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.No Rio e em
Niterói, céu
encoberto a
nublado, com
possibilidade
de chuvas oca-
sionais. Tem-

peratura estável. Máxima e
mínima de ontem: 17,5° no
Aterro do Flamengo e 13°
em Santa Cruz. Mar agita-
do e visibilidade moderada.
Foto do satélite, mapa e
tempo no mundo, Cidade,
página 2.

Preço
A partir de hoje o pi
do JORNAL DO BR
nas bancas aumenta para
Cr$ 40 nos dias de sema-
na e Cr$ 60 aos domin-
gos. Em SSo Paulo e Mi-
nas não se altera: Cr$ 45
durante a semana e ,Cr$
63 aos domingos.

Casa própria
A partir de hoje, o financia-
mento máximo do SFH pa-
ra a compra da casa própria
é de Cr$ 3.508.950. Para ob-
ter este valor, o mutuário
deve ter renda de Cr$
135.203,56. A primeira pres-
tação será de Cr$ 47.321,25.
(Página 13)

BD 

O autor e dire-
tor teatral Ge-
rald Thomas des--cobriu, na obra
do cineasta espa-

nhol Pedro Almodóvar, to-
do o universo e fraseologia
do dramaturgo Nelson Ro-
drigues. Para Thomas, o úl-
timo filme de Almodóvar,
Ata-me, ainda sem data pre-
vista para estréia no Brasil,
é "Nelson Rodrigues escar-
rado".
? Durante todo o mês de
agosto, a gafieira Asa Bran-
ca estará realizando verda-
deiro revival da Jovem
Guarda, comemorando os 25
anos do movimento. Se
apresentarão Erasmo Car-
los, os Golden Boys, Jerry
Adriani e os Vips.

Imposto de Renda
A tabela do Imposto de
Renda foi corrigida em
10,79% e incidirá apenas so-
bre ganhos superiores a Cr$
30.442. A dedução por depen-
dente passa a Cr$ 2.136 e os
aposentados, pensionistas,
militares na reserva e con-
tribuintes acima de 65 anos
têm limite de isenção de
Cr$ 56.077. (Página 13)

Motins
Cerca de 53 mil detentos se
amotinaram em penitenciá-
rias francesas, inconforma-
dos com o perdão do presi-
dente Mitterrand ao
terrorista iraniano Anis
Naccache, condenado a pri-
são perpétua. Os negócios
entre os dois países foram
reativados depois da liberta-
ção de Naccache. (Página 8)

Ameaça à Antártica
Pesquisadores advertem
que a radiação ultravioleta
do Sol, que atravessa o bu-
raco da camada de ozônio
protetora da atmosfera ter-
restre, está provocando
mutações genéticas na ve-
getação das águas ao redor
da Antártica. (Página 7)

Viagem

Tavarua: localizada ao
Sul do Pacífico, esta ilha do
arquipélago Fiji é o novo
paraíso de surfistas e mer-
gulhadores. ? Alto-mar:
roteiro com alguns dos me-
lhores cruzeiros do mundo.

Vinho: em Urussanga,
Santa Catarina, a colônia
italiana faz seu festival. ?Muito frio: no Rio Grande
do Sul, os roteiros quasedesconhecidos que levam â
neve.

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 69,06
(compra), Cr$ 69,49 (venda).
Dólar paralelo: Cr$ 80 (com-
pra), Cr$ 81 (venda). Dólar
turismo: Cr$ 78 (compra),
Cr$ 82 (venda). BTN fiscal:
Cr$ 53,4071. BTN: Cr$
53,4071. Unif plena para IP-
TU, ISS e Alvará: Cr$
863,81; taxa de expediente
plena: Cr$ 172,76. Unif diá-
ria para IPTU, ISS e Alva-
rá: Cr$ 863,81; taxa de expe-
diente diária: Cr$ 172,76.
Uferj: Cr$ 2.579,20. MVR:
Cr$ 861,12. Salário Mínimo:
Cr$ 5.203,46. VRF: 701,79.
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Dólar chega

a Cr$ 81 e

bolsas sobem

O dólar paralelo voltou a cair ontem,
fechando a Cr$ 81 para venda e Cr$ 80
para compra. Com isso, o ágio caiu para
16,6%, um dos mais baixos nos últimos
seis anos. Em julho, o paralelo caiu
6,9%, enquanto o dólar comercial apre-
sentou valorização de 13,88%, bem aci-
ma do índice que corrigiu a remuneração
da caderneta de poupança.

Já o mercado de ações teve um dia
surpreendente, com a Bolsa do Rio fe-
chando em alta de 9,2% e a de São Paulo,
de 9,8%. Os volumes negociados tam-
bém cresceram. No Rio, para Cr$ 953
milhões, e em São Paulo, para Cr$ 2,3
bilhões. O motivo é a corrida de médios e
grandes investidores do over para a boi-
sa, que ficou isenta do IOF. (Página 15)

? O frio que aflige os cariocas desde
o fim de semana traz problemas varia-
dos para uma população que não está
acostumada com ele. Alguns sutis.
"No 

pé a gente põe meia, na mão põe
luva. Mas como é que vou cobrir meu
nariz?", reclamava ontem, no Leblon,
a bancária Ana Cristina Bandeira (fo-
to), para em seguida reconhecer:
"Não tenho a menor prática de frio."
Os especialistas, no entanto, assegu-
ram que o In vemo ncm está assim tão
rigoroso: o de 1988foi pior. O que há
é uma espécie de uniformização da
temperatura (máxima de 17,5° no
Aterro do Flamengo e mínima de 13°,
em Santa Cruz), dando a impressão
de que toda a cidade tirita de frio
sem esperança de consolo. Mas a
massa polar que se concentra sobre
o Rio já perde suas forças e os cari-
ocas deverão retornar, nos próximos
dias, à sensação de que realmente
entendem: calor. (Cidade, página 3)

Senado ameaça

demitir 
quem

não trabalha

Numa tentativa de colocar um mini-
mo de ordem a uma das instituições mais
vitimadas pela bagunça e a incúria no
país, o diretor administrativo do Senado,
Antônio Carlos Nantes de Oliveira, assi-
nou portaria determinando que todos os
servidores da Casa voltem às funções de
origem. Senão, serão demitidos. Segundo
Oliveira, a medida deve atingir metade
dos 4.300 funcionários da Casa, original-
mente contratados para um cargo e de-
pois transferidos para outro, onde rara-
mente trabalham — geralmente o
gabinete de um senador.

No cargo há um mês, Oliveira desço-
briu, por exemplo, que 43 dos 208 segu-
ranças da Casa estão fora de suas fun-
ções, e que o setor de engenharia não
tem sequer um pintor. Oliveira também
proibiu o meio expediente. (Página 4)

URSS acaba

com censura

à imprensa

Uma nova lei de imprensa, que entra
em vigor hoje na União Soviética, acaba
formalmente com a censura aos meios
de comunicação, uma tradição que, fin-
cada no período czarista, foi mantida c
aprimorada ao longo dos 73 anos de
comunismo no país. Embora muitos se
mostrem céticos, dada a facilidade de
pressão sobre os jornalistas, a escassez
de papel de imprensa, seu monopólio
pelo estado e a dificuldade de acesso às
melhoras gráficas, monopolizadas pelo
PC, trata-se de um avanço histórico.

Na república soviética da Geórgia,
começam a faltar alimentos e combus-
tível porque o governo central suspen-
deu o trafego ferroviário para a regi-
ão. A Geórgia encontra-se tomada pe-
la agitação mdependentista. (Página 9)

Mutirão é

saída 
para

o abandono

As favelas cresceram desordena-
damente, mas vêm conseguindo re-
sultados na luta contra a miséria,
graças à organização de movimentos
comunitários. Quase sempre aban-
donados pelos poderes públicos, os
favelados se unem em mutirões na
hora de pôr em prática soluções
criativas que eles próprios encon-
tram, como a instalação de rede de
água aproveitando fonte natural do
morro ou a criação de um serviço de
correios para enfrentar a ausência
dos carteiros da ECT.

As associações de moradores pro-
curam unir os favelados nesses pro-
jetos e oferecem até cartórios para
regularizar contratos de aluguel,
compra e venda de propriedades.
Não importa que os títulos não se-
jam reconhecidos no asfalto. Ali o
que vale é a lei da favela. Políticos e
traficantes de drogas ameaçam o es-
forço de organização em alguns
morros, onde disputam o controle
das associações. (Cidade, págs. 4 e 5)

Carlos Mesquita

mutirão começa cedo aos domingos para construir ou melhorar casas nas favelas do Rio

Vale triplica

reserva de

ouro na Bahia

As reservas de ouro da Docegeo —
subsidiária da Companhia Vale do
Rio Doce —, no sertão baiano, são
três vezes maiores do que as 45 tone-
ladas estimadas há 12 anos. Novos
levantamentos enviados ao Departa-
mento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) indicam a existência de
141,2 toneladas do metal, avaliadas
em US$ 1,69 bilhão.

Segundo os relatórios técnicos enca-
minhados pela Docegeo (Rio Doce Geo-
logia e Mineração), só sete alvos no nor-
deste do estado perfazem 24,8 toneladas.
A Docegeo produz atualmente 3.600 qui-
los de ouro por ano em duas lavras e
planeja chegar a seis mil quilos/ano até
o final da década com a transforma-
ção de novos alvos em minas. (Pág. 16)

Fiocruz/Genilton José Vieira
$1$®#. iâ-M

Bicho de estimação iazinha,
macaco aotus transmite a doença

Fiocruz 
prova

que macacos

passam malária

O macaco pode transmitir malária aos
seres humanos, porque é hospedeiro de
um parasito causador da doença. A pes-
quisa da Fiocruz — realizada na Amazô-
nia e confirmada em testes de engenharia
genética — amplia a dificuldade de con-
trolar a malária, pois o mosquito anofeli-
no, seu transmissor, pode infectar o ho-
mem após picar os macacos nas florestas.

Em Bauru (SP), foram confirmados
três novos casos de malária em usuários
de drogas injetáveis, elevando para 12 o
número de pessoas contaminadas pelo
uso coletivo de seringas. Os ministros da
Saúde, Exército, Marinha e Aeronáutica
reuniram-se ontem para traçar uma es-
tratégia de combate a doenças endèmi-
cas, como a malária e a dengue. (Pág. 7)

Rio 
promove

campanha

contra sujeira

Farta publicidade em rádio, TV,
outdoors, folhetos e cartazes, concursos
em ruas e escolas, distribuição de sacos
de lixo nas praias e postos de gasolina e
mobilização de condomínios, comércio
e entidades civis são as armas da prefei-
tura para acabar com a sujeira do Rio.
A campanha Cidade limpa fica mais
maravilhosa será lançada esta semana e
terá duração de um ano.

O projeto vem sendo desenvolvido há
quatro meses pelo pool de agências pu-
blicitárias que trabalha para a prefeitura.
Em três fases, a campanha vai apresentar
o problema da sujeira, mostrar o que se
tem feito-para resolvê-lo e, por fim,
incentivar a população a contribuir pa-
ra a limpeza urbana. Nada foi ainda
definido sobre custos. (Cidade, pág. 1)
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das associates. (Cidade, pags. 4 e 5)
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Coluna d© Castello

PSDB vai à TV

com apreensões

O 
PSDB lançou-se
â campanha ciei-

toral com a perspectiva
de eleger quatro gover- m
nadores de estado, de-
sempenho que, se cum-
prido, seria altamente
animador, pois com ele
os tucanos assumiriam
o governo em São Pau-
lo e Minas, os dois maiores, e no
Paraná e Ceará, dois estados mé-
dios. Ao iniciar-se hoje a propa-
ganda oficial pelo rádio e pela
televisão, as coisas não andam
precisamente como o partido so-
nhava. Se no Ceará e no Paraná,
Ciro Gomes e José Richa man-
têm-se na dianteira das preferên-
cias do eleitorado, em Minas e
São Paulo, Pimenta da Veiga e
Mário Covas começam a sentir
suas primeiras apreensões. Eles
continuam no segundo lugar das
pesquisas, mas com os favoritos
se distanciando ou com rivais se
aproximando deles na segunda
colocação. Eles já não pensam em
assumir a dianteira, mas em asse-
gurar seu lugar no segundo tur-
no.

Pimenta da Veiga tem-se de-
dicado preferencialmente a con-
quistar posições no interior de
Minas, numeroso e vário com
seus mais de 750 municípios.
Confiante na sua boa performan-
ce como prefeito de Belo Hori-
zonte, deixou em segundo plano a
campanha na capital e por aí co-
meçou a ter problemas com o
crescimento da candidatura do'
deputado Virgílio Guimarães, do
PT, que, já em 1988, quase lhe
tomou a prefeitura da cidade.
Mantém-se contudo aí num em-
pate técnico, mas o fato é que a
perda de posição em Belo Hori-
zonte pode afetar sua estratégia
eleitoral que previa projeção do
seu prestígio na capital por todo o
estado como um dos fatores defi-
nidores da sua ascensão. Pimenta
da Veiga também evitou medir-se
com Virgílio Guimarães, no pres-
suposto de que este não é um ano
do PT.

Mas, além do candidato pe-
tista, há outra sombra a crescer
sobre suas esperanças eleitorais.
O candidato do PRN, deputado
Hélio Costa, tem tido bons resul-
tados entre eleitores jovens e boa
receptividade no interior. Por aí é
que andariam os 9% que já o
preferem, e agora ele passa a ter a
TV, na qual é estrela. O ex-prefei-
to de Belo Horizonte, todavia,
entende que Costa entrará na sea-
ra do ex-governador Hélio Gar-
cia, o pole position nas pesquisas,
que é quem estaria por aí ameaça-
do. Tenta igualmente apresentar
Garcia como candidato oculto do
impopular governador Newton
Cardoso, para com isso deter seu
crescimento e assegurar a conti-
nuidade da disputa no segundo
turno.

Há ainda dois outros candida-
tos ao governo de Minas. Pelo
PMDB, o senador Ronan Tito,
que vai bem apenas no Triângulo
Mineiro e não consegue firmar-se
nas antigas bases pemedebistas,
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teoricamente mojoritá-
rias, mas hoje freqüen-
tadas pelos nomes de
Hélio Garcia e Pimenta
da Veiga. Pelo PFL,
inscreveu-se o presiden-
te da sua seção mineira,

o deputado Oscar Cor-
rêa Júnior, o qual, com
o patrocínio do seu pai,

vai tentando quebrar o isolamento
a que aparentemente seu partido
estaria relegado desde a campanha
presidencial.

Em São Paulo, o principal
problema de Mário Covas estaria
no crescimento excepcional da
candidatura de Paulo Maluf, com
a redução da sua cota de rejeições.
Teme ainda o P£DB que Plínio de
Arruda Sampaio melhore seu de-
sempenho e passe a acompanhar
os bons ventos eleitorais do candi-
dato a senador pelo PT, Eduardo
Suplicy. Isso ameaçaria a presença
de Covas no segundo turno, apre-
sentando a disputa em São Paulo
uma repetição da campanha na-
cional do ano passado entre um
candidato da direita e outro da
esquerda, isto é, Maluf versus Plí-
nio, reproduzindo o quadro no
qual disputaram a Presidência da
República Collor e Lula. Há tam-
bém a expectativa de que Luís An-
tônio Fleury consiga dar afinal o
recado do governador Quércia e
mostre sua presença na contenda.

Ausência do
Exército

Os militares ouvidos na pes-
quisa do Idesp sobre comporta-
mento das elites brasileiras foram
oficiais superiores da Marinha e da
Aeronáutica, conforme está anota-
do no impresso que dá notícia da
pequisa. O Exército, apesar de
procurado em nome do instituto
por Walder de Góes, não está pre-
sente. Sua ausência deve ter sido
deliberada, a julgar pelo cuidado
do chefe do Centro de Comunica-
ção Social do Exército, general
Nialdo Neves de Oliveira Bastos,
em informar que oficiais dessa for-
ça não responderam ao questioná-
rio.

Versão

portuguesa
Leio no Jornal de Letras de

Lisboa, noticiando recepção de
despedida do embaixador Alberto
da Costa e Silva: "Há cerca de um
ano falou-se que Alberto da Costa
e Silva, também diplomata bri-
lhante, iria representar o seu país
em Londres (o que chegou a ser
noticiado por alguns jornais brasi-
leiros), o que afinal não acontece:
o autor de O vício de África vai
antes para a Colômbia, o que sus-
citou alguma estupefacção em
muitos sectores... Segundo consta,
em meios políticos e diplomáticos,
isso ter-se-á ficado a dever a um
desentendimento com o presidente
Fernando Collor, por ter sido
anunciada uma sua conferência de
imprensa, aquando da sua passa-
gem por Lisboa."

Carlos Castello Branco

Governa dores denunciam clientelismo

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO DE

MINAS GERAIS
LFT-—MG

De acordo com o item 11 do Comunicado DCP n° 027, de 25 de
julho de 1990, informamos os preços aceitos para a oferta de LFT-MG
escriturai:

VENCIMENTO
511826

0,919128
PREÇO MlNIMO

01.08.95
511826

PREÇO MÉDIO
0,919126

01.08.95
PREÇO MÁXIMO

0,919126
0,919126

CÓDIGO
0,919126
0,919126

BELO HORIZONTE, 31 DE JULHO DE 1990
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DO TESOURO

DIRETORIA DO CRÉDITO PÚBLICO
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RECIFE — Mesmo antes de ser ado-
tado um modelo sistemático de combate
aos efeitos da seca, que periodicamente
atinge o Nordeste, a velha prática do
clientelismo político — tão repudiada
pelo presidente Fernando Collor — está
de volta à região, segundo denunciou
ontem o governador do Rio Grande do
Norte, Geraldo Melo, durante reunião
do Conselho Deliberativo da Sudene. O
governador acusou a Secretaria de De-
senvolvimento Regional e o Ministério
da Ação Social de promoverem a distri-
buição "eleitoreira de recursos, através
de contatos diretos com prefeitos, sem
que o governo do estado tome conheci-
mento".

Na última quinta-feira, o titular da
Secretaria, Egberto Batista, visitou três
municípios no estado — Pau dos Ferros,
Currais Novos e Natal —, levando o
candidato do PFL ao governo, José
Agripino (que é ligado ao PRN) a tiraco-
lo, quando firmou convênios com 101
prefeituras, em reuniões políticas, presi-
didas pelo pefelista, que dias antes amea-
çara retirar a candidatura caso não vies-
sem recursos para combater a seca. Ao
reclamar da iniciativa de Batista, Melo
recebeu dele uma resposta pelos jornais
locais, que o deixou irritado: "Estou aqui
como político e não como secretário de
Desenvolvimento Regional." Ontem, o
governador rebateu: "Se ele estava como
político, deveria tirar dinheiro do pró-
prio bolso e não do povo brasileiro, para
fazer politicagem", disse, em entrevista
ao JORNAL DO BRASIL, pouco antes

de fazer um discurso inflamado de pro-
testo, que irritou o secretário.

"Eu não queria falar de assuntos re-
gionais, mas sou obrigado a fazê-lo, para
evitar prejuízos globais e a restauração
de uma prática nefasta que já havíamos
terminado", disse o governador, arran-
cando aplausos de 150 sindicatos de tra-
balhadores rurais do Nordeste, presentes
ao encontro, e a solidariedade dos seus
colegas nordestinos. "Se isso está real-
mente acontecendo é uma loucura, e eu
discordo", afirmou Tarcísio Burity, go-
vernador da Paraíba e o único da região
filiado ao partido do presidente Fernan-
do Collor.

