se de que está fazendo o melhor negócio.
Por exemplo, em apenas um tipo de tapete, o Bokhara. existem nove
graus de qualidade. Desde os que têm 126 nós por polegada quadrada.

Cada galeria Azhar's tem mais de 5.000 tapetes em expôs

FAÇA SEU PEDIDO LIGANDO O TELEFONE MIAMI

*sg5«nia



feitos com lã nativa, até os finíssimos Bokharas de 300 nós por
polegada quadrada, de lã importada da Nova Zelândia, tecidos
especialmente para as lojas Azhar's.
Azhar's comercializa apenas as 3 melhores categorias de Bokharas,
como um mínimo de 180 nós por polegada quadrada.
Azhar's também oferece uma completa seleção de tapetes de seda da
melhor qualidade. Todos os nossos tapetes de seda são feitos de
matéria-prima 100% natural. Azhar's não vende seda artificial em
nenhuma hipótese. Antes de comprar um tapete de seda em Azhar's
faremos um teste de autenticidade de fibra em sua presença, para você
ter certeza de que está comprando seda 100% natural e não algodão ou
rayon.
Seja levando um Bokhara ou um finíssimo tapete de seda, em Azhar's
você sempre faz a melhor compra. Como os preços mais baixos de
Azhar's você pode buscar qualidade superior, tapetes mais finos e
maiores que em qualquier outra loja.

GARANTIA

Azhar's garante ao seu cliente que seu tapete oriental é 100%
fabricação manual. Garante ainda o tipo de nó (turco ou persa), o tipo
de material (seda ou lã) e o pais de origem. A garantia de Azhar's não
vem num formulário impresso e sim numa carta pessoal, descrevendo
o tapete em detalhes para que se saiba exatamente o que foi comprado.

BONS PREÇOS

Não existem preços mais baixos de tapetes com a qualidade de Azhar's.
As razões são simples: Azhar's compra grandes quantidades
diretamente dos tecelões. Estas condições especiais são obtidas
eliminando-se intermediários e comprando se grandes volumes
beneficiando diretamente o comprador de um tapete em Azhar's.

Traga-nos qualquer anúncio publicado,
incluindo de Nova York, Los Angeles ou Londres e...

jnós faremos mais barato!!!!!

exposição, que você pode examinar como na foto acima.

IAMI, FLORIDA (305) 666-3451, OU FAX (305) 666-6832

z*zms



Em todas as galenas Azhar's
itV d A. ^ 17 /mfjm oferecemosumaextensagamade
|* %k, m, ¦ W* ¦ £y Ml Jk #V 4 A iT tapetes orientals nos mats variados

W V P PW^P%41P P\fl\0 estifos. formas e tamanhos.

CHINÊS DE LÃ

HOUSTON, TEXAS
Houston Galleria No. 1, no interior
da Galleria, 3"° andar, entre Neiman
Marcus e Lord & Taylor
Tel.: 713/621-3461
Fax: 713/623-0903

LAREDO, TEXAS
Mall dei Norte,
frente a Polly Admas
Tel.: 512/726-0059
Fax: 512/726-3080

McALLEN, TEXAS
La Plaza Mall.
frente a Jones & Jones
Tel.: 512/631-7153
Fax: 512/631-7554

AzU&r'$ Oriental Ru^s

SAN ANTONIO, TEXAS
North Star Mall
Fora do campo central,
detrás de Accessory Lady.
Tel.: 512/366-3042
Fax: 512/366-4324

SAN DIEGO, CALIFÓRNIA
Fashion Valley Mall, no interior,
frente a Robinson's
Tel.: 619/297-8812
Fax: 619/260-8531

TAPETES REDONDOS PARA CORREDORES

Todos os tamanhos com a melhor qualidade
as

Em todas as galerias Azhar s
oferecemos uma extensa gama de
tapetes orientais nos mais variados
estilos, formas e tamanhos.

MIAMI, FLORIDA
Dadeland Mall, no interior do
ao lado de Lord & Taylor,
na nova seção,
Tel.: 305/666-3451
Fax* 305/666-6832

Mall.
MIAMI, FLORIDA
Omni International Mall.
no interior do Mall, frente a
Jordan Marsh.
Tel.: 305/358-7979
Fax: 305/358-8282

CHINÊS DE SEDA



Segredo de Empresa

em Ascensão
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Cadeira Pre$»dentt»
1 j 9ôíV00 por (>.990,00

S3RI
I19ES

 I
' '.Hi)

|. 1100,00

( ,ldrl{,l DiíHor Vt'hiíÍo i,*•••< t • n
 1 1 990 00 . {.590,00

490,00 2.(190,00

Arquivo 1 i5 X 47 x 63 •
13 'itto.w poi 6.990,00

Arrn.tru» Matert.O \ 50 1
1 f> Mftí) m
por 7.990 00

i um.* i«m • «M ¦
4 7HO IX»

2.390,00

Roupeiro \ ào*
1 í 700,00 por 6 850,00

Roupeiro t> \ 5os
V 140.00 por () 570.00
Roupeiro H v
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adeira Presidente de Luxo
?7 980.00 por 13.990,00
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Belos Ambientes. Grandes Negócios!
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5 360.00
por 2.690,00
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Meias de Telefone div nuxl
4 180.00
por 2.090,00

\r— "I

I I
I

Mes.i ?> <m
14 780 (X)
por 7.390,00 4.890,00 1.090,00

Investir nos melhores Preços, Sem 'iisar 
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Mniàrio I st.mti' •\rin,»no de i^'líU 1 ",n
2 i 000,00 ' ' "80 00
po. 11.500,00 i" 7.8!H»,00 3.590,00
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Temos também outros modelos de moveis par.i t*s< rit