O secretário de Defesa Civil do Mi-
nistério da Ação Social, José Ribamar
Fernandes, confirmou que os convênios
já foram firmados com 101 prefeituras
do Rio Grande do Norte, que deverão
receber cerca de Cr$ 180 milhões para
aplicar em obras contra a seca, faltando
aos prefeitos escolhidos indicarem os
planos de trabalho e a conta bancária
onde o dinheiro deve ser depositado."Essa prática é uma das maiores poli-
ticagens que já se viu com dinheiro desti-
nado ao combate à seca. Estamos vol-
tando à estaca zero", reclamou o
vice-presidente da Federação dos Traba-
lhadores Rurais do Rio Grande do Nor-
te, José Francisco da Silva. "Sem que a
ação seja centralizada nas mãos do esta-
do, fica difícil a fiscalização do alista-
mento de flagelados, porque um municí-
pio não terá condições de verificar se a
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Chinehillai
|Conheça este excelente negó-

cio com quem está perto de você.
A CASA DA CHINCHILLA ofe-
rece cursos práticos com visita- j
ção no criatório, matrizes impor- j
tadas e selecionadas, veterinário
especializado, gaiolas, ração e
comercialização de peles.De segunda a sábado á rua

Galdino Pimentel, 30 —
Bairro Binghen — Petró-
polis. Tel. (0242) 42-3842

Em Sta. Bárbara do Oeste— Ciro Zinsly — (0194)
63-2903

Em Fortaleza — Antônio
Afonso Garcia — (085)244-3828
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Viver bem

nunca

A 
custou

tao 
pouco.

Oferta da semana:

Hotel Portogalo,

em Angra dos Reis.

Apenas Cr$3.400,00

por pessoa.
(3 a 5/8)

Chega de stress, crise, depressão. Neste fim-de-semana dè férias a
sua cabeça e venha curtir a vida em Angra dos Reis.

No Portogalo você fica à deriva, com tempo para fazer o que bem
entender.

Você pode ficar só de preguiça, entregue ao sol, à natureza, relaxar,
esquecer o mundo num passeio de saveiro.

Mas se o seu caso é gastar energia, tudo bem: o Portogalo tem uma
estrutura náutica completa com laser, wind surf, caiaques, lanchas pa-ra alugar, jet sky, parachute, tudo para o mar.

Agora, se você gosta de esporte mas não de esporte no mar, aí po-
de jogar um tênis, fazer seu cooper, praticar levantamento de garfo,
halterocopismo, enfim, é só escolher.

Aproveite que neste fim-de-semana o preço também está totalmen-
te esportivo, ligue agora mesmo e faça suas reservas.

Frade Hotéis
Tel.: (021) 267-7375 e 262-0107 - (011) 258-8822
Aceitamos todos os cartões de crédito.

Sudene aprova

15 projetos
na Ia reunião

Em 
sua primeira reunião depois

que o presidente Fernando
Collor assumiu o governo, o conse-
lho deliberativo da Sudene aprovou
ontem, por unanimidade, todos os
15 projetos da pauta de repasses do
Fundo de Investimento do Nordeste
(Finor), que somaram Cr$ 255,4 mi-
lhões. Entre os aprovados, está o da
Bombril Nordeste S/A, para amplia-

ção da produção da unidade indus-
trial situada no município de Abreu
e Lima, no Grande Recife. Com ca-
paridade instalada de 9.792 tonela-
das/ano, a Bombril Nordeste am-
pliará sua produção de esponjas de
lã de aço para 15.992 toneladas/a-
no.

O projeto que demandou mais
recursos foi o da Olvebasa (Óleos
Vegetais da Bahia S/A), de Salva-
dor, que requereu a substituição de
50% de ações do Finor por debêntu-
res nâo conversíveis, o que represen-
tou inversões da ordem de Cr$ 102,5
milhões (valores de maio de 1989).

mesma pessoa está alistada na folha de
pagamento de cidades vizinhas", recla-
mou Geraldo Melo."O discurso de Geraldo Melo eviden-
cia que há um divórcio entre a intenção e
o gesto do Governo Federal", afirmou o
governador de Pernambuco, Carlos Wil-
son Campos, para quem o melhor exem-
pio de clientelismo político no estado
ocorreu neste final de semana, durante a
tragédia que atingiu Pernambuco, quan-
do 11 municípios foram inundados poruma enchente. "Tivemos que distribuir
gêneros alimentícios para todos os muni-
cípios, com exceção de apenas um, o de
Goiana, onde o governo federal, através

da LBA, destinou 19 toneladas de ali-
mentos. Goiana é a única das cidades
atingidas onde o líder do PFL na Câma-
ra Federal, Ricardo Fiúza, tem ingerên-
cia política", disse Carlos Wilson. "Os
flagelados já somam 23 mil em Pernam-
bueo, estão em dificuldades e merecem
tratamento equitativo." A prática adota-
da pela Secretaria de Desenvolvimento
Regional despertou comentários até
mesmo do mais discreto dos governado-
res, Nilo Coelho (PMDB), da Bahia: "Os
recursos deveriam chegar via estado, pois
do jeito que a coisa está o clientelismo
político com certeza está de volta, e o
descontrole vai ser geral", concluiu.

Casada!

Mandamentos do candidato

Igreja diz a quem
eleitor católico
deverá dar o voto

Belo 
horizonte — De

acordo com um perfil traça-
do pela Arquidiocese desta capi-
tal, em documento a ser difundido
por todas as paróquias e comuni-
dades católicas, o bom candidato
às eleições de 3 de outubro deve
considerar "inaceitáveis o nepotis-
mo, o empreguismo, a compra e
venda de voto e, sobretudo, a au-
to-concessão de vantagens desça-
bidas, incompatíveis com os bai-
xos salários da maioria dos
brasileiros, quando não salários
de fome".

Esse é o último de uma lista
intitulada Os dez mandamentos do
bom candidato, divulgada ontem
em Belo Horizonte, a ser distribuí-
da em 300 mil volantes e 3 mil
cartazes, a partir da próxima se-
mana. "A corrupção destrói o
senso comum, desmoraliza a vida
pública e marginaliza os hones-
tos", prega o décimo mandamen-
to, a respeito da "restauração da
dignidade da função pública".

Além dos cartazes e volantes,
serão produzidas peças para rádio
e televisão, dentro de uma campa-
nha de conscientização do eleitor.
A intenção, segundo o arcebispo
metropolitano, dom Serafim Fer-
nandes de Araújo, "é divulgar cri-
térios que devem ser cobrados do
candidato, como o seu passado, a
sua participação na vida pública,
os seus objetivos. É de interesse
público que tenhamos uma boa
Assembléia e um bom Congresso.
E de interesse da nossa igreja que
tenhamos o maior número de
deputados católicos".

No decálogo, a igreja se posi-
ciona claramente em relação a
questões polêmicas. Protesta con-
tra "a onda de imoralidade que
invade os programas de televisão"
e apóia "as ações que visem asse-
gurar a permanência do pequeno
agricultor no campo e garantir
uma reforma agrária justa, ágil e
eficaz":

Já no primeiro mandamento,
posiciona-se em defesa da vida e
condena o aborto, eutanásia e tor-
tura. No decálogo, a igreja prega
ainda a justiça social, defende o
direito à moradia e as minorias
étnicas, cobra a votação das leis
complementares à nova Constitui-
ção e classifica a família de "base
natural da sociedade", além de
condenar a destruição do meio
ambiente.

Dom Serafim, que tem estimu-
lado os fiéis a ingressar em parti-
dos políticos, ressaltou que 

"a
igreja, como instituição, não tem
partido, mas tem consciência de
sua força e faz uso dela". A inicia-
tiva da Arquidiocese de Belo Ho-
rizonte está em sintonia com a
opinião do presidente da Confe-
rência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), dom Luciano
Mendes de Almeida.

"O 
papel da igreja nesta eleição

será desenvolvido de maneira for-
mativa, ou seja, através de reu-
niões com as comunidades ecle-
siais de base, reflexões sobre
programas de candidatos, para
ajudar a população a valorizar ca-
da vez mais o conteúdo das pro-
postas dos candidatos e o ní-
vel de compromisso com as causas
populares", afirmou o presidente
da CNBB.

Compromisso em decálogo

Defesa da vida e promoção da
dignidade de pessoa humana: A vida
humana, supremo dom de Deus,
merece, desde o primeiro instante da
concepção, ser preservada, sustenta-
da e valorizada. Oponho-me a tudo
o que fere esse direito e diminui a
dignidade da pessoa (aborto, euta-
násia, tortura, etc.).

Política Agrária: Apoiarei as
ações que visem assegurar a perma-
nència do pequeno agricultor no
campo e garantir uma Reforma
Agrária justa, ágil e eficaz.

Direito à moradia: "Sobre a pro-
priedade pesa uma hipoteca social"
(João Paulo II). O solo urbano
não pode ficar à mercê dos capri-
chos do mercado, responsável pelo
favelamento e pelo numeroso con-
tingente dos sem-teto. Apoiarei as
iniciativas que visem corrigir essa
situação injusta.

Meio ambiente: Nossa sobrevi-
vencia depende da preservação am-
biental. Combaterei vigorosamente
toda forma de exploração predató-
ria dos recursos naturais e todos os
agentes de poluição.

Justiça social e combate à po-
breza: "A existência de milhões de
empobrecidos é a negação radical da
ordem democrática" (CNBB). Luta-
rei pelo emprego, justo salário, sin-
dicalização livre, proteção contra
acidentes, participação nos lucros e
na gestão da empresa para todos os
trabalhadores e prioridade nos pro-
jetos oficiais para as necessidades
das populações carentes.

Minorias étnicas: Assumo com-
bater qualquer forma de discrimina-
ção contra grupos ou minorias, por

razões étnicas ou culturais, como o
sistemático desrespeito á cultura e
direitos da população afro-brasileira
e condeno os atentados e ameaças à
sobrevivência dos povos indígenas,
escorraçados e privados da posse de
suas terras.

Estabilidade da família: Defende-
rei intransigentemente a família,"base natural da sociedade" e seus
valores contra as forças desagrega-
doras que a agridem: permissivida-
de, erotismo, individualismo, de-
semprego e subemprego, carência
de alimentação, saúde, moradia, la-
zer, educação e transporte.

Meios de comunicação social: As-
socio-me no protesto contra a on-
da de imoralidade que invade os
programas de televisão, ferindo o
preceito constitucional que manda
respeitar os valores éticos da pessoae da família.

Leis complementares e aplicação
da Justiça: Empenhar-me-ei pelaimediata votação das Leis Comple-
mentares, sem as quais a Constitui-
ção não tem plena vigência e se frus-
tram as conquistas populares. E
batalharei por uma Justiça que seja
aplicada a pobres e a ricos com im-
parcialidade e isenção.

Restauração da dignidade da fun-
ção pública: A corrupção destrói
o senso do bem comum, desmoraliza
a vida pública e marginaliza os ho-
nestos. Considero inaceitáveis o ne-
potismo, o empreguismo, a compra
e venda de voto e, sobretudo, a au-
to-concessão de vantagens descabi-
das, incompatíveis com os baixos
salários — quando não salários de
fome — da maioria dos brasileiros.

FBI
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Reed diz 
que 

Brasil 
perdeu 

US$ 3 bilhões com calote

SÃO PAULO — O chairman do Citi-
corp/Citibank, John Reed, disse ontem
em São Paulo que o Brasil perdeu pelo
menos USS 3 bilhões com a decisão de
não pagar os juros da divida externa.
Segundo ele, dos USS 14 bilhões em
linhas de crédito acertados pelo acordo
de 19X8. referentes a operações comer-
ciais e interbancárias, o país perdeu USS
3 bilhões porque muitos bancos preferi-
ram vender os papéis da dívida externa
brasileira no mercado secundário, inter-
rompendo a sua participação no proces-
so de financiamento, o que não acontece-
ria se os encargos da dívida
continuassem a ser pagos.

Reed falou a 400 empresários durante
almoço promovido pelas Câmaras Ame-
ricanas de Comércio para o Brasil, de
São Paulo e do Rio de Janeiro. O Citi-
corp/Citibank é o maior credor privado
do Brasil, a descoberto em cerca de USS
4,2 bilhões, e fez reservas de USS 4 bi-
lliões em razão da falta de pagamento
dos juros por parte do Brasil e da Argen-
tina. Desse total, já lançou USS 300 mi-
Ihões como prejuízos. Segundo Reed, há
possibilidades de surgir um acordo flexí-
vel para o Brasil, mas, se até dezembro,
ele não for fechado, o Citicorp/Citibank
será obrigado a contabilizar mais USS
700 milhões de prejuízos, em razão da
probabilidade de a dívida brasileira so-
frer uma nova desclassificação.

Mudanças — Antes da decisão de
não pagar os juros, o Brasil recebia li-
nhas de crédito em condições favoráveis
(juros inferiores a 1 % e prazos superiores
a 180 dias). Agora, os juros subiram para
1,5% a 2% e os prazos ficaram bem
menores, entre 30 e 60 dias. O Citibank
possui linhas de crédito com o Brasil no
valor de USS 630 milhões.

Reed veio ao Brasil participar das
comemorações dos 75 anos de operações
do Citibank no país. Amanhã, está pre-
visto encontro com o presidente do Ban-
co Central, Ibrahim Eris. Para ele, o
Brasil não voltará a pagar os juros da
dívida externa este ano. Mas, enfatizou
seu apoio ao Plano Collor e exortou os
empresários a darem suporte ao governo
no controle da inflação, manifestando
esperança de que o Brasil feche ainda
este ano acordos com o FMI e o comitê
dos bancos credores."Se o país voltar a pagar os juros, o
Citicorp voltará a pagar dividendos a
acionistas e, conseqüentemente, o Brasil
voltará a ter condições para captar re-
cursos no exterior", comentou Reed. O
programa de conversão da divida exter-
na em investimentos pode ser o ponto de
partida para um acordo com os credores,
disse. O Citicorp está interessado na par-
ticipação em estatais brasileiras. Na Ar-
gentina, o Citicorp comprou 20% das
ações da Entel, da área de telecomunica-
çòes.

Neste momento, explica, o Brasil está
entre dois grupos de devedores: os que
continuaram a pagar os juros e podemvoltar ao mercado, como México, Uru-
guai, Venezuela e Filipinas. Os outros,
como Nigéria e Peru, que suspenderam o
pagamento dos juros e não resolveram
seus problemas, "estão riscados do mapa
pela economia mundial".

São Paulo — Ariovaldo dos Santos
_ , .. y\ > }., '< V' ••• //

Reed: bancos não farão acordos isolados com o Brasil

FMI colhe primeiros dados

BRASÍLIA — No primeiro dia
oficial de trabalho no Brasil, os teeni-
cos do FMI (Fundo Monetário Inter-
nacional) reuniram-se com o chefe do
Departamento Econômico do Banco
Central, Sílvio Rodrigues Alves, de
quem ouviram um relato detalhado
sobre o choque monetário instituído
pelo Plano Collor. A missão foi in-
formada sobre os critérios do blo-
queio de cruzados novos e os meca-
nismos que o Banco Central vem
desenvolvendo para manter o contro-
le da liquidez (montante de dinheiro
cm circulação no mercado).

Na coleta de números, o trabalho
dos técnicos do FMI já recolheram os
dados sobre a balança comercial, que
reflete o comportamento das expor-
tações e das importações. Na investi-
gação sobre o controle das contas
públicas, a missão foi informada ofi-
cialmente sobre a meta de superávit
de 1,22% estimada pela equipe eco-
nômica para este ano. Somente hoje,
o salvadorenho Ildefonso Guzman,
que está há sete anos no FMI, mas
nunca esteve no Brasil, começa a exa-

minar os números referentes à área
externa. Ele será informado oficial-
mente sobre a disposição do Brasil de
não recorrer a suas reservas cambiais
para o pagamento dos juros da dívida
devidos aos bancos credores, que
chegam a USS 6 bilhões.

| | A Argentina quer avançar rápido
no processo de integração com o

Brasil, tendo como exemplos a França
e a Alemanha, nações que na Europa
deram origem, através de uma coope-
ração bilateral, ao Mercado Comum
Europeu. Este é o pensamento que o
ministro das Relações Exteriores e
Culto da Argentina, Domingo Cavallo,
vai levar à reunião de chanceleres dos
países do sul do continente, hoje, no
Itamarati. O objetivo do encontro, que
reunirá também os ministros da Econo-
mia do Brasil, Chile e Uruguai, além
da Argentina, é discutir o Plano Bush,
iniciativa que pretende integrar o co-
mércio entre as Américas e foi propos-
ta pelo presidente americano, George
Bush, cm junho último.

Itamarati afirma

que país terá

supercomputador
BRASÍLIA — O Itamarati informou

ontem que continua de pé a negociação
entre os Estados Unidos e o Brasil para a
venda de um supercomputador à Em-
braer, transação que dependeria do cum-
primento de salvaguardas para impedir o
uso impróprio do equipamento, na reali-
dade um processador vetorial a ser liga-
do a um computador. "O negócio pode
se concretizar a qualquer momento",
prevê o assessor de imprensa do Itama-
rati, José Vicente Pimentel, acrescentan-
do que os brasileiros confiam na palavra
da chefe do escritório comercial da Casa
Branca, Carla Hills, que anunciou for-
malmente a operação de venda em sua
visita ao país, em junho.

Sempre que uma notícia sobre o de-
senvolvimento nuclear brasileiro surge
na imprensa dos Estados Unidos, o Ita-
marati reage da mesma maneira: atribui
a fontes não-governamentais a iniciativa
de levantar o assunto e tenta minimizar
sua repercussão, alegando que há inte-
resses privados envolvidos na questão,
como cientistas e jornalistas à caça de
prestígio. O que está em jogo, na verda-
de, segundo outras fontes do Itamarati, é
uma discussão acerca do acesso dos pai-
ses menos desenvolvidos a bens de alta
tecnologia. As potências mundiais não
vêem com bons olhos a ampliação do
cartel.

Em São Paulo, , o presidente da Em-
braer, Ozílio Silva, classificou como "pu-
ra fantasia" as denúncias dos cientistas
norte-americanos Gary Milhollin e Da-
vid Dantzic, em artigo publicado no jor-
nal The New York Times, sobre uma
possível colaboração do Brasil com o
Iraque para a construção da bomba atò-
mica, que estaria atrasando a operação
de venda do supercomputador.

Segundo Ozílio, a Embraer espera re-
ceber o novo equipamento "em dois ou
três meses, no máximo". O presidente da
empresa disse que dispõe de informações
seguras sobre a ausência de qualquer
impedimento do governo norte-america-
no para a concretização do negócio. Ele
garante que são normais as salvaguardas
exigidas pelo governo dos EUA neste
tipo de operação. "A Embraer não tem
qualquer envolvimento com órgãos do
governo responsáveis pelo programa nu-
clear", garantiu.
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Papers — Em reunião que durou
pouco mais de 20 minutos, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) aprovou
ontem em Brasília a emissão dos com-
mercial papers, mais uma forma de cap-
taçào de recursos no exterior por insti-
tuições financeiras que, posteriormente,
emprestarão esse dinheiro a empresas
privadas que operam com importações e
exportações. No mercado externo, os tí-
tulos serão vendidos a instituições finan-
ceiras, fundos de pensão e outros aplica-
dores, com prazos de vencimento que
variam de dois a quatro anos. O diretor
da Área Externa do Banco Central, An-
tônio Sochaczewiski, prevê grandes pos-
sibilidades de captação de recursos no
exterior com a emissão dos commercial
papers. Ele acredita que esse novo instru-
mento de endividamento poderá, em
parte, compensar a redução da oferta de
créditos de curto prazo a empresas brasi-
leiras de exportação e importação.

Privatização — O programa de
privatização poderá utilizar cerca de
20% do total de USS 45 bilhões em
cruzados novos ainda retidos no Banco
Central, segundo informou ontem em
São Paulo o presidente do BNDES,
Eduardo Modiano. Os recursos da par-
cela a ser liberada, que correspondem a
USS 9 bilhões, poderão ser utilizados por
pessoas físicas e jurídicas para aquisição
de empresas estatais. Modiano anunciou
que o governo decidiu permitir também a
utilização dos mecanismos de conversão
da dívida externa para compra de esta-
tais a serem privatizadas. Esta, aliás, será
a única forma de conversão permitida
pelo governo, para evitar pressão infla-
cionária. De acordo com as previsões da
equipe econômica do presidente Fernan-
do Collor, entre cruzados novos blo-
queados, títulos da dívida externa e Cer-
tificados de Privatização haverá uma
disponibilidade de USS 17 bilhões até
1992.
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EURO-GRÉCIACom Cruzoiro Ilhas Gregas.29 DIAS, visitando Espanha. França.Inglaterra. Lichstenstein, Suíça, Áustria.Itália e Grécia, com cruzeiro em navios de luxo p/Myconos. Rhodes. Heraklion e Santorini Ht Turista eTurista Sup . traslados, passeios e refeições
AÉREA: USS 1.902 TERRESTRE: USS 1.910'

EURO-MARROCOSHotéis de 1: Classe e Luxo.17 DIAS. visitando Madrid. Córdoba.Sevilha, Costa do Sol. Ceuta, Fe?. 6en>Mellal. Marrakech. Casablanca. Rabat. TangerMalaga. Granada e Toledo Com café da manhã. 14refeições, traslados e passeiosConsulte sobre extensão para Portugal, França, etc
AÉREA: USS 1.355 TERRESTRE: USS 1.405*

EUROPA CLÁSSICAI) 28 DIAS. visitando Espanha, frança.Inglaterra. Bélgica. Holanda. Alemanha.Suíça. Lichstenstem. Áustria e Itaha
___ Ht Turista, cafe e traslados

AÉREA: USS 1.355 TERRESTRE: USS 1.883*
tl) 28 DIAS, visitando Portugal. Espanha. França.Inglaterra. Suíça, Lichstenstem. Áustria e Italia HtTurista, cafe. traslados e passeios

VAÉREA: USS 1.355 TERRESTRE: USS 1.610*

EUROPA NÓRD1CAHotéis do 1? Classe c/meia pensão.17 DIAS. visitando Holanda. AlemanhaOcidental, Alemanha Oriental. Dinamarca.Noruega. Suécia e Finlândia Com cruzeiro de 3 diaslEstocolmo-Helsmki Estocolmo), traslados e passeios
AÉREA: USS 1.622 TERRESTRE: USS 2.679*
EURO-OFERTAHotéis Categoria Turista, c/c

4^^
c/café.27 DIAS, visitando Madrid. SanSebastian. lourdes. Bordeau*. Poitiers.Tours. Blois. Orleans. Paris. Calais. Dover LondresBruxelas. Zunch. Luxemburgo. Vaduz. Innsbruck.Cdttina D'Ampezío. Veneza Roma. Florença. Pisa.Nice, Barceiona e Zaragoza

AÉREA: USS 1.355 TERRESTRE: USS 1.389
EURO-VIKINGSCom União Soviética em hotéis de 1;.I) 22 DIAS, visitando Copenhague Oslo.Bergen, loen. Geirander Ge<lo. ^Estocolmo. Helsinki. Lenmgrado. Suzdal. VladimirTMoscou C/ café. 19 refeições, traslados e cruzeiroAÉREA: USS 1.863 TERRESTRE: USS 3,090*

II) 15 DIAS, visitando Estocolmo. Helsmki. Borlange.Laerdal Sjusjoen. Fiorde de Sogne. Bergen, Oslo. Comcafe da manhã. 5 refeições, traslados e passeiosAÉREA: USS 1.863 TERRESTRE: USS 1.13»OV
StiRVICOC i'r;ir LIZ )OS: ESCOLHA E MONTE O SEU ROTEIRO
CITY PACKAGESM D|AS-3 NOITES

RUA DA QUITANDA, 68 - LOJA A - : 232-9736

MÁDRID • Ht ÊmperadorPARIS Ht AmericaLONDRES ¦ Ht Royal NatROMA Ht Metropole
USS244/USS55p/noiteadeUSS 261 V USS 52 p/noite adeUSS 284 / USS 56 p'noite adeUSS 330 / USS 92 p/noite adeAMSTERDAM H Rembrandt USS2~1 / USS 62 p'noite adeVIENA Ht. íbis ou Alpha USS 216/USS 51 o noite ade

CRUZEIROS Marítimos FluviaisRIO RENO. 5 dias/4 noites 3 países, 7 portosGerman Rhine Lme desde USS 695RIO M0SEIA. 4 dias/3 noites 6 portosGerman Rhine Lme desde USS 380RIO DANÚBIO, 4 dias 3 noites 3 portosDanube Cruises Áustria - desde USS 1 045MARBALTICO. 11 dias.10 noites 8 países. 10 por tosNavio Ocean Pnnce - desde USS 2 050MEDITERRÂNEO. II d ias/10 noites - 5 países, 12 portosNavio Ocean Islander • desde USS 2 450

RESERVA D€ HOTÉIS em qualquer cidade da Europa ^
EUR0-H0TEL CHEQUE Ideal p/viagens de negócios ConsulteCASTELOS NA EUROPA localizados nos melhores locais 0maumo em requinte e serviço Sô para e«pertsROMANTIK HOTELS & RESTAURANTES ultima moda naEuropa, para tornar sua viagem umea Sú para românticosTRENS ¦ EURAIL PASS a maneira mais tranqüila de viajartoda a EuropaALUGUEL DE CARROS ou LEASING com a melhor infra-estrutura viária, você pode rodar a Europa de carroALUGUEL YACHT ou VELEIROS nos principais portosM0T0R-H0MES ideal para viaiar sem compromisso dehoráriosTOURS ESPECIAIS opções especiais Ex Turismo dehelicóptero na FrançaFEIRAS E CONGRESSOS possuímos informações dosprincipais eventos a serem realizados na Europa

PLANOS

RI TO iSjjojJs

líaàl

Paes mendonca barra no mês de agosto

PREPAROU UMA PROMOÇÃO BEM A SEU GOSTO.
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Vá ao Paes Mendonça Barra e descubra as melhores promoções de agosto. Com todo o conforto, a maior variedade e os menores
preços na seção de importados e em todos os setores da loja. Mas venha logo. Agosto é o seu mês de sorte no Paes Mendonça Barra.

Visite nossa galeria de lojas.
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Christiane Samarco
BRASÍLIA — 0 Congresso Nacio-

nal reabre hoje sob o impacto de uma
portaria moralizadora, determinando
que todos os servidores do Senado em
desvio de função, boa parte deles lota-
da em gabinetes de senadores, retorne
a suas lunções de origem. Mais do que
mexer com a estrutura funcional do
Senado, o diretor administrativo An-
tônio Carlos Nantes de Oliveira, que
assina a portaria inédita no Legislati-
vo, promete colocar a casa em ordem:"O servidor que dificultar o cumpri-
mento das normas será punido e quemse negar a segui-las será demitido",
garantiu.

Quando assumiu a diretoria admi-
nistrativa, há um mês, Oliveira,
ex-deputado e funcionário concursado
do Senado desde 1984, se viu obrigado
a contratar uma empresa de segurança
com prestadora de serviços, embora a
Casa tivesse 208 seguranças. Desço-
briu, então, que 43 deles estavam em
desvio de função, a maioria em gabi-
netes de senadores e sem trabalhar. Na
engenharia, a situação não era diferen-
te: o departamento tem 16 engenheiros
e arquitetos, e nenhum pintor.

Levantamento — Segundo Oli-
veira, o problema é tão grave que ele
optou por começar a resolvê-lo antes
mesmo de fazer um levantamento."Como o problema é dramático e te-
mos que solucioná-lo, optei por ga-
nhar tempo", explicou. Estima-se quedos 4.300 funcionários do Senado, in-
cluindo a gráfica e o Prodasen (o cen-
tro de processamento de dados do Se-
nado), metade está desempenhando
funções diferentes daquelas para as
quais foi contratada. Ao todo, são cer-
ca de 9 mil os funcionários do Con-

gresso. Na Câmara, onde o problema
também é flagrante, são 3.700 os fun-
cionários permanentes (entre celetistas
e estatutários), sem incluir o secretaria-
do parlamentar, que entra c sai com o
parlamentar a cada mandato.

Diante deste quadro, o diretor ad-
ministrativo do Senado decidiu cançe-
lar as contratações de firmas para ser-
viços de pintura no Senado e sair á
caça de pintores. "Tem 

pintor que vi-
rou agente de portaria ou está fazendo
os mais diversos serviços; só não está
pintando", conta Oliveira. Com a por-taria, porém, todos voltam ao órgão
de origem e serão readaptados às no-
vas funções.

O levantamento funcional dos ser-
vidores do Senado só agora começa a
ser feito pela Subsecretária de Pessoal,
mas estima-se que os desvios de função
— "o 

problema mais grave do Sena-
do", segundo Oliveira — atinja cerca
de 50% dos funcionários. E que se
cuidem os chefes que permitem meio
expediente. "Isto é imoral, anti-ético e,
quem permitir, será punido. Mesmo os
lotados em gabinetes de senador têm
regras a seguir", diz o diretor.

Mesmo sem os números do levan-
lamento, Oliveira calcula que 70% a
80% dos casos de desvio de função
poderão ser resolvidos sem maiores
transtornos, pois estes funcionários
ocupam cargos no mesmo jiível de
carreira e com o mesmo salário que
receberiam na função original. Mais
difícil será resolver o caso dos contí-
nuos que servem ao plenário do Se-
nado, ajudando a controlar o quó-
rum e atendendo os senadores. Eles
pertencem a um quadro antigo que
reúne artífices de metalurgia, entre
outros, e que jamais foi atualizado.

Volta Redonda. RJ — Tasso Marcelo
Senado 

quer 
servidores de volta à função de origem

Greve 
pode 

acabar na

CSN antes do dissídio

Sócrates pede mais verbas
BRASÍLIA — O ministro da Aero-

náutica, brigadeiro Sócrates da Costa
Monteiro, quer que o reajuste salarial a
ser concedido pelo Ministério da Econo-
mia aos militares seja também repassado
aos servidores civis. "Nossa preocupação
é com a grande defasagem que atinge
tanto os salários dos servidores civis
quanto os soldos dos militares." O abo-
no de Cr$ 3 mil, concedido aos trabalha-
dores que ganham até CrS 26.017,30,
beneficiou principalmente os servidores
civis, mas atingiu poucos militares, se-
gundo Sócrates.

O brigadeiro discutiu a questão sala-
rial à tarde com os ministros da Econo-
mia, Zélia Cardoso de Mello, e da Justi-
ça, Bernardo Cabral, mas afirmou que o
objetivo principal do encontro foi mos-
trar a necessidade de suplementação de
verbas para as ações operacionais das
Forças Armadas, principalmente para a
alimentação dos soldados. A ministra

disse que vai esperar os ministérios mili-
tares concluírem seus planos de cargos e
salários para discutir a possibilidade de
um reajuste salarial.

Na verdade, porém, mais de 50% dos
militares de patentes mais baixas, como
soldados, cabos e taifeiros (que traba-
lham como motoristas, cozinheiros ou
garçons nos ministérios ou nas residên-
cias oficiais dos generais, até mesmo co-
mo empregados domésticos), receberão o
abono. Dos cerca de 330 mil militares,
cerca de 170 mil também serão beneficia-
dos, 120 mil deles no Exército, 35 mil na
Aeronáutica e 15 mil na Marinha.

O ministro da Aeronáutica reafirmou
que as tropas estão tranqüilas, apesar do
sacrifício a que estão se submetendo. "As
Forças Armadas estão empolgadas por
participarem da batalha que o governo
trava para estabilizar a economia",
anunciou o brigadeiro.

Santana define transferência
BRASÍLIA — Os servidores públi-

cos licenciados, suspensos ou que res-
pondem a inquéritos administrativos
não serão redistribuídos e todos os
transferidos para outras repartições só
poderão ser promovidos depois de um
ano na nova função. Estas e outras
decisões foram tomadas pelo secretário
de Administração Federal, João Santa-
na, que através de uma instrução nor-
mativa publicada ontem no Diário Ofi-
ciai, definiu os principais critérios de
redistribuição de servidores da admi-
nistração direta, autarquias e fundações
públicas.

Para executar a redistribuição, a Sc-
cretaria de Administração solicitou aos
departamentos pessoais de todas as en-
tidades públicas informações sobre o
excesso ou a carência de funcionários.
A instrução normativa estabelece que
os servidores redistribuídos não serão

reclassificados, mantendo-se no mesmo
regime jurídico de seu órgão de origem.
Eles terão o prazo de um mês para se
apresentarem no cargo e seus salários
serão pagos pela entidade de origem,
caso o novo órgão não disponha de re-
cursos orçamentários próprios.

A instrução permite que os servido-
res redistribuídos sejam submetidos a
treinamento e só permite a transferên-
cia dos funcionários pertencentes às ta-
belas de especialistas para funções aná-
logas na nova repartição.

Outra portaria do secretário João
Santana fixa ainda o prazo de 10 de
agosto para que os servidores ocupan-
tes de apartamentos funcionais provi-denciem seu recadastramento. Oito
funcionários foram agraciados com
portarias que lhes permite ocupar imó-
veis funcionais, entre eles o secretário
nacional de Economia, João Maia.

Visite Além Paraíba

de 12 a 5 de Agosto

a 
participe 

da

PHIMR-M.G.

Dia 01 de Agosto - Quarta-Feira
Conjunto "14 BIS"

Dia 02 de Agoslo - Quinta-Feira"Michool Sulivam & Paulo Massadas"

Dia 03 de Agosto ¦ Sexta-Feira
ELYMAR SANTOS e sua Banda

Dia 04 de Agosto - Sábado"João Penca" e seut
Miquinhos Amestrados

Dia 05 de Agosto - Domingo"LÉO JAIME"

Durante a festa estará sendo realizada a
Confexpo - Moda Shopping com mostra das
confecções da cidade.
SHOW DE RODEIO: Equipe Zé Capitão.
Todos os dias, provas eqüestres, concurso
leiteiro e exposição de bovinos e eqüinos.
Promoção e Realização:
Prefeitura Municipal de
ALÉM PARAÍBA
APOIO: Sindicato Rural de

Além Paraíba
Cooperativa dos Produtores de
Leite de Além Paraíba
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Km assembléia, os metalúrgicos decidem manter a greve

UM Artigo

O 
presidente 

da CSN

é intransigente?

Roberto Lima Neto *

Parecem 
querer atribuir à intran-,

sigência do presidente da CSN a
continuação da greve em Volta Re-
donda. Aos interessados em julgar esta
afirmativa, vamos aos fatos:

1. A greve começou com uma soli-
citação de reposição salarial de 180%.
O Sindicato convenceu os trabalhado-
res do seu direito sagrado de reivindi-
ear 180%. Depois este número baixou
para 166%, e, finalmente, nani 8Q%..Q -

-Sindicato convenceu o trabalhador de
que este último valor era o justo e que
qualquer coisa abaixo disso feriria a
dignidade do trabalhador. Ora, mesmo
os 80% estão muito acima do suportá-
vel pela empresa.

Sou acusado de intransigente, de
não negociar em greve. De fato, recu-
so-me a negociar, enquanto a greve
não terminar, o índice do aumento de
salário, simplesmente porque não exis-
te negociação possível. O máximo que
a empresa pode negociar, e isto já foi
explicitado na audiência de conciliação
do TST, é 17,3%.

É verdade que este índice não repõe
os salários, mas é também verdade queisto é o máximo que a empresa pode
conceder, como bem sabem diretores
do Sindicato, para quem abrimos to-
dos os números da CSN.

2. Outro ponto básico da reivindi-
cação trabalhista está relacionado com
os débitos trabalhistas do passado, que
montam a aproximadamente USS 110
milhões. O Sindicato reivindicava este
pagamento de imediato e de forma
integral.

A maior prova de que minha posi-
çâo não é de intransigência é que sen-
tei-me à mesa de negociações com um
diretor do Sindicato e já chegamos a
uma proposta de pagamento parcelado
dos atrasados, que teria sido bem rece-
bida pela direção do Sindicato e até
mesmo por uma assembléia de grevis-
tas.

Estamos nos propondo a pagar os
atrasados, privilegiando com prazos
menores os salários mais baixos da
empresa, a quem pagaríamos em apro-
ximadamente seis meses. A camada
intermediária seria paga em 12 meses e
os mais bem aquinhoados seriam pa-

gos em um prazo móvel, dependendo
da recuperação da CSN, além de terem
a oportunidade de receber imóveis e
ações, se assim preferirem, pelos seus
créditos.

Onde está, portanto, a intransigên-
cia do presidente da empresa? Nego-
ciar salários, a empresa já o fez na
audiência de conciliação do TST.

3. Será que a intransigência não
estaria com o Sindicato?

A greve foi deflagrada em 11 de
julho, depois do anúncio pela empresa
de começar o pagamento de CrS 10 mil
para cada um dos 16 mil empregados
de menores salários da CSN, como
parte dos atrasados.

A greve foi deflagrada depois de já
estar marcada para o dia 16 de julho a
audiência de conciliação no Tribunal
Superior do Trabalho.

Nunca me recusei a conversar com
nenhum dos diretores do Sindicato,
embora não tenha recebido nenhuma
solicitação para encontro com o presi-
dente do Sindicato.

O Sindicato insistiu no fechamento
da Aciaria, sabendo que com isto for-
çava o abafamento do alto-forno n° 3,
pondo em risco este equipamento. Isto,
apesar de o presidente do Sindicato ter,
em reunião, na casa do diretor de Ope-
rações da CSN, prometido a ele o
não-fechamento da Aciaria. Na assem-
bléia do dia seguinte, este mesmo pre-
sidente discursou, enfaticamente, pelo
fechamento da Aciaria. Vale lembrar
que, nem na Itália, país das greves, se
fecha Aciaria.

Já está sobejamente demonstrado
que a greve é salarial para os trabalha-
dores, mas é política para a CUT. O
próprio JORNAL DO BRASIL já pu-
blicou, em artigo de 20/07/90, extrato
dos documentos de sindicalistas e poli-
ticos, colocando a greve como uma
guerra para derrubada do governo
Collor. E eu que sou intransigente?

Enquanto esta greve se arrasta por
21 dias, a empresa perdendo clientes e
com seus créditos cortados, mais uma
ameaça paira sobre a CSN. O carvão
metalúrgico que será usado em setem-
bro/outubro exige um prazo para com-
pra e entrega de, no mínimo, 40 dias.
Se falta carvão, a CSN fecha. E aí,
minha gente...* Presidente da Cia. Siderúrgica Nacional

VOLTA REDONDA, RJ — Se sen-
tirem na véspera que o resultado do jul-
gamento do dissídio no Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), no próximo
dia 8, não será favorável à categoria,
os 22 mil metalúrgicos da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), em greve
desde o dia 11 de julho, voltarão ime-
diatamente ao trabalho. Foi o que ad-
mitiu Vágner Barcelos, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Re-
donda, ontem de manhã, em assem-
bléia que reuniu cerca de 8 mil traba-
lhadores. "Poderemos retornar ao tra-
balho sem nenhum ganho, mas o
governo pode ter a certeza de que terá
um inimigo atrás de cada máquina",
declarou Barcelos.

A assembléia de ontem decidiu man-
ter a greve, que entra hoje no seu 22°
dia. Quando o movimento começou, os
metalúrgicos tinham como principal rei-
vindicação a reposição de 166% re-
ferentes às perdas salariais deste ano.
Ao longo das negociações, a empresa
acenou com 17,38% a título de anteci-
pação salarial. Os grevistas recusaram,
mas cederam, reduzindo seu pedido ini-
ciai para 80%. Estabeleceu-se o impasse
e a CSN voltou atrás, retirando a pro-
posta de 17,38%, deixando a decisão
para o Tribunal Superior do Trabalho,
que julgará o dissídio no dia 8. Ao deci-
direm pela manutenção da greve, os me-
talúrgicos foram praticamente unânimes
em condenar a posição adotada pela
CSN. Eles temem que o TST julgue a
greve abusiva.

A proposta informal da direção da
empresa para o pagamento dos atrasa-
dos — reposições salariais conseguidas
na Justiça nos últimos dois anos — foi
vista com simpatia, mas, diante da falta
de acordo para o dissído deste ano, os
metalúrgicos da CSN decidiram manter
o movimento. "Sinto muita pena e triste-
za, mas se eles querem fechar a empresa
não posso fazer nada", disse, cético, Ro-
berto Procópio de Lima Netto, presiden-
te da CSN.

Lima Netto, que não admite nego-
ciar com os metalúrgicos em greve, diz
que "o movimento está muito radica-
lizado". Segundo ele, a greve dos tra-
balhadores por reposições de perdas sa-
lariais é legítima, mas acha que eles
estão sendo usados pelo sindicato dos
metalúrgicos e pela CUT para fins po-
líticos. "Não adianta eu oferecer o que
não posso pagar. Isso era o que aconte-

cia com as outras administrações, que
não tinham governos fortes", disse.

Em conversas informais, os meta-
lúrgicos tentaram diversas vezes fazer
Lima Netto compreender que os traba-
lhadores não são os responsáveis pelas
más administrações anteriores, que sub-
sidiaram o aço, mantendo seu preço em
patamares irrisórios. Ontem, o diretor
sindical Luís Albano esteve novamente
no Rio, mas as negociações não avança-
ram. Vagner Barcelos acredita que a
CSN. está caminhando para o fim. "So-
mos como bois a caminho do matadou-
ro, mas vamos de cabeça erguida."

A proposta informal da CSN era pa-
gar os atrasados, cerca de US$ 110 mi-
lhões, em até 12 vezes para a grande
maioria dos empregados, destinando
mensalmente para isso CrS 285 milhões,
favorecendo primeiramente os assalaria-
dos de mais baixa renda. Os que ganham
até CrS 19 mil — 6.681 trabalhadores —
estariam quitados em seis meses; os que
ganham entre CrS 19 mil e CrS 38.700 —
cerca de 12 mil empregados — recebe-
riam o que a empresa lhes deve em 10
meses; os que ganham entre CrS 38.700 e
CrS 50 mil, ou 3.176 estariam quitados
em 12 meses; e os que recebem acima
dessa quantia — 2.800 empregados —
teriam que negociar com a empresa, que
acena com o leilão de imóveis da CSN
para saldar sua dívida.
O sindicato dos metalúrgicos continuou
ontem a fazer contato com mais quatro
prorietários de supermercados, para que
aceitem os cheques dos trabalhadores e
só os descontem depois que os salários
forem pagos. O sindicato está se colocan-
do como avalista dos trabalhadores.

I I A superintendência regional da'—' Caixa Econômica Federal, do
Rio de Janeiro, entrou ontem com três
pedidos de mandado de segurança no
Tribunal Regional do Trabalho contra
a liminar do juiz da comarca de Parati
e Angra dos Reis, José Jaime Santoro.
A liminar de Santoro exige liberação
do FGTS para os 4.500 trabalhadores
do estaleiro Verolme, em Angra dos
Reis, que estão sem receber salário
desde o dia 10 de junho. A CEF argu-
menta que o pedido do juiz é improce-
dente por não estar previsto na Lei
8.036, que permite o pagamento do
FGTS somente em casos de demissão
ou casamento. Hoje pela manhã, ope-
rários da Verolme, com suas famílias
farão uma passeata na Av. Rio Bran-
co, no Centro do Rio.

Autolatina negociará
i

um contrato coletivo

SÃO PAULO — O diretor de Recur-
sos Humanos da Autolatina, Diogo Cie-
mente, disse que iniciará negociações
com todas as comissões de fábrica e os
sindicatos de metalúrgicos que reúnem
funcionários da empresa para a possibili-
dade de assinatura de um contrato colc-
tivo de trabalho para seus 54 mil empre-
gados. "A Autolatina pode ser pioneira
no Brasil na adoção dessa idéia", previu
o diretor. Contrato coletivo de trabalho
é um dos seis itens de uma pauta definida
na semana passada pelas comissões de
fábrica da Autolatina, holding que con-
trola a Ford e a Volkswagen.

Em clima de tranqüilidade, os 900
funcionários do setor de ferramentaria e
manutenção da Ford de São Bernardo
do Campo, no ABC paulista, voltaram
ontem ao trabalho, após greve de 50
dias. Sem condições ainda de operar nor-
malmente, a Ford não conseguiu produ-

zir nenhum automóvel. Diogo Clemente
afirmou ontem que os operários terão
que fazer hora extra para recuperar a
produção normal da fábrica, que é de
780 automóveis por dia. Mesmo assim, a
normalidade só será alcançada em dez ou
15 dias. A prioridade na entrega de car-
ros será dos consórcios.

Cerca de 800 trabalhadores participa-
ram de uma rápida assembléia na porta
da Ford e foram informados oficialmen-
te pela diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo do Campo de
que a empresa pagaria ontem mesmo os
salários dos 6.800 empregados do setor
de produção, que não haviam entrado
em greve. Os grevistas também recebe-
ram salários, mas esse pagamento foi
feito pela empresa como um empréstimo.
Os dias parados serão descontados nos
próximos salários, em três parcelas.

Fipe registra 
queda

na inflação de 
julho 

a mais este ano

Tuma arrecadou

Cr$ 68 bilhões

SÃO PAULO — Pela primeira vez
desde abril, foi registrada uma desace-
leração da inflação, ou seja, uma redu-
çâo nos índices de alta de preços. En-
tre os dias 23 de junho e 23 de julho, a
Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), da Universidade de São
Paulo, apurou uma inflação de 12,51%
na cidade de São Paulo, para as famílias
de renda mensal entre dois e seis salários
mínimos. Este número indica uma queda
de 0,52% em relação á taxa anterior, de
13,10%, e que correspondia à inflação de
30 dias encerrados em 16 de julho.

Os coordenadores da pesquisa acre-
ditam que a taxa de inflação do mês de
julho vai ficar entre 12% e 12,5% e queem agosto a redução no custo de vida
deve ser bem mais acentuada. "Essa
queda é o primeiro sinal de reversão e
vem com perspectiva de ser duradou-
ra", ponderou o professor Juarez Riz-
zieri, um dos responsáveis pela pesqui-
sa do custo de vida.

Rizzicri creditou o resultado a três
fatores: aperto monetário, queda na de-
manda pela perda de salário real e inibi-
ção do aumento de preços em fun-
ção da entrada no mercado nacional de
produtos importados. Ele informou que
a queda é generalizada, atingindo todos
os itens, inclusive a alimentação. No co-
meço do mês, as perspectivas dos coor-
denadores da pesquisa apontavam uma
taxa superior a 13%.

Os preços dos alimentos e os alu-
guéis continuam a ser os principais res-
ponsáveis pela inflação. Isoladamente, os
alimentos subiram 12.75% no período de
30 dias encerrados em 23 de julho. A
contribuição deste item na taxa global
foi de 4,63%. Os gastos com habitação
subiram 14,95% e contribuíram com

2,59% dos 12,51 %. Neste segmento ape
nas os aluguéis cresceram 35,46%, repre-
sentando 2,38% da inflação total da ter-
ceira quadrissemana de julho (período
entre 23 de junho e 23 de julho).

As maiores altas foram registradas
nos preços de alimentos. As refeições
fora de casa subiram 28,32%; o frango,
39,69%; cebola, 78,55%; cafezinho,
33,05%; refrigerantes, 22,80% e coxão
mole, 24,85%. Alguns produtos baixa-
ram de preço: o alface estava 14,73%
mais barato; couve, 16,77% a menos;
café moído, 0,47% e laranja, 0,40%.

A variação de cada item foi: alimen-
tação, 12,75%; despesas pessoais,
10,21%; habitação, 14,95%; transportes,
10,73%; vestuário, 15,35%; saúde,
10,38% e educação, 10,53%.

Esta elevação no custo de cada item
teve a seguinte influência na composi-
ção da taxa de 12,51%: alimentação,
4,63%; despesas pessoais, 1,92%; habi-
tação, 2,59%; transporte, 1,08%; ves-
tuário. 1,16%; saúde, 0,37% e educação,
0,20%.

Em Brasília, a ministra da Econo-
mia, Zélia Cardoso de Mello, não es-
condia a satisfação quando convocou a
imprensa para anunciar o índice da Fipe."A inflação esta domada", repetiu Zélia,
lembrando a frase dita no dia da possedo novo governo: "Agora todos estão
constatando isto", completou.

A ministra -reafirmou que os agentes
econômicos e o próprio mercado de-
vem se convencer de que os efeitos da
política econômica estão possibilitando a
estabilização e queda dos índices. "Eu
sempre falei que tínhamos que acabar
com o mito de que a inflação só sobe. O
índice da Fipe vem mostrar que a infla-
ção também cai", disse, categórica.

BRASÍLIA — O diretor do Departa-
mento de Receita Federal, Romeu Tu-
ma, informou ontem que o esforço de
arrecadação tributária realizado pela Re-
ceita nos três primeiros meses do gover-
no Collor gerou, no primeiro semestre,
um crédito adicional de cerca de CrS 68
bilhões no orçamento fiscal. Segundo
Tuma, foi uma expressiva arrecadação
não só porque representou um aumento
de 15,4% ao que foi arrecadado no mes-
mo período do ano passado, mas tam-
bém pelo alcance sócio-econômico das
autuações efetuadas pela Receita. A
maior fiscalização foi em empresas e pes-
soas Físicas de porte econômico e rendas
elevadas, espalhadas em todos os estados
do país.

No "Fórum de Debates sobre o Pia-
no Brasil Novo e Perspectivas para a
Economia Brasileira", promovido pela
Escola de Administração Fazendária
(Esaf), Tuma disse que os valores dos
créditos fiscais apurados pela fiscaliza-
ção da Receita, no período de março a
junho deste ano, representaram um cres-
cimento de 20% em relação ao mesmo
período do ano passado. No primeiro
semestre, segundo ele, o contigente de
contribuintes auditados pela Receita
cresceu 33,8% em relação ao primeiro
semestre do ano passado."Pode-se dizer, hoje, com toda a
tranqüilidade, que esse esforço fiscal
não-inflacionário, de proporções consi-
deráveis. contribuiu decisivamente para
o lançamento de novos programas so-
ciais por parte do governo, além de servir
de colchão amortecedor da escassez de
recursos orçamentários antes mobiliza-
dos através do endividamento público de
cunho sabidamente inflacionário", disse
Tuma. Segundo ele, os créditos fiscais
adicionais permitiram, por exemplo, á
ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, anunciar antecipadamente um su-
peravit fiscal já em 1990.

Consórcio — Surpresa com o
grande número de pedidos de abertura
de novos consórcios de casa própria quetem chegado ao Departamento da Recei-
ta Federal, a ministra Zélia Cardoso de
Mello recomendou ao diretor da Re-
ceita, Romeu Tuma, que adote crité-
rios rigorosos para aprovar os novos
registros. Segundo Tuma, a ministra te-
me que a proliferação deste tipo de
consórcio — hoje em torno de 35 —
contribua para o aumento das irregu-
laridades constatadas nos consórcios de
automóveis.
Tabelamento — A Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária divul-
gou ontem uma lista relacionando 203
medicamentos, classificados como de"uso contínuo", que agora serão tabela-
dos pelo governo. A relação dos produ-
tos, alguns comercializados sob mais de
uma apresentação, foi elaborada por
um grupo executivo que reuniu técni-
cos dos ministérios da Saúde e da Eco-
nomia, Fazenda e Planejamento com
representantes da indústria farmacêu-
tica.
BailCOS — A partir de agora, os
bancos que estiverem em dificuldades e
solicitarem a ajuda do Banco Central
para não quebrar terão que cumprir uma
série de exigências criadas ontem pelo
Conselho Monetário Nacional. Segun-
do o diretor de Política Monetária do
Banco Central, Luís Eduardo de Assis,
as regras anteriores fixadas pela Reso-
lução 1.598 eram muito frouxas e per-
mitiam a concessão de empréstimos de
recuperação sem cobrar ajustes profun-
dos da instituição beneficiada.
Matrícula — Os estudantes da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul voltaram ontem a pagar CrS 200,00
pela taxa de matrícula, beneficiados por
liminar concedida pela juíza da 1 Ia Vara
da Justiça Federal, Marga Inge Barth
Tessler, ao mandado de segurança im-
petrado pelo Diretório Central de Es-
tudantes contra o aumento de 500% na
taxa. A UFRGS havia aumentado para
CrS 1 mil a taxa de matrícula.

in
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regulamenta 
propaganda

Publicitário ataca concorrentes

Portaria

BRASÍLIA — O governo publicou
no Diário Oficial de ontem portaria que
regulamenta os procedimentos para con-
tratação de publicidade oficial, reafir-
mando a obrigatoriedade da pré-qualifi-
cação das agências e agenciadores e a
realização do processo de licitação. No
primeiro caco, recomenda que a pré-qua-
iificaçào seja precedida da "mais ampla
publicidade". A portaria foi baixada um
dia após o PT ter acionado a Procurado-
ria-Gerai da República contra a Petro-
brás, que contratou sem licitação os ser-
viços da agência Setembro para o
lançamento publicitário do novo óleo
lubrificante Ultra-SG. A Setembro foi
uma das agências responsáveis pela cam-
panha eleitoral de Fernando Collor à
Presidência da República.

Além da ação do PT — sobre a qual
nem a Procuradoria nem o Palácio do
Planalto se manifestaram —, causou es-
tranheza no mercado publicitário a en-
trega a uma agência indicada pela Presi-
dência da República, igualmente sem o
processo de licitação, da campanha de
mobilização da população para o Censo
Demográfico de 1990. A campanha está
orçada em CrS 400 milhões e a dispensa
da licitação foi justificada pelo presiden-
te do IBGE, Eduardo Augusto Guima-
rães, com a alegação de que não havia
tempo para abertura de concorrência pú-
blica. A portaria de ontem, por ironia,
aprova os modelos-padrão de editais a
serem adotados pelos órgãos da adminis-
tração direta e indireta.

Maior receita — A propaganda
oficial ainda é a segunda maior receita
das agências — movimentando por ano
algo em torno de US$ 500 milhões. O
chefe de gabinete da Presidência da Re-
pública, Cláudio Vieira, que detém pode-
res exclusivos sobre toda a publicidade
oficial, recusa-se a falar sobre o assunto
há três dias. Vieira, de acordo com decre-
to presidencial, pode decidir até mesmo
os recursos interpostos contra decisões
da Comissão de Aprovação de Projetos
Básicos de Serviços de Publicidade, cujos
integrantes são escolhidos pelo critério
de confiança pessoal. A regulamentaçãoa
do decreto diz que "nenhuma campanha
será realizada sem que seu planejamento,
produção e mídia tenham sido aprova-
dos pelo Gabinete Pessoal do Presidente
da República".

A regulamentação dos procedimentos
para a contratação de publicidade gover-
namental não satisfez plenamente o meio
publicitário do Rio. O presidente da As-
sociação Brasileira das Agências de Pro-
paganda, seção RJ (Abap-Rio), Valdir
Siqueira, diz que ainda espera uma res-
posta do governo. "Pelo que pudemosobservar, só estão sendo escolhidas agên-
cias que participaram da campanha do
candidato Fernando Collor."

O governo reafirmou a obrigatorie-
dade da licitação em suas campanhas
publicitárias, mas continua se reservando
o direito de contratar publicidade sem
concorrência, escudado na Lei 2.300 —
criada pelo presidente Sarney em dezem-
bro de 1985. Segundo essa legislação, a
licitação pode ser dispensada em casos de"absoluta urgência ou notória especiali-
zação". Foi com base na Lei 2.300 que a
Presidência da República decidiu pre-
miar o esforço das agências que traba-
lharam para o então candidato Fernan-
do Collor.

Premiadas — A agência Setem-
bro, de Belo Horizonte, que ficou com o
lançamento publicitário do óleo da Pe-
trobrás, não foi um caso isolado. Tam-
bém foram premiadas as agências Gio-
vanni Comunicações, do radialista Paulo
Giovanni; a Artplan, do publicitário Ro-
berto Medina; a Perliger, de Aerton Per-
lingeiro Filho; a HCA e a Flori Publici-
tade, do empresário Jorge Barbosa, filho
do ex-comediante Chacrinha.

Em São Paulo, o edital de concorrên-
cia para licitação das agências que farão
a campanha publicitária das estatais foi
publicado ontem, mas não define data de
convocação para a apresentação das
propostas. O presidente da Abap, Luís
Celso de Piratininga, afirmou que alguns
erros continuam presentes na novas re-
gras de concorrência pública para parti-cipação das agências na verba publicitá-ria do governo. "É anormal, por
exemplo, que o edital não traga a data de
convocação das agências candidatas",
afirma Piratininga.

Além disso, a Rede Bandeirantes
queixa-se de estar enfrentando discrimi-
nações por parte do governo. A Petro-
brás, segundo um publicitário que prefe-riu não se identificar, não está
comprando tradicionais espaços publici-tários na programação da TV. Outro
forte comentário diz respeito à cobrança
por parte das agências que fizeram a
campanha presidencial de uma taxa ex-
tra paga pelo governo, além da remune-
ração normal de 20% sobre a verba de
veiculação e 15% sobre o custo de pro-
dução da campanha. Esse dinheiro seria
uma compensação adicional: as agências
trabalharam de graça na campanha elei-
toral no ano passado.

BELO HORIZONTE — O diretor
da Setembro Comunicação Mercadoló-
gica, publicitário Almir Sales, atribuiu
ontem acusações de irregularidades na
escolha de sua empresa para fazer as
campanhas da Petrobrás e da Receita
Federal á reação de agências concorrên-
tes, que estariam sentindo-se prejudica-
das "por antecipação", com a perspecti-
va de "mudanças na regra do jogo" na
distribuição da publicidade do governo.

"Uma meia dúzia de agências detinha
o monopólio de 80% das verbas do go-
verno. Estão sentindo que a revisão do
processo licitatório para sanar irregulari-
dades que existiam vai acabar com o
monopólio. Prevendo que outras agên-
cias vão entrar, estão gritando por ante-
cipação", disse o dono da Setembro. Ele

afirmou que não detinha nenhuma conta
do governo antes do governo Collor,"apesar de ter tentado entrar".

Almir Sales garantiu que as campa-
ilhas para a Petrobrás e a Receita Fede-
ral tiveram um caráter de excepcionali-
dade, provocado justamente pela
suspensão de todos os contratos de pu-
blicidade após a posse do presidente Fer-
nando Collor. Ele disse que os levanta-
mentos do governo estão encontrando
muitas irregularidades, o que explicaria a
demora na licitação para contratação de
novas agências.

As campanhas da Petrobrás e da Re-
ceita Federal, segundo Sales, não signifi-
cam que a Setembro passou ã ser deten-
tora dessas duas contas. Mas ele

ressaltou que, a partir da suspensão dos
contratos feitos no governo anterior, as
agências estão "todas igualadas" na
disputa pelo bolo da publicidade oficial.
A contratação sem licitação, para Sales,
tem amparo legal e "não chega a ser uma
irregularidade",

Nos governos anteriores, segundo o
dono da Setembro, era comum a contra-
tação de agências sem licitação. "O go-
verno Collor está tendo o cuidado de só
autorizar em casos excepcionais", afir-
mou Sales, lembrando que a Setembro
não foi a única contratada pelo atual
governo. Admitiu, entretanto, que o fato
de ter feito a campanha eleitoral do pre-"sídente 

Collor facilitou a escolha da Se-
tembro.

Jornalistas que trabalha
ram o ano inteiro em
overnights de insônia,
valorizando dia a dia, com
competência, honestida
de e talento, as ações de
desvendar e informar as
delicadas operações do
mercado de Economia e
Finanças.
Eles acabam de ganhar o
Prêmio White Martins de
Imprensa. Recompensa
por seus serviços presta
dos a toda a comunidade,
investindo na verdade
sem complicações.
Categoria Veículos

Impressos
1 ? lugar - Troféu Gui
lherme Bebianno
Martins - "Operação
especulativa D-O pu
xa aíta na Bolsa do
Rio", de Cristina Cal

Cristina Calmon,

Sônia Araripe,

Coriolano Gatto,

Ricardo Boechat,

Aluisio Maranhão,

Suely Caldas,

Luiz Guilhermino e

Domingos Meirelles.

mon, Sônia Araripe e Co
riolano Gatto. Veículo: Jor
nal do Brasil, de 10/3/89.
2° lugar - Troféu Fausto
Bebianno Martins - "O ca
so BR", de Ricardo Boe
chat, Aluisio Maranhão,
Suely Caldas e Luiz Gui
lhermino. Veículo: O Esta
do de São Paulo (janei
ro/89).
3? lugar - Troféu George
White - "BNDES subsi
diou empresas em até USS
3,2 bilhões", de Coriolano
Gatto. Veículo: Jornal do
Brasil, de 27/8/89.
Categoria Veículos

Eletrônicos
Prêmio único - Tro

iféu Mark Sutton -

["Contrabando de
louro", de Domingos
'Meirelles. Veículo:
Rede Globo (5/5/89).¦ESSAS SMH

ÀSCABECAS

PRIMADAS PELÂ

WHITE MARUK.
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Collor assinou as medidas com Ozires (C) e Santana

Desregulamentação chega à área

da distribuição de derivados
BRASÍLIA — O governo editou on-

tem um pacote com 22 medidas de desre-
gulamentação da economia, que estende
ao mercado de derivados de petróleo e
combustíveis os efeitos da política de
livre concorrência e libera os setores das
comunicações e agricultura de normas
burocráticas comprovadamente inúteis.
O conjunto de atos assinados pelo presi-
dente Fernando Collor é o primeiro pas-
so para desmontar o cartel do transporte
de combustível que influirá decisivamen-
te na redução do preço final ao consumi-
dor. O ministro da Infraestrutura, Ozires
Silva, calcula que os preços para comer-
cialização da gasolina, álcool e óleo die-
sei estarão liberados até o final de agos-
to.

Pelo menos três cartórios foram atin-
gidos por decretos e portarias assinados
ontem. O maior deles é o do TRR -
Transportadores, Revendores e Retalis-
tas, que formam uma rede de postos
volantes de abastecimento que comercia-
lizam pequenas quantidades de combus-
tível a varejo, suprindo a demanda de
fábricas, garagens, fazendas e indústrias
de médio porte. Hoje, os TRRs somam
apenas 500 com o poder de fogo suficien-
te para impedir o acesso a essa fatia do
mercado mesmo a empresas de grande
porte. Com a simples eliminação da exi-
gência de autorização prévia para a ativi-
dade, o governo abriu a concorrência. O
mesmo procedimento foi adotado para o
transporte rodoviário de derivados de
petróleo não combustíveis (parafina, as-
falto, solventes e outros) e de combustí-
veis.

Autorizações — No setor de
combustíveis, o governo concentrou as
principais medidas do pacote, revogando
11 portarias do extinto Conselho Nacio-
nal de Petróleo (CNP), que protegiam
um sistema rígido de controle do Estado
através da concessão de autorizações

Brasília — João Ramid

Collor assinou as medidas com Ozires (C) e Santana

prévias. Com as revogações aprovadas,
ficam mantidos apenas os controles e as
formalidades do Departamento Nacio-
nal de Combustíveis, assim mesmo aque-
les considerados imprescindíveis. Uma
dessas portarias editada ontem atinge
outro pequeno cartório - o do re-refino
de óleos lubrificantes minerais usados ou
contaminados, limitado a grupos que ob-
tiveram licença prévia para a atividade.
Atreladas a esta, foram revogadas reso-
luções que fechavam o mercado dos
transportes do óleo reaproveitado e da
mistura e envasilhamento de óleos lubri-
ficantes e de produção de graxas.

O pacote, com cinco decretos, 15 por-
tarias e um projeto-de-lei, reduz a parti-
cipação do Estado nesses setores empres-
tando ao programa de
desregulamentação um sentido prático.
Excessivamente técnicas, as portarias
ajudam a fazer desaparecer o emaranha-
do de normas que encarecem serviços

públicos e privados. Algumas dessas nor-
mas eram inexplicáveis, como a que limi-
tava em 15 minutos, por hora, o tempo
máximo para intervalo comercial de tele-
visão. Ou as que determinavam ao De-
partamento de Telecomunicações (Den-
tel) que fiscalizasse o conteúdo das
programações das emissoras de rádio e
televisão e combatesse as transmissões"piratas", atribuições constitucionais do
Ministério da Justiça. Na esfera do mi-
nistério da Agricultura, apenas um de-
creto pôs fim a um gasto mensal de 35
mil quilos de papel, manuseados mensal-
mente por pouco mais de 500 funcioná-
rios. Esses números faziam parte da con-
tabilidade da Secretaria Nacional de
Defesa Agropecuária, responsável pelos
registros e licenças de produtos de ori-
gem animal e vegetal, fertilizantes, se-
mentes, mudas, sêmen animal e outros,
que tinham de ser renovados em perío-
dos que variam de dois a cinco anos.

BRIZOLA EMENTE 
:

O ex-Governador Leonel Brizola não se cansa de
mentir. Em seu décimo nono tijolaço, publicado na -
última segunda-feira no Jornal do Brasil, agride a
memória de todos nós, louvando realizações que teria fei-
to no Interior do Estado, região que me acusa de ter
abandonado.

Mentira.
Vamos aos fatos e aos números. "
1. Brizola diz ter desenvolvido "expressivo 

progra- t,
ma de eletrificação rural", obra que insinua ter sido mais
importante que a minha. Mentira. Em seu Governo, ele
instalou apenas 2.288 quilômetros de redes para proprie-
dades rurais enquanto, já ao terceiro ano de minha ges-
tão, haviam sido instalados 3.550. Tem mais, muito mais:
até março deste ano meu Governo, através da Cerj, ti- "

nha feito 10.014 ligações rurais, número superior às 9.507
ligações feitas — atenção — nos dez anos anteriores, entre .
1977 e 1986. Com o Governo Brizola, especificamente,
não dá nem para comparar.

2. Brizola referiu-se à colocação de "novas redes de
abastecimento de água". Referência superficial, feita por
quem sabe que não fez quase nada. Nos quatro anos de
seu Governo, foram instalados apenas 896 quilômetros
de redes de água em todo o Estado do Rio. Até março
deste ano, meu Governo já instalara 1.367 quilômetros. -
Em tubulação de esgotos, Brizola, durante os seus qua- 

'>
tro anos, instalou 374 quilômetros contra 680 quilôme-
tros que instalei em apenas três anos, até março de 90.

3. Não basta, entretanto, pôr os canos embaixo da
terra. É necessário aumentar a produção de água. Nisso,
também, o Governo Brizola foi medíocre: aumentou a
produção de água em apenas 146,9 milhões de litros por
dia enquanto, de março de 87 a março de 90, meu Go-
verno já elevara a produção de água em 475,2 milhões
de litros por dia. Mais que o triplo, considerando meus
três anos contra os quatro dele.

4. Brizola diz que construiu e melhorou estradas.
Mentira. Passou quatro anos sem construir sequer uma
estrada vicinal. Foi zero. Pavimentou apenas 140 quilô-
metros de rodovias. Até março deste ano, meu Governo,
através do DER, já construíra 21 novas rodovias vicinais
e pavimentara 700 quilômetros de estradas.

5. Se tivesse pudor, Brizola não mencionaria, como
estímulo que teria dado ao desenvolvimento do Interior
fluminense, os assentamentos rurais. Nessa área, tudo o
que ele fez foi demagogia sem efeito prático para as co-
munidades carentes. Assinou nada menos que 250 de-
cretos de desapropriação de terras mas, tudo tão malfei-
to, tão feito às pressas, que apenas 17 deles chegaram a
ser ajuizados. E pasmem: destes 17, nove transforma-
ram-se em processos legais, com tramitação na Justiça,
só durante o meu Governo. Com seriedade, já entreguei,
através da Secretaria de Assuntos Fundiários, 5 mil títu-
los definitivos de posse de terra. Mais do que o progra-
ma Cada família, um lote com o qual Brizola distribuiu
certificados que, depois, os supostos proprietários não
conseguiram registrar legalmente. Até o final de meu
Governo, 20 mil famílias serão beneficiadas com títulos
verdadeiros e definitivos. Com valor na Justiça.

6. O Banerj, de fato, concedeu muitos créditos du-
rante o Governo Brizola. Tantos, tão generosos, tão sem
critério, apenas como distribuição de favores até mesmo
a pessoas e empresas fora do Estado, que o banco foi
à garra. Sofreu intervenção do Banco Central e me dei-
xou como herança um rombo de quase USS 2 bilhões.

7. Brizola afirma ter dado "decidido" apoio à pro-
dução leiteira do Estado do Rio. Outra mentira. Em sua
administração, a produção de leite foi de 396 milhões de
litros por ano, na média. Em 1988, graças em boa parte
à atenção que dispensei ao setor, este número pulou pa-
ra 496 milhões de litros por ano. Nos últimos três anos,
a produção vem aumentando na base de 3,2% ao ano
e, agora, está na marca de 1,1 milhão de litros por dia v
— quase 55% do que o Estado consome.

8. Brizola finge indignação com o abandono a que 
' '

eu teria legado aos Cieps. Mais uma mentira. Quando
assumi, encontrei em funcionamento, sob gerência do
Estado, 65 Cieps. Pois bem, durante meu Governo já »
foram concluídos 67 Cieps. Não houve abandono. •
A verdade é que, entre prédios absolutamente inaca- *.
bados, precisando de muitas obras, e outros apenas es- j
boçados, Brizola deixou nada menos que 391 Cieps.
Este é o dado que a falsa indignação quer encobrir. •

9. Finalmente, Brizola chega ao cúmulo da falsidade £
quando diz que retenho a distribuição do ICM em de- •;
trimento do Interior. É falso e imprudente, pois não
se importa de fazer tal assertiva exatamente no momen- |?
to em que, por proposta minha, a Assembléia Legis- !;
lativa aprovou nova forma de repartição do ICMS — o >
novo nome do mesmo imposto — para beneficiar os
municípios mais pobres do Interior. Alguns deles, exa- ;
tamente os que menos arrecadam, vão ter, com os üi
novos critérios por mim expostos, aumentos de receita
da ordem de 200%. Í

Diante de todos estes números, qualquer pessoa de
boa fé vai parar para pensar. Meu Governo é, na verda- i
de, o primeiro governo de real e efetiva integração entre í
a capital e o Interior deste Estado. §

Por todos os meios ao meu alcance, promovi a des-
concentração econômica para estimular atividades no
Interior, aumentando o número de empregos, criando
renda e salários.

Brizola quis denegrir esta obra com adjetivos, por-
que não tem números, não tem fatos, não tem nada,
rigorosamente nada para apresentar.

Só mentiras.

MOREIRA FRANCO I

GOVERNADOR DO ESTADO

B© RIO BE JANEIRO

2

CONTINENTAL
AV RIO BRANCO. 156-LOJA 14 : 262-1615
RUA DA QUITANDA. 53 LOJA A sfS : 232-9736

ÍMdia

dos pais

D



6 ? Io caderno ? quarta-feira, l°/8/90 JORNAL DO BRASIL

Informe JB

d:
epois que os muros
caíram no Leste euro-

peu, começam a vir à tona
as primeiras notícias sobre
a questão ambiental na re-
gião. Todas nada abonado-
ras.

A Alemanha Oriental,
por exemplo, joga no ar, a
cada ano, 5 milhões de to-
neladas de dióxido de en-
xofre — oriundas do car-
vão e das siderúrgicas —,

que produzem nocivas chu-
vas ácidas e destroem fio-
restas.

Já a Tchecoslováquia
despeja na atmosfera 3 mi-
lhões de toneladas de dióxi-
do de enxofre.

E a Polônia apresenta
na região do carvão de No-
wa Huta um elevado índice
de nascimentos de crianças
com deformações genéticas
por causa da poluição do
ar: 178 em cada 10 mil.

?
Ou seja: a poluição não

tem ideologia.
Paz à vista

Há fortes indícios de que
está chegando ao fim a longa
greve dos metalúrgicos da
Companhia Siderúrgica Na-
cional.

Os trabalhadores deve-
rão aceitar a proposta da di-
retoria da usina antes do dia
8, quando está previsto o jul-
gamento da questão no Tri-
bunal Superior do Trabalho.

?
Já era tempo.

De passagem
O delegado Romeu Tu-

ma admitiu ontem, em pales-
tra na Escola de Administra-
ção Fazendária, em Brasília,
que sua passagem no Depar-
tamento da Receita Federal
poderá ser curta.

Deixou a entender que
vai sair em breve.
Mãos ao alto!

O Ibama acaba de rece-
ber denúncia de que a entida-
de holandesa Novib—locali-
zada em Amsterdã —, que
atua em prol da reforma
agrária no Terceiro Mundo e
é presidida por Annike Jan-
sen, estaria financiando inva-
sões dos movimentos dos
sem-terra em regiões da Mata
Atlântica em todo o país.
Éfria

O governo acompanha
com preocupação as geadas
que atingem o Sul do país.

Teme que o frio esquente
os preços dos hortigranjeiros.

É o fantasma da inflação
do chuchu.

Luz, câmera, ação
O delegado Romeu Tu-

ma continua candidato ao
Oscar de efeitos especiais.
Não consegue trabalhar lon-
ge das vistas das câmeras de
televisão.

Só assim se explica o fato
de ele ter parado de dinami-
tar as pistas clandestinas dos
garimpeiros na reserva dos
índios ianomâmis depois que
a imprensa foi embora.

Pró-memória
O novo inventariante da

Fundação Pró-Memória será
Aldofrides de Paula, atual
chefe do espólio da Funda-
ção Nacional de Artes Cêni-
cas — Fundacen.

Ele vai substituir Lilian
Elma Lima Barreto, afastada
da função semana passada
pelo presidente Collor de
Mello por ter nomeado como"assessor informal" o falso
professor Milton Parnes.

Maldição
Ontem, diante da queda

dos novos índices de inflação,
a ministra da Economia, Zé-
lia Cardoso de Mello, inter-
pretou:

Há na teoria econômi-
ca uma maldição dos índices.
A maldição atingiu aqueles
que apostavam no crescimen-
to da inflação.

Derrapou
Depois de cinco anos e

investimentos de quase US$ 2
bilhões, rolou finalmente da
fábrica-modelo da GM no
Tenessee o primeiro modelo
do Saturno, um carro com-
pacto com o qual a firma pre-
tende competir no mercado
mundial com os japoneses.

?
As perspectivas não são

lá muito boas.
Ao contrário do que pre-

via o projeto inicial, o custo
do Saturno para o consumi-
dor está rondando a casa dos
US$ 12 mil, US$ 2 mil a mais
do que custam, em média,
carros fabricados por firmas
do Japão.

De fora
Um dos mais tradicio-

nais empresários do setor ex-
portador de café, João Leão
Satamini está jogando a toa-
lha.

Sua empresa, a Mercantil
Trading, que ano passado
ocupou o 18° lugar no ran-
king nacional, deixou de ope-
rar no comércio exterior.

Bola dividida
O diretor de Área Exter-

na do Banco Central, Antô-
nio Cláudio Sochaczevski, foi
ao Maracanã domingo assis-
tir à decisão do campeonato
carioca com um casal de ale-
mães e se viu em maus len-
çóis.

Tentou por todos os
meios explicar aos amigos
que fosse qual fosse o resulta-
do do jogo Vasco x Botafogo
ninguém seria campeão —
mas não teve sucesso.

Explicar para os cam-
peões do mundo que as re-
gras do jogo haviam sido mo-
dificadas no meio do
campeonato foi mais difícil
do que negociar a dívida ex-
terna com os bancos credores
— confessa Sochaczevski.

Gracinha
Do senador Roberto

Campos, candidato a depu-
tado federal pelo PDS-RJ,
em palestra sexta-feira para
empresários e políticos de
Campos, no Norte Flumi-
nense, explicando que o dis-
curso ideal deve parecer um
biquíni:

Deve ser longo o sufi-
ciente para cobrir o assunto e
convenientemente curto para
deixar o assunto exposto.

-L&n ce-IÂ vre -
O candidato ao governo do Rio pelo

PSDB, Ronaldo Cczar Coelho, almoça
hoje cm Campos com 60 empresários. As
I7h, inaugura seu comitê na cidadc.
O Já os candidatos do PT, Jorge Bittar, e
do PDT, Leonel Brizola, gravam para o
horário gratuito na TV.

A reforma administrativa na Delega-
cia Regional do Banco Ccntrai-RJ está
sendo conduzida por funcionários que
estão em cargos de chefia há mais dc dez
anos, o que cm princípio não representa
mudança. Os cortes afetam as ativida-
des-fins e não as atividades-meio, ao
contrário da determinação inicial.

Já foram recolhidas as 28 assinaturas
necessárias para a CPI que será instaura-
da ainda este mês na Assembléia Legisla-
tiva do Rio para apurar os mecanismos de
contratação, em secretarias do governoestadual, de pessoas ligadas ao crime or-
ganizado.

O ministro da Justiça, Bernardo Ca-
bral, fala hoje, de Brasília, no Encontro
com a Imprensa, na Rádio JORNAL DO
BRASIL, sobre as greves e a violência na
cidade e no campo, em novo horário: às

lh. É a abertura do mês de comemora-

ção dos 55 anos da emissora e dos cinco
anos do programa.
O A Ceasa-RJ — empresa auto-sustentá-
vel dirigida por funcionários, produtores e
usuários — enviou ontem proposta ao go-
vc-rno do estado para aumento dos salários
de seus funcionários, que chegará a 50%,
dependendo da faixa salarial, sem qual-
quer despesa para os cofres públicos,
o Odete Lara lança hoje, às 20h, na
Livraria Timbre, da Gávea, o livro Mt-
nha jornada interior.
0 Os pilotos da Copa Shell de Marcas e
Pilotos almoçam hoje na Churrascaria
Marius, em Ipanema, Rio, quando serão
lançados os prêmios de piloto revelação,
piloto mais seguro e fotógrafo da melhor
foto da temporada. Dos 14 participantes,
dois são mulheres; Cristina Rosito e Da-
nusa Palhares.
6 O empresário Alfredo Laufer, cujo
slogan dc campanha a deputado estadual
pelo PSDB-RJ é Rio limpo, teve sua casa
de Tercsópolis assaltada segunda-feira.
Ontem foi a vez dc sua empresa Atri-Ny-
lox, na Fazenda Botafogo: "Agora, além
de limpo, estou depenado".

Ancelmo Gois, com sucursais

Você tem
MANIA DE LER?

Associe-se à Mania de Ler que pôe à
sua disposição 25.000 títulos, dos clàs-
sicos aos últimos lançamentos.
Várias promoções e planos muito es-
peciais para os papais, aposentados e

maiores de 60.
Entrega a domicilio.

MANIA DE LER LIVROS
Rua Paula Freitas, 78 s/ 204
2S7-7844 • 287-84S6

rtmi<H>Bw

Colunado Castello
A ostúda poética no JB.

JB

PARA O PAPAI
PURIFICADOR DEE ÁQUA EUROPA

O Oculto agora so revela:
"A MAGIA DE TODOS NÓS"

Workshop com vivências e experimentos
Formulário e Receitas Mágicas
Ritual da Vela • Ritual do Pão

MAGIA PARA O DIA-A-DIA f
Apresentação: Prof. Kaanda-Ananda "
Participação Especial: Prof. Namur

Dias: 4 e 5 de Agosto às 9:30
Certificado • Slides - Filme - Músicas

d£

Não è ozônio uaun EunopA
Não 6 elétrico aio-0437
Limpeza automática >39-0697
Instalação grât)9
Rua HlUirlo do Oouvola 0C/207

Copacabana

Inf. Reservas: 257-3665
RISING
BRASIL

ACADEMIA
ARCANA

NATUREZA
MOTOS

MiJaMiMel©
ORATÓRIA, IMPROVISO E CULTURA GERAL

EXECUTIVOS, EMPRESÁRIOS, POLÍTICOS, CRIANÇASConsultas « cursos. Prot. 8IMON WAJNTRAUB. Tal. (021) 210-0130, 930-0833, 300-1044, RJ. 9 às 22 hs. Adquira as 6 FITAS K-7 com apostilas, exercícios do DICÇÃO,IMPOSTAÇÁO E ORATÓRIA Cr$ 10.000,00.
CURSO RÁPIDO PARA POLÍTICOS

EMERGENCIA £INTERNAÇAO EM PSIQUIATRIA

DEPENDÊNCIA À DROGAS
TRATAMENTO DO ALCOOLISMO °

 ¦¦ 24h por dia
CLÍNICA MARIANA

Ruo Prof. Eurieo Rabelo, I3l — Tijuco
Tel».: 264-3647 e 264-3545

CICLO DE CONFERÊNCIAS EMPRESARIAIS

O BRASIL E O

MERCADO COMUM EUROPEU

A Unificação da Europa em 1992

De 08 de agosto a 05 de setembro
(segundas e quartas-feiras)

Das 18 às 21 horas
ÉpfPreço: 180 BTNF

¦ < GohfCTCDCistas: Jean Mane Warêgne (delegado da Comunidade Frantófooífda >
¦}} »• Bçlgic^no Brâ$U),.Carlos Castilho (jornalista eex-diretorintèftarionaldojornal do \1 > : -&asü), Minwtro Francisco Junqueira (chefe do Departamento dà Europa no. /.> ¦
\ •' V ItaraáratiJj.Dr. Uliich Kuhn (diretor de comércio exteriorda.Cia,"Hering), V '

: ;:•' Df." HeinzBittman (Embaixador da República fedéral-AIcmánc! Braa!),'V-
Jean Gabriel Langlois (diretor do Banco Sogeral), Prof. Helson Cavalcante Btaga•. ;(do 1PEA e da UFRJ), Jean Bernard Ouvricu (Embaixador da França no Brasil) ikjff

e Reynier Flaes (Embaixador dos Países Baixos no Brasil).

Auditório do Centro Cultural Cândido Mendes
Rua da Assembléia, 10/42? andar - Pça. XV - Rio de Janeiro

Informações e inscrições com Cláudia Márcia
pelos telefones 224-8622 R: 52 e 57/232-1393

Organização:
, CENTRO CULTURAL

CÂNDIDO MENDES
ASSESSORIA INTERNACIONAL
©'

Coordenador:

Jacques d'Adesky

tfâ?
KLM

Apoio Cultural:

@Atbntictur VJ Gokfesi CídsscâmboDlufryno aliança franccga OI assotínua ntíwwcchm. m v*jí«

w

CardioBarra

Âtendimento clínico e cardiológico
de urgência, 24 horas

temos convênios
Av. Fernando de Matos, 162 - Barra da Tijuca

CREMERJ-95.644-2

©

CENTRO CULTURAL
CÂNDIDO MENDES

• NÚCLEO DE FORMAÇÃO
;;PERlyiA(MENTE PRAÇA XV

PREPARAÇÃO PARA MUSICAIS
Mongol
EDITORAÇÃORosa Amanda Strauaz
PESQUISA DE MARKETINGQ. Qillos Gerteiny
HOUSE-ORGAN:
Noções e Prática de Como Fazer
Publicações de Empresas.B«ty Romero e Shirley Fiorotti Costa
0 PORTUGUÊS NO DIREITOAugusta Boal
0 ATENDIMENTO QUE PENSA:
PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CO-
MUNICAÇÃOLuiz Alberto Marinho
DESENVOLVIMENTO GERENCIALAdalberto Bezerra

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃOQ. Gitles Gerteiny
INICIAÇÃO TEATRALCarlos Pimentel
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOSAxel Chaves
CONTABILIDADE BÃSICAJaime Jacob Juer
AMÃLÍSS E BALANÇOAncelmo Carrera Mâier
MATEMÁTICA FINANCEIRARoberto Francisco Marctieaini
EDITORAÇÃO ELETRÔNICAMarcelo Borotoin
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
JORNALISMO EMPRESARIALBotty Romero

K i ¦ Rua da Assembléia, 10 sala 602*
,3,Á Inf.: Tel.: 224-8622 R.r52/56

ÉffimBanco das Artesc«l,Leilões \

MINISTÉRIO da justiça
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
INMETRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Comunicamos a PRORROGAÇÃO da

TOMADA DE PREÇOS N° 016/90,

para 24/08/90 às 10hOOmin.

Carlos Alberto de Mello

Vice-Presidente da C.L.

CAPTAÇÃO DE PEÇAS DE ARTE
Estamos selecionando móveis antigos,

pratas, quadros, esculturas, marfins, jóias,
peças art nouveau e art deco, tapetes orientais,

porcelanas, cristais europeus, imagens
e outros objetos de época.

Lndividua] Bank
31? LEILÃO — 

©CHASE
Rua das Laranjeiras, 540 - Tel.: PABX 265-01 23 - Rio de Janeiro, RJ

Millôr

O quadrado

crítico

Antra da aasinar am acordo, tatunm mx)uo.ms
Maine o Informs Sindieal h, pjfOTJKie

T/*\P\T A T TIO 1J13 A CTT Avenida Brasil, 500 — CEP 20949 — Caixa Postal 23100 — SaoCristovao — CEP20922« AXJ XJKJ IJIV/IOIU Rio de Janciro _ Tel. (02i) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 558

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

Classificados (021) 580-4049
São Paulo (011)284-8133
Brasília (061)223-5888
Classificados por telefone
Rio de Janeiro (021)580-5522
Outras Praças (021) 800-4613
Avisos Religiosos e Fúnebres
Tels: (021) 585-4320 — (021) 585-4476
• _:: ^ .Sucursais r.
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) Quudra I. Bloco K, Edifício
Denasa, 2o andar — CEP 70302 — telefone: (061) 223-5888 — telex:
(061) 1 OU
Sâo Paulo — Avenida Paulista, 1 294, 17" andar — CEP 01310
— S. Paulo, SP — telefone: (011) 284-8133 (PBX) — telex: (OU)
21 061,(011)23 038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, I 500, 7o andar — CEP
30130 — B. Horizonte, MG — telefone: (031) 273-2955 — telex:
(031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Josc de Alencar, 207 — s/501 e 502 —
Menino Deus — CEP 90640 — Porto Alegre, RS — telefones:
(0512) 33-3036 (Publicidade), 33-3588 (Redação), 33-3118 (Ad-
ministraçâo) — telex: (0512) 1 017

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

Atendimento a Assinantes
Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h às 17h
Sábados, domingos e feriados, das 7h às 1 lh
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta das lOh às 17h
Telefone: (021) 585-4377

Preços de Venda Avulsa em Banca
Com Classificados
Estados Dia frtil Domingo
RJ  40,00 " 60.00
MG-SP 4i00 63.00
ES 60,00 75,00
DF-MT-MS-PR-BA  100.00 105.00
PE ~ 120,00 135.00
PA-flO-RR  140.00 150.00
MANAUS  140.00 150.00

Sem Classificados
Estados Dia GtH Domingo

AL-MT-MS-SC-flS-BA-SE-PR-GO 80,00 90,00
MA-CE-Pl-flM-PB-PE-AM-flO-AC-ftfl-PA 100,00 105,00
DEMA1S ESTADOS 100.00 105,00 "

© JORNAL DO BRASIL S A 1990
Os textos, fotografias e demais criações intelcc-tuais publicados neste exemplar nào podem serutilizados, reproduzidos, apropriados ou estocadoscm sistema de banco dc dados ou processo similar,em qualquer forma ou meio — mecânico, clctròni-co, microfilmagem, fotocópia, gravação, etc. — semautorização escrita dos titulares dos direitos auto-rais.

Segunda/Domlngo Executive (Segundn/Sexta-Feira)
Entrogo Mensal Trimaatral Somostral Monsnl Trimestra! SomcatralDomiciliar ,, ——i ————— ———————r——————

Preco Praco Pro 90 Pra^o Pre 90 Prapo 3Avista Avista Parcalas Avista Parcelas Avista Avista Parcelas Avista Parcelas
Rio do Janeiro/Sfio Paulo/Minas Gerais 1280,00 3456,00 1841.00 6528.00 2466.30 880,00 2508,00 1336,00 4752.00 1795.50

Espirrto Santo 1860.00 5022,00 2675,30 9486.00 3584.10 1320.00 3762,00 2004.10 7128,00 2693.20
Goi&nia/Salvador7Macei6/Cuiabd/Contiba/Flofian6poUsPorto Alegre/Ca«npo Grantiu 2440.00 6588.00 3509,50 12444.00 4701.80 1760.00 5016.00 2672.10 9504,00 3590.90•Brasilia
Recito/Fortaleza/Tereaina/Natal/Jofio Possoa/Sao Lula 3020.00 8154.00 4343.70 15402.00 5819.40 2200.00 6270.00 3340,10 11880.00 4480.70

Camagari-BA 18462,00 6975,60 14137.20 5341,50
Manaua 4240,00 11*448.00 6098,50 21624.00 8170,30 3388,00 9655.80 5143.70 18295,20 6912.60

Parfi/Rond6nia 4240.00 11448.00 6098.50 21624.00 8170,30 3080.00 8778.00 4676.10 16612.00 6284.10
Entroga pootal em todo 0 territ6rjo nacional 8154,00 4343,70 15402,08 5819,40 6270.00 3340.10 11880.00 4488.70

* OBSERVAÇÃO: No caso especifico dc BrasíliaTrimestral (Sábado c Domingo) Cr$ 2.040.00Semestral (Sábado c Domingo) CrS 4.080,00
CARTÕES DE CRÉDITO: BRADESCO, NACIONAL. CREDICARD, D1NERS, OUROCARD e CHASE CARD

A venda de assinaturas novas e renovadas, assim como a entrega dos exemplares, exceto Rio de Janeiro, São Paulo c Minas Gerais, são de inteira responsabilidade de agentes locais.Em cuso de reclamação não solucionada pelo agente local, favor entrar cm contato com o JORNAL DO BRASIL pelos telefones (021) 585-4341/580-8243.
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Lixo nuclear

pode explodir

{em Washington
NOVA IORQUE—Um estudo do

governo americano alerta para o risco
de uma explosão nos tanques de arma-
zenamento de lixo nuclear da usina de

^Hanford, no estado de Washington.""Segundo o relatório, os 177 tanques de
armazenamento de material radioativo
.podem explodir se entrarem em conta-
to com algum tipo de calor exterior,
lançando na atmosfera o lixo armaze-
nado durante os 40 anos de operação
<ja usina.

A Comissão de Segurança Nuclear
do Departamento de Energia dos Esta-

[dos Unidos, responsável pelo estudo,
^vai apresentar suas conclusões à Co-
,missâo de Assuntos do Governo, no
;Senado, liderada por um ex-astronau-
íta, o senador John Glenn. As conclu-
:sões foram consideradas muito mais
graves e sombrias dos que os estudos•feitos por comissões anteriores. Até
agora as pesquisas advertiam para o
risco de uma explosão, mas reduziam

,os riscos de liberação do lixo radioati-¦vo na atmosfera.
"Os tanques de Hanford apresen-

tam uma situação de perigo muito gra-ve e talvez iminente", diz o relatório.
Ele conclui que uma situação desse"tipo, num reator nuclear, faria com queele fosse desligado. Infelizmente não se
pode desligar os depósitos de lixo ra-
dioativo. A usina de Hanford ocupa
uma área de 1 milhão 450 mil metros
quadrados e é operada por uma subsi-
diária da empresa Westinghouse Elec-
tric Corporation. A comissão fez sérias
criticas à companhia, observando queela havia fracassado na avaliação dos
riscos da usina, apesar das advertências
do governo.

Funcionários da Westinghouse têm
afirmado que uma explosão é imprová-
vel e que, mesmo que ocorresse, não
causaria grande vazamento de lixo ra-
dioativo. Especialistas independentes
concluíram que o risco de explosão na
usina é tão alto que foram suspensas
todas as atividades em um dos tanques.

Ultravioleta

afeta vida no

mar antártico

William Booth
The Washington Post

, WFASHINGTON — Pesquisado-
;res encdfrraram as primeiras evidên-
«cias de qué" a vegetação marinha do
^oceano que circunda a Antártica —
minúsculos organismos dos quais de-

^pende o ecossistema — foi danificada
.pelos raios ultravioleta que atravessam
,0 buraco da camada de ozônio prote--tora da atmosfera. A descoberta, divul-
>gada na segunda-feira pela National¦Science Foundation, financiadora da
pesquisa, será publicada nas revistas

„Antarclic Journal e Marine Biology.
I Os cientistas advertem que a pes-
:quisa ainda está no início e pode não
refletir exatamente o que está ocorren-

pdo nas águas polares. Na verdade, ain-
t* da não foi detectada nenhuma mudan-
J.ça no ecossistema da Antártica que

possa ser atribuída ao buraco na cama-
da de ozônio, provocado pelos cloro-

iJluorcarbonos (CFCs) usados em pro-
íípelentes de aerossóis, aparelhos de
^refrigeração e espumas de plástico.»Mas testes de laboratório realizados
í-em Palmer Station, na Antártica, mos-
riram que a radiação ultravioleta (UV)
; pode alterar os genes de espécies co-
£inuns do fitoplancto antártico, plantas
^marinhas unicelulares que sustentam
¦íOima cadeia alimentar que inclui krills,
Speixes, pingüins e baleias.

Cada espécie de fitoplancto respon-
de de maneira diferente à mesma dose

,._de raios ultravioleta, descobriram os
cientistas. A luz UV causou mutações
no ADN (ácido desoxirribonucléico,
matriz genética das células) das plan-tas, em alguns casos letais."Algumas espécies são muito resis-'tentes e não perderam a capacidade de
se dividir e de se reproduzir. Em ou-
tras, uma pequena quantidade de UV
produziu uma redução drástica em sua
capacidade de divisão", disse Deneb
!Karentz, da Universidade da Califór-
;nia em São Francisco, que fez a pesqui-
sa junto com seu colega David Mit-
.chell. "Observamos uma larga gama de
respostas. É possível que a mesma coi-

¦sa ocorra nas florestas."
Efeitos — Karentz disse que tal'variação nas respostas mostra que é

,'possível que algumas espécies prolife-
rem, enquanto outras podem se extin-
¦güir. Uma mudança na composição
:das espécies de fitoplancto teria efeitos
insuspeitados no ecossistema antártico,'mas Karentz e outros cientistas estão
certos de que haverá um distúrbio na
cadeia alimentar.

Embora as doses de UV emitidas em
laboratório, durante a pesquisa, tenham¦sido maiores do que as que atingem as¦águas da Antártica, os estudos refletem a
.sensibilidade relativa das plantas mari-
/lhas. "Uma das questões mais impor-
•tantes é o que a radiação ultravioleta
provoca na composição das espécies",
disse Greg Mitchell, da Scripps Institu-

Hion of Oceanography, em San Diego.
j"No momento, não conheço ninguém
,quc possa dizer o que aconteceria com
.uma mudança nas espécies."

Na Antártica, especialmente durante¦o florescimento das algas, as plantas ma-
Vinhas mais comuns são as diatomáceas,
;com suas conchas de sílica que parecem
feitas de vidro. Estas e outras plantas são
consumidas pelos krills e outros peque-
nos animais chamados copépodes, que

[pastam nas plantas marinhas flutuantes,
como carneiros na rclva.

fiocraz descobre 
que 

malária

de macaco também ataca homem

J
escolhe sexo e

evita a morte de bebês
Fiocruz — Genllton José Vieira

Sérgio Adeodato

Fortes evidências científicas, obtidas por estudos de
campo na Amazônia e testes de engenharia genética, reve-
Iam que o macaco é reservatório de um dos parasitos que
provocam malária em seres humanos. Isso significa que o
mosquito anofelino, transmissor da doença, pode infectar o
homem após picar os macacos nas florestas — fato quedificulta ainda mais o controle da malária e vai obrigar a
Fundação Nacional de Saúde (antiga Sucam) a mudar suas
técnicas de diagnóstico, que hoje não detectam a presença
desse parasito no sangue humano. Até então, acreditava-se
que essa doença era transmitida ao homem somente pela
picada de mosquito infectado com o sangue de outro ser
humano.

Essas são as principais conclusões de uma detalhada
pesquisa feita pela cientista Mércia Arruda, do Departa-
mento de Entomologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). A primeira suspeita de que o macaco é reservatório
do parasito que provoca malária no homem surgiu quando
a cientista pesquisou mosquitos de uma área de Tucuruí, no
Pará, que estava sendo desmatada para o enchimento da
represa: enquanto análises das glândulas salivares dos mos-
quitos dissecados em campo mostraram que 18% estavam
infectados pela malária, exames de laboratório mais preci-
sos revelaram que somente 4% tinham dois parasitos que
infectam o homem — o vivax e o falciparum. Essa foi a
pista: "Havia um terceiro tipo de malária que não estava
sendo detectado", conta a pesquisadora.

Dos 2.046 macacos selvagens de Tucuruí, de sete espé-
cies diferentes, analisados durante seis meses, 19% estavam
infectados — os cientistas nunca haviam detectado infecção
em macacos dessa região.

Outra evidência foi conseguida após três anos de coleta
de sangue em tribos isoladas do Amazonas, quando a
cientista verificou que o nível de anticorpos ao parasito da
malária era muito alto para índios que somente há pouco
tempo (cerca de dois anos) entraram em contato com os
brancos. Análises do sangue dos índios na Universidade de
Nova Iorque revelaram que, na tribo mectutire, do cacique
Raoni, na região do Xingu, 100% dos 243 índios tinham
anticorpos ao parasito Plasmodium brasilianum, que até
então era considerado específico de macacos. Mais de 90%
dos macacos que vivem em contato permanente com os
índios também tinham anticorpos ao parasito.

A pista mais conclusiva surgiu quando o Centro de
Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) pesquisou

Uso comum de seringa

provoca mais 3 casos
SÃO PAULO — Três novos casos de malária induzida

por uso coletivo de seringa entre usuários de drogas intrave-
nosas do município paulista de Bauru foram confirmados
ontem, elevando para 12 o número de pessoas contaminadas."É uma situação ímpar", avalia o médico pediatra Luiz
Fernando Ribeiro, que ocupa o cargo de diretor do Suds da
cidade de cerca de 280 mil habitantes, localizada a 335
quilômetros de São Paulo. Ele se refere ao fato de que a
malária entrou no município sem a participação do principaltransmissor, o mosquito do gênero anofelino, responsável pelainoculação do parasito Plasmodium no homem e o desenvol-
vimento da doença.

Além das 12 pessoas contaminadas, todas do sexo mascu-
lino e na faixa dos 22 anos de idade, outras 12 estão sendo
investigadas, por terem compartilhado seringas com os infec-
tados. Não foi localizado ainda, entretanto, o responsável pordetonar a cadeia de transmissão da doença no grupo, um
usuário de drogas injetáveis que, segundo suspeita Ribeiro,
deve ter contraído a malária em alguma região endêmica do
país, como Mato Grosso, Goiás ou mesmo a região paulistado Vale do Ribeira — entre os 24 pacientes investigados,
nenhum esteve em qualquer dessas áreas, diz Ribeiro.

De acordo com a médica sanitarista Marta Lopes Saio-
mão, superintendente de Controle de Endemias da Secretaria
de Estado da Saúde (Sucen), não é o primeiro surto de
malária induzida no interior do estado. O termo, que identifi-
ca casos autóctones da doença de transmissão indireta, já foi
aplicado no ano passado para um surto no município de
Presidente Prudente, localizado a 580 quilômetros de São
Paulo, onde foram detectados nove casos. Tanto em Bauru
quanto em Presidente Prudente, a malária foi causada peloPlasmodium vivax, parasito que provoca formas mais benig-
nas da doença, sem necessidade de internação.

No último domingo, a Secretaria de Estado da Saúde
publicou em jornais locais de Bauru matéria informando
sobre o surto e convocando as pessoas com sintomas da
doença (febre alta, dor de cabeça, calafrios e dores musculares
intensas) a procurarem um posto de saúde. Mas a malária
não é a única preocupação das autoridades sanitárias. O
grupo de usuários de drogas injetáveis envolvido no surto está
sendo conscientizado, segundo Ribeiro, a realizar outros
testes para doenças transmissíveis por seringas contaminadas,
especialmente a Aids.

No Rio, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está tentan-
do obter os soros de Bauru infectados, para concluir o
desenvolvimento de um teste para o diagnóstico da malária
assintomática — aquela em que o indivíduo tem o parasitomas não os sintomas, com maior risco de transmissão através
do sangue ou de agulhas contaminadas.

Programa da Aids não

é prioridade para o

Ministério da Saúde
BRASÍLIA — A Aids é uma das nove doenças mais

graves do país mas não está na lista de prioridades do
ministro da Saúde, Alceni Guerra, segundo ele mesmo reve-
lou. "A dengue hemorrágica no Rio de Janeiro é como se
fosse um fuzil engatilhado e é, hoje, mais importante do que a
Aids", disse o ministro, que até agora não definiu o orçamen-
to do programa da Aids este ano. Disse que as verbas serão
divulgadas no próximo dia 8, quando for apresentado o
Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde, que está em
processo de revisão final.

Mensalmente surgem entre 600 e 1.000 novos casos de Aidsno pais os dados oficiais da Divisão Nacional de DoençasSexualmente Transmissíveis (DST/Aids) revelam que, até o dia2 de junho, foram notificados 11.897 casos de pessoas infecta-das. As maiores incidências ocorrem em Sào Paulo, Rio eRoraima, que este ano passou a figurar em terceiro lugar narelação oficial do governo devido ao fluxo de garimpeiros naregião. A Secretaria de Saúde local, no entanto, não conseguemédicos para tratar dos doentes no estado. "Estou enfrentandodificuldades em encontrar quatro voluntários para trabalhardurante três meses em Roraima", queixou-se o diretor daDST/Aids, o pesquisador Eduardo Cortes.
Com apenas 13 funcionários e há quatro meses dirigindo adivisão, Cortes se mantém otimista. Ele disse que vai desenca-

dcar, ainda no segundo semestre deste ano, uma ampla
campanha nacional integrada, envolvendo sindicatos, empre-
sas, escolas, comunidades de bairro e a Igreja.

_ O diretor da DST/Aids admite que o Ministério da Saúdenão tem estatísticas corretas sobre a doença e revela que suaDivisão não sabe quantos leitos e ambulatórios existem àdisposição dos aidéticos, mas acredita cjue o número deveestar bem abaixo das necessidades". Cortes confirma ainda
que, na administração anterior, foram desperdiçados USS 200mil dólares^ gastos na compra de kits para diagnóstico deAids, que não foram distribuídos em tempo hábil e tiveram avalidade vencida.
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A malária do macaco vitima índios

o código genético dos parasitos malariae (que causaria
malária no homem) e brasilianum (considerado responsável
pela malária em macacos), constatando que são muito
semelhantes. "Na verdade, não existem dois parasitos, mas
um só, o malariae, que foi transmitido do homem para o
macaco, adaptando-se ao organismo desse animal", explica
Mérciã Arruda, pesquisadora que trabalhou cinco anos
com a vacinação experimental de malária em macacos, na
Universidade de Nova Iorque, integrando a equipe do casal
de cientistas brasileiros Vitor e Ruth Nussenszveig."O malariae pode ficar muito tempo no organismo sem
produzir sintomas da malária, aumentando o perigo da
infecção por tranfusões de sangue", adverte Mércia Arruda.
Além disso, os testes para diagnóstico feitos atualmente
pela Sucam não são capazes de detectar esse parasito.

Forças Armadas entram

no combate às endemias
BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Alceni Guerra,

reuniu-se ontem com seus colegas das três pastas militares
para definir uma estratégia para combater doenças "que há
cinco anos" saíram do controle do governo federal. "Trata-se
de uma situação de emergência e começaremos a agir hoje
mesmo", garantiu Alceni Guerra, ao explicar que a malária e
a dengue serão os principais alvos desse esforço integrado.

As Forças Armadas ajudarão o Ministério da Saúde colo-
cando à disposição transportes (aviões, barcos e veículos auto-
motores) e efetivos humanos. Alceni Guerra pediu aos ministros
militares — Carlos Tinoco, do Exército; Sócrates Monteiro, da
Aeronáutica; e Mário César Flores, da Marinha — que consi-
gam da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, mais
recursos para a compra de vacinas e medicamentos. "Os minis-
tros prometeram nos ajudar com a instalação de leitos hospita-
lares de campanha, no caso de a dengue aumentar no Rio de
Janeiro no verão", explicou Alceni Guerra.

Para enfrentar a atual situação de emergência, os„ militares
anunciaram a intenção de colaborar para a erradicação da
dengue. Os recrutas, por exemplo, receberão treinamento de
técnicos do Ministério da Saúde para combater o mosquito
transmissor da doença. Os soldados do Exército já executaram
essa tarefa em 1987, "com êxito", segundo Alceni Guerra. A
ação, que começou ontem no Rio de Janeiro, poderá se estender
ao Nordeste, onde também há perigo de uma epidemia.

Haverá também combate á malária, que apenas no pri-meiro trimestre deste ano registrou 130 mil novos casos de
pessoas infectadas. O Exército vai fornecer veículos e solda-
dos para borrifar as casas. Esta tarefa vai se concentrar
principalmente na Amazônia e no Nordeste. Manaus, Porto
Velho e Boa Vista terão atenção especial do Ministério da
Saúde e das Forças Armadas porque a malária já se instalou
nessas capitais e pode se espalhar por outras grandes cidades
do Norte e Nordeste do país.

As Forças Armadas vão ajudar na campanha nacional de
multivacinação, no próximo dia 22 de setembro. Os militares
se comprometeram a colocar transportes á disposição nesta
data quando serão aplicadas vacinas contra cinco doenças ao
mesmo tempo: tríplice (difteria, tétano e coqueluche), saram-
po e poliomelite.

Alceni Guerra acha que o governo federal perdeu o
controle sobre a malária devido ao intenso deslocamento de
garimpeiros nos últimos anos para as áreas endêmicas. Os
garimpeiros fazem inúmeras viagens e estão sempre mudando
de um lugar para o outro. "São verdadeiros vcícujos trans-
missores da doença", observou. O ministro credita ainda a
expansão da malária aos assentamentos de colonização queforam realizados sem obedecer a nenhum critério sanitário.

Semana do Coração no

Rio mede o colesterol

e pressão até sábado
A hipertensão arterial, a elevada taxa de colesterol e o

tabagismo são os mais importantes fatores de risco das doenças
cardio-vasculares, principal causa de óbitos em todo pais. Com
a finalidade de advertir e educar a população contra este mal, o
Funcor (Fundo de Aperfeiçoamento e Pesquisa em Cardiolo-
gia), órgão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. iniciou,
ontem, a Semana do Coração, no Rio de Janeiro, em São Paulo
e em Brasília. Em menos de cinco minutos, a população podemedir, grátis, o nível de colesterol no sangue e a pressão arterial,
nos postos montados pelo Funcor.

Até o dia 4, sábado, os postos de medição de colesterol e
pressão arterial estarão funcionando, das 9h às 17h, no
Aeroporto Santos Dumont, no Shopping Center Rio Sul, na
Estação das Barcas Rio-Niterói e na Galeria dos Empregados
do Comércio, na Av. Rio Branco (Rio de Janeiro), nos quatro
principais shopping-centers de Sào Paulo e no Conjunto
Nacional de Brasília. A Semana do Coração será lançada até
novembro em outras 10 capitais. No Rio de Janeiro, ela
coincidirá com o Simpósio Internacional Hipercolesterole-
mia: bases científicas para o tratamento, dia 2 de agosto, no
Hotel Copacabana Palace.

Há um ano, o exame de colesterol do motorista Antônio
de Oliveira Costa, de 48 anos, feito em um laboratório
particular, acusou uma taxa de 360 miligramas por decilitro
de sangue (ml/dl) — o normal é inferior a 200 ml/dl. Ele ficousatisfeito ao saber, através do teste feito no Aeroporto SantosDumont, que a sua taxa baixou para 200 ml/dl mas sua
pressão arterial 16 por nove— não*o deixou tão otimista."Tenho que continuar a dieta", lamentou.

Segundo o chefe do Serviço de Cardiologia da Santa Casa
da Misericórdia e coordenador da Semana do Coração no
Rio, Cantídio Drumond, o ideal seria o adulto medir a
pressão arterial regularmente e, pelo menos uma vez por ano,
a taxa de colesterol. Em 1987 ocorreram 900 mil mortes em
todo o país, sendo 210 mil causadas por doenças cardiovascu-
lares, que matam 45% dos adultos no país.

LONDRES — Médicos ingleses
conseguiram, pela primeira vez, esco-
lher o sexo de bebês de proveta, usando
uma técnica que evita o nascimento de
crianças com defeitos genéticos. Como
resultado da experiência, nasceram há
duas semanas, em Londres, duas gê-meas saudáveis, cuja mãe é portadora
de uma anomalia genética fatal, queatinge apenas crianças do sexo masculi-
no. A técnica, dizem os médicos, torna-
rá possível eliminar defeitos genéticos e
evitará que mulheres sejam obrigadas a
abortar fetos com problemas de má-
formação.

Os médicos Alan Handyside e Nor-
man Winston, da Royal Postgraduate
Medicai School, fertilizaram artificial-
mente uma série de óvulos colhidos da
mãe, Debbie Edwards, de 29 anos. Os
óvulos foram cultivados em laboratório
até que cada um se dividisse em oito
células. Esse é o menor tamanho no
qual uma célula pode ser retirada sem
risco para o embrião. Usando uma téc-
nica desenvolvida recentemente eles re-
moveram uma célula do feto e a usaram
para determinar o sexo do embrião.

Os embriões do sexo masculino fo-
ram eliminados, porque poderiam ser
portadores do defeito contido nos genes
da mãe, e os embriões femininos foram
reimplantados no ventre de Debbie Ed-
wards. As crianças nasceram aparente-
mente sadias e mais três partos devera
ocorrer, nas próximos seis semanas, co-
mo resultado de experiências semelhan-
tes. "É um grande passo para o desen-1
volvimento de novas maneiras para a
detecção de defeitos genéticos", aiz Yu-
ri Verlinski, geneticista do Illinois Ma-
sonic Medicai Center de Chicago. O
procedimento dos médicos ingleses está
sendo aperfeiçoado para mostrar qual-;
quer' anomalia genética e não apenas o
sexo dos embriões. !

Dentro de 12 meses, diz Alan
Handyside, será possível multiplicar a'
molécula genética ADN, contida nas
células extraídas do embrião, de modo
a detectar os defeitos na estrutura que
possam levar à ir.á-formação dos fetos
ou a doenças hereditárias. Mas é prová-
vel que devido ao alto custo, a técnica
só seja usada nos casos de casais que já
foram obrigados a um aborto devido a
defeitos genéticos.
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A promoção de hoje do Zona Sul está uma
loucura. Basta fazer uma análise, do preço,
da qualidade e do atendimento, para ver que

o Zona Sul faz tudo pra vocêgostar da gente.
Vá a uma de nossas lojas. E não esqueça,
amanhã tem folheto de ofertas, para você

não perder esta mania de economizar.
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Tudo pra você gostar da gente.
R. Visconde de Pira já, 25 - M: 521-1129 • R. Visconde de Pirajá, 118 - Tel: 247-6126• R. Francisco Sá, 35 - M: 267-7846 • Av. Rainha Eüzabeth, 325 - M: 5214296• Av. N. S. Copacabana, 1369 - M: 267-0195 • Av. Rodrigo Otávio, 269 - M: 511-1599• R. Dias Ferreira, 290 - Tel.: 259-4699
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Libertação de terrorista amotina 
presos 

na França
Bastia, Córsoga - AP

Sílvio Ferraz
Correspondente

PARIS — Inconformados com o
perdão que o presidente François Mit-
terrand deu ao terrorista iraniano Anis
Naccache, cerca de 53 mil prisioneiros
entregam-se de corpo e alma à uma
série de motins em presídios franceses.
Alheios ao xadrez da política interna-
cional, os detentos, protestam contra a
libertação do terrorista que, condenado
â prisão perpétua, foi solto e expulso da
França na semana passada.

Chegam a 20 as prisões francesas
afetadas desde domingo pelo ódio dos
prisioneiros, que clamam pelo mesmo
tipo de indulgência: "Por que não nós?"
— aparecia numa faixa de protesto es-
tendida em um dos presídios. Em todo
o país, entregue às delícias das férias, o
alerta das autoridades é máximo. O
mais çrave motim ocorreu na prisão de
Ocrmmgen, com os detentos recusan-
do-se a voltar para as celas e ganhando
os telhados. Houve vários incêndios
provocados pelos amotinados que ati-
ravam telhas e pedras dos telhados so-
bre os bombeiros."Este terrorista poderia ter sido sol-
to no inverno, quando os telhados estão
gelados e escorregadios", comentou
com ironia um dos guardas do presí-
dio.

; Os motins foram se alastrando du-
rante a última semana e praticamente se
espalharam por toda a França. Depois
de Strasburgo, foi a vez de Ensisheim,
Loos-lès-Lille, Lyon, Avignon, Bethou-
me, Marseille, Caen, Douai e Oermin-
gcn. Bastia, Grcnoble, Roucn, Ecrou-
ves, Colmar e até a ilha da Córsega
também disseram presente a esta mani-
festação coletiva de ira pela libertação
de Naccache.

Superpolução— Outro fator
agravante neste ano foi a reduzida

uantidade de perdões distribuídos tra-
icionalmente no dia 14 de julho, data

nacional francesa. No ano passado, em
homenagem ao Bicentenário da Revo-'.ução Francesa, Mitterrand libertou 3
mil prisioneiros. Este ano, apenas 200."Os 

prisioneiros sabem que o número
de perdões não pode aumentar a cada
ano", explicou um porta-voz da supe-
rintcndência judiciária. De outro lado,
o calor é fator extremamente desestabi-
lizante do comportamento dos prisio-
nciros. As celas são pequenas, abafa-
das, e não há porque desejar regressar a
elas depois do jantar. É preferível pas-
sar a noite ao relento.

A alegação de superpopulação não
se confirma, pelo menos no caso de
Oermingen. A direção do presídio afir-
mou ter capacidade para 160 prisionei-
ròs e, no momento, só abrigar 150. De
qualquer forma, lá ocorreram as mais
graves perturbações. Cozinha, ginásio e
cinema sofreram muitos danos, en-
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Sobre o telhado da prisão, o protesto de dois detentos

quanto janelas eram quebradas e pe-
quenos incêndios iniciados pelos amoti-
nados. Só após 18 horas de negociação
e pressão, os amotinados desceram dos
telhados e voltaram às celas. Um deles
escorregou do telhado e caiu, sofrendo
fraturas.

Dos 48 mil encarcerados nas prisõesfrancesas, 430 cumprem prisão perpé-tua, exatamente como o terrorista Anis
Naccache. Para estes, o perdão presi-dencial é extremamente raro e quando é
concedido geralmente o preso já cum-
priu entre 18 a 20 anos de reclusão.
Naccache saiu com 10 anos.

Se a França avança a passos largos
em direção ao progresso em vários
campos, no setor penitenciário está
igualada à Turquia, segundo um relato-
rio do Conselho da Europa. Nada me-

nos que 36 cidadãos para cada 100 mil
habitantes estão em regime de prisão
preventiva. De outro lado, para guar-dar a população carcerária, o governofrancês só dispõe de 13 mil guardas —
uma relação de 26 agentes para 100
prisioneiros. O número de guardas é o
dobro na Inglaterra, Bélgica e Norue-
ga-

Um elogio foi prestado às autorida-
des italianas que, depois de realizar
uma extensa reforma judiciária, criando
os "tribunais de liberdade", reviram os
processos e libertaram um grande nú-
mero de prisioneiros. De 55 detidos pa-
ra cada 100 mil, em 1983, hoje a Itália
tem apenas 29 para 100 mil. E sua
população de 42 mil prisioneiros é
guardado por 23 mil agentes da lei. Ou
seja, um guarda para dois prisioneiros.
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Os bons negócios

estão de volta
PARIS - Caravanas de empresários

franceses se sucedem em Teerã, os ban-
cos reabrem filiais e o movimento do
comércio entre os dois países dá saltos
consideráveis. A Peugeot assinou um
acordo com o construtor Iran Khodro
para a fabricação de meio milhão de
veículos no Irã. A empresa Technip con-
seguiu um contrato para a reconstrução
do complexo petro-químico de Bandar
Khomeini. A Air Liquide fornecerá ma-
téria-prima para a indústria química ira-
niana no valor de US$ 30 milhões. A
ETPM construirá uma plataforma para
a exploração petrolífera de US$ 50 mi-
lhões, além de ter assinado carta de in-
tenção para reconstruir o terminal de
Kharg, por nada menos que US$ 250
milhões.

Assim, a libertação de um terrorista
condenado a prisão perpétua já está
rendendo não apenas dividendos poli-ticos, mas ótimos negócios. É sinal de
que velhas diferenças entre os dois paísestambém chegam ao fim. Em seguida à
revolução contra o Xá, em 1980, o novo
governo islâmico cancelou a encomenda
de duas centrais nucleares. O governofrancês rebateu congelando USS 1 bilhão
do Irã que haviam sido depositados porconta de outro grande projeto: o enri-
quecimento de urânio. As empresas pri-vadas atingidas pelo corte das encomen-
das também exigiram indenizações
pesadas que totalizaram USS 900 mi-
ihões. Seguiram-se explosões terroristas.
Uma delas, sob o comando de Anis Nac-
cache, para assassinar o ex-primeiro mi-
nistro iraniano Chapour Baktiar, asi-
lado em Paris, deixou o saldo de um
policial morto, outro paralítico e um
pedestre atingido gravemente. Jacques
Chirac, atual prefeito de Paris e à época
primeiro-ministro, teria negociado o per-dão a Naccache em troca dos reféns
franceses seqüestrados por grupos radi-
cais ligados aos iranianos no Líbano.
Chirac desmente. Mitterrand também.

O fato é que em janeiro deste ano o
jornal de sátira política Le Carnard En-
chainè deu um furo que se confirmaria
com dias de diferença: Naccache seria
libertado em troca da devolução de Jac-
queline Valente, a única francesa ainda
cm poder dos seqüestradores em Beirute.
Jacqueline foi devolvida. De quebra,
com seu namorado belga e uma filha
nascida em cativeiro.

Para Naccache, o governo não fazia
qualquer gesto encorajador. Foi neces-
sário muita pressão diplomática do Irã
e uma prolongada greve de fome do
prisioneiro para que se chegasse a uma
solução de compromisso. Naccache
abandonaria o protesto e seria expulso
da França por ocasião da festa nacio-
nal, 14 de julho, quando tradicional-
mente o presidente concede perdões. Pa-
ra que o jornal satírico não tivesse todas
as glórias, Naccache foi libertado uma
semana depois. (SF)

Embaixadas — Em Moróvia, Li-
béria, rebçldes capturaram segunda-feira
à noite o bairro diplomático de Mamba
Point, onde fica a maioria das embai-
xadas, entre elas a dos Estados Unidos
e a da Grã-Bretanha. Nos combates de
rua, as tropas leais ao presidente Sa-
muel Doe aparentemente obrigavam os
rebeldes liderados por Charles Taylor a
recuar.
Violência — No Peru, enquanto o
presidente recém-empossado Alberto
Fujimori não divulga seu pacote de me-
didas sócio-econômicas para reverter a
difícil crise que o país atravessa, 54
pessoas morreram em confrontos en-
tre tropas do Exército peruano e gucr-rilheiros do grupo maoista Sendero Lu-
minoso.
Reformas — A Albânia, ainda
abalada pela crise de refugiados cm quemilhares saíram do pais depois de invadir
embaixadas em Tirana, aprovou decretos
facilitando e protegendo investimentos
estrangeiros e anunciou que vai criar
uma comissão especial para propor even-
tuais emendas à Constituição. Segunda-
feira, o pequeno país dos Bálcãs, último
bastião do stalinismo na Europa, con-
cordou em reatar relações diplomáticas
com a URSS, rompidas em 1961.
Diálogo — Delegações do Iraque c
do Kuwait se reuniram em Jeddah, Ará-
bia Súdita, para uma rodada de nego-
ciações que visa a pôr fim à crise entre
os dois países, que já dura duas sema-
nas. Os delegados prometeram não dis-
cutir reivindicações territoriais e finan-
ceiras e se limitar a procurar uma
solução imediata para o contencioso so-
bre petróleo e fronteiras que originou o
confronto.
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Violência será
recorde este
ano nos EUA

Manoel Francisco Brito
Correspondente

WASHINGTON-"Balas 
va-

ram porta e matam bebê no
berço", dizia o jornal na manchete
reportagem sobre uma criança de 10
meses morta segunda-feira por uma
bala perdida. Não, desta vez não foi
no Rio de Janeiro, mas em Nova
Iorque. E o jornal, ao contrário do
sugerido pelo tom da noticia, não era
nenhum dos que quando se espreme
sai sangue, mas o em geral comedido
The New York Times, para o qualhavia chegado a hora de abrir espaço
para o assunto em sua primeira pági-na.

O bebê morto foi a quarta vitima
infantil de balas perdidas em Nova
Iorque nos últimos nove dias. Rav-
yon Jamieson, de 10 meses, recebeu o
impacto de um dos sete tiros de uma
pistola automática de 9 milímetros
que tentava matar seu tio, Joseph, de
29 anos. Acredita a polícia que quemdisparou é membro da gangue de
adolescentes com a qual Joseph tivera
uma discussão. Pelo ângulo do homi-
cídio, a notícia da morte de Ravyon
escolheu um dia perfeito para ser
anunciada.

Ontem, no começo da tarde, sou-
be-se que a criança seria apenas mais
um número de uma projeção de cál-
culo que, se for exato, vai produzirestatística alarmante. Um detalhado
estudo sobre violência nos Estados
Unidos, encomendado pelo Comitê
de Justiça do Senado, conclui que1990 tem tudo para conquistar a tris-
te fama de ano em que mais pessoas
foram assassinadas em toda a história
dos Estados Unidos.

A projeção' contida no relatório,
dirigido pelo sociólogo James Fox, da
Northeastern University, prevê, com
base no número de mortes já ocorri-
das este ano (15.400), que até dezem-
bro o total de assassinatos no país vai
chegar a 23.220, quebrando o recorde
estabelecido em 1980, quando foram
cometidos 21.500 assassinatos. Os lí-
deres desta estatística são os estados
de Nova Iorque e Califórnia, que de-
vem fechar o ano com 6.134 crimes de
morte oficialmente registrados.

Fox atribui esse crescimento a fa-
tores tradicionais, como a banaliza-
ção da violência na televisão e no
cinema e a disseminação por todo o
país de armas de assalto automáticas.

Mas há razões outras no mínimo ori-
ginais: o crescimento absurdo do nú-
mero de adolescentes masculinos
(grupo social considerado o mais vio-
lento pelos sociólogos) e um aumento
da eficiência das polícias federal, es-
taduais e municipais no combate ao
crime organizado e ao tráfico de dro-
gas.

De fato, nos últimos três anos,
65% dos homicídios nos Estados
Unidos estão relacionados às dispu-
tas de território entre traficantes ou
mafiósos. "Na medida em que a poli-cia começa a reprimir com vigor a
atividade criminosa organizada, a
tendência é de que os grupos que nela
atuam tenha menos espaço para ope-
rar", raciocina Fox. "Portanto, eles
acabam tendo que resolver a bala
quem vai comandar os poucos espa-
ços que sobram. Daí o grande núme-
ro de mortes entre membros da máfia
e do tráfico."

O restante dos crimes está ligado a
brigas conjugais ou desentendimentos
entre pessoas, seja no trânsito ou nu-
ma padaria. Segundo Fox, isto tem a
ver com a trivializaçào da violência
na cultura americana. "Nós estamos
ficando acostumados demais à pan-cadaria e ao tiroteio, o que vai crian-
do uma insensibilidade ao problema,traduzida na violência contra a mu-
lher, o abuso de crianças e a tentativa
de resolver desavenças no braço ou a
bala", afirma o sociólogo.

Desculpa — Aos políticos e
policiais cariocas que imaginam utili-
zar estes números sobre os Estados
Unidos para se desculparem de sua
inação diante da violência no Rio de
Janeiro, um alerta: as estatísticas po-
dem ser parecidas, mas toda e qual-
quer semelhança entre uma história e
outra termina aí. Aqui, ao contrário
do que em geral acontece no Rio,
mesmo as cidades mais violentas ain-
da têm largos espaços onde o público
pode caminhar sem medo de ser alvo
de assalto ou tiroteio. Além disso, a
maioria dos crimes, cerca de 85%,
acaba sendo resolvida e seus perpe-tradores passam algum tempo atrás
das grades.

E como se a população, de uma
hora para outra, achasse importante
olhar para sua própria alma numa
tentativa de descobrir o que há de
errado com ela e quais as maneiras de
se evitar um crescimento do proble-
ma. "É devastador! Como se tivesse-
mos algo comendo nossa sociedade
por dentro e descobríssemos, mais
uma vez, que não estamos fazendo o
que devíamos para curar a doença",
diz o senador Joe Bidden, presidente
do Comitê de Justiça do Senado.

'Premier' 
de Trinidad é

libertado 
por 

rebeldes

PORT-OF-SPAIN — Rebeldes da
organização muçulmana Jammat al-
Muslimee libertaram o primeiro-mi-
nistro de Trinidad e Tobago, Artur
Robinson, mas ainda mantêm em seu
poder outras 41 autoridades tomadas
como reféns durante uma tentativa de
golpe de estado na última sexta-feira.
Em um comunicado curto, o governo
anunciou a libertação do primeiro-
ministro, que éfctá ferido a bala nas
duas pernas, mas não informou se
houve acordo com os rebeldes.

Segundo uma testemunha citada
pela agência de notícias AFP, ao dei-
xar a sede do Parlamento, onde era
mantido como refém, Artur Robin-
son parecia estar gravemente ferido.
Ele saiu em uma cadeira de rodas e
foi levado de caminhão para uma
base militar próxima, onde estão reu-
nidos os integrantes do Parlamento
que não foram seqüestrados.

Pouco antes de libertar o primei-ro-ministro, Abu Bakr telefonou paraalguns jornalistas para dizer que Ar-
tur Robinson estava gravemente feri-
do. "Não 

quero vê-lo morrer. A úni-
ca coisa que vocês têm a fazer é vir
buscá-lo", dissera o líder rebelde. O
secretário de Justiça, general An-
thony Stark, disse que o governo con-
tinua negociando com os revoltosos a
libertação dos demais reféns.

A libertação do premier foi prece-
dida de uma série de reviravoltas e
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desencontros. Depois de dois dias em
que se anunciavam e se desmentiam
sucessivos acordos, o líder rebelde
chegou a dizer ontem que queria li-
bertar Artur Robinson, mas que não
havia ninguém do governo que qui-
sesse recebê-lo.

"Estou 
pronto para libertá-lo in-

condicionalmente, mas não consigo
entrar em contato com ninguém. Eles
querem que alguma coisa aconteça,
como que senhor Robinson morra.
Não encontro (o comandante das
Forças Armadas, coronel Joseph)
Teodore", reclamou Abu Bakr a cer-
ta altura, antes de soltar o primeiro-
ministro.
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URSS 
põe 

em vigor lei
que

abole censura à imprense%

MOSCOU — 0 reinado da Glavlit,
órgão estatal que impunha uma vigilân-
cia estrita à imprensa soviética, chega
ao fim hoje, quando entra em vigor a
nova lei que abole a censura imposta há
quase 70 anos aos meios de comunica-
ção. Ao garantir, pela primeira vez na
história da União Soviética, a liberdade
de informação, a nova lei de imprensa
deverá revolucionar os meios de comu-
nicação do país, segundo a agência de
notícias espanhola Efe.

Muitos profissionais da imprensa
estão, no entanto, céticos quanto ao
cumprimento integral da nova lei. Eles
advertem que a escassez de papel será o
principal obstáculo ao aparecimento de
novos jornais e revistas e estão preocu-
pados também com os problemas técni-
cos que continuarão enfrentando, co-
mo, por exemplo, o difícil acesso às
melhores impressoras do país, monopo-
lizadas pelo Partido Comunista e outras
organizações estatais.

Ansiosamente aguardada por todos
os editores e jornalistas, a nova lei foi
aprovada a 12 de junho, por unanimi-
dade, pelo Soviete Supremo (Parlamen-
to), consagrando assim, por meio de um
texto legal, o processo de liberalização
iniciado em 1986 com o lançamento da
política da glasnost (transparência).

Até ontem, a liberdade de imprensa
estava garantida, mas só teoricamente,
pela Constituição. Agora, afirmam ana-
listas citados pela Efe, deverá ocorrer
uma mudança radical, pois a nova lei
permite que tenham seus próprios
meios de comunicação os partidos poli-
ticos, organizações públicas e cidadãos
maiores de 16 anos.

Segundo a lei que abole a censura, a
Glavlit — oficialmente. Direção Princi-
pai para as Questões de Literatura —
cuidará apenas agora para que os meios
de comunicação não divulguem segre-

dos estatais e não difundam porno|ra-
fia e outros temas considerados polêmi-
COS.

A ambigüidade desse termo outros,
no entanto, está preocupando muita
gente, entre elas Serguci Grigoriants,
um destacado dissidente e diretor do
boletim diário independente Glasnost.
Ele adverte que a lei deixa uma brecha
para o Estado continuar controlando
diretamente as publicações.

Grigoriants reconhece a importân-
cia da nova lei, mas mostrou-se cético
ante a possibilidade de que a liberdade
de imprensa possa ser total, dadas as
dificuldades técnicas que os novos edi-
tores vão enfrentar. O editor lamentou
também que se proíba a pornografia
sem delimitar o que é e o que não é
pornográfico.

Obstáculos — A escassez de papel
será o primeiro obstáculo para o cum-
primento integral da lei, afirmou Mik-
liail Poltorani, ex-diretor de um jornal,
atual ministro de Informação da Fede-
ração da Rússia e amigo íntimo do
u\Uaperestroikista Boris Yeltsin, maior
rival do presidente Mikhail Gorbachev.
Na opinião de Poltorani, outro grande
impedimento para a plena liberdade de
imprensa será a dificuldade de acesso às
impressoras. Desde 1975, o Partido Co-
munista monopoliza o controle das me-
lhores impressoras do país. Grigoriants
também destacou a impossibilidade de
se publicar qualquer coisa que não seja
rodada nas impressoras do PC e do
Estado.

Mas os partidos e organizações que
esperam ter seus próprios meios de co-
municação não desanimaram e muitos
deles já se apresentaram ao Registro de
Publicações, aberto pela prefeitura de
Moscou, tal como estabelece a nova lei,
para inscrever seus jornais ou revistas.

Apesar de liberar o jornalista da tutela
do censor, a nova lei, ao adotar o con-
ceito de difamação, o toma responsável
pelo teor de seus artigos. O texto legal
determina ainda que as autoridades po-
derão ser condenadas por atividades
que atentem contra a atividade legítima
dos profissionais da imprensa, como,
por exemplo, obrigar um jornalista a
divulgar determinada notícia ou se ne-
gar a dar informações.

A censura à imprensa soviética era
exercida pela Glavlit desde a sua cria-
ção, em 1922, sob a alegação de "prote-

ger da imprensa os segredos do Esta-
do". Na verdade, essa noção de"proteção dos segredos estatais" era to-
mada em seu sentido mais amplo, expli-
cou Nikolai Glazakov, diretor-adjunto
da Glavlit. Tudo era considerado segre-
do de Estado: a emigração de dissiden-
tes, as catástrofes naturais, os resulta-
dos das colheitas.

Glazakov (61 anos) fez toda a sua
carreira na Glavlit, começando como
simples censor na revista Nauka (Ciên-
cia). A repartição funciona no sexto
andar do Ministério de Energia, empre-
gando 1.500 pessoas, entre elas um re-
presentante de cada publicação. O cen-
sor, em geral especializado no tema que
deveria controlar, lia cada artigo antes
de sua divulgação e, sistematicamente,
tudo o que tinha um cunho político era
vetado, tanto para a imprensa escrita
quanto para a rádio e televisão.

O processo de descensurização co-
meçou em junho de 1986, quando os
redatores começaram a ter eles próprios
o controle ideológico e político de seus
trabalhos. As "observações" da Glavlit
passaram a ser apenas indicativas, salvo
em casos referentes ao campo estratégi-
co, afirmou Glazakov.

Amsterdã — AP

Abertura estimula novas publicações

Carlos Cândido
Belo Horizonte — Waldemar Sabino

BELO HORIZONTE — A crescente
diversidade de publicações à disposição
do leitor soviético é o fenômeno mais
importante da era Gorbachev, no que diz
respeito à imprensa, na avaliação dos
jornalistas Alexander Platoshkin e Oleg
Skalkin, do jornal Pravda, órgão oficial
do Partido Comunista da URSS, que
estiveram em Belo Horizonte para parti-
cipar do Festão da Voz da Unidade,
promovido pelo Partido Comunista Bra-
sileiro, no fim de semana."Dezenas de publicações editadas pe-
los mais variados grupos pplíticos ga-A nharam a luz do dia e podem ser com-
pradas na Praça Pushkin, em Moscou",
informa Platoshkin, diretor do Pravda
para assuntos agrícolas, um setor jorna-
lístico de muito peso no jornal. Impres-

"< sos em gráficas estatais, às quais basta
pagar para se ter acesso, os jornais alter-

; nativos soviéticos solucionam com muita
* criatividade, na opinião de Alexander

. Platoshkin, a principal dificuldade da
imprensa daquele país: a falta de papel.
Na verdade, recorrem ao mercado negro,

¦ o que os torna muito caros, mas ainda
assim são avidamente consumidos. O

; • Pravda está resolvendo esse problema de
forma diferente, tipicamente capitalista:
associando-se a uma fábrica de papel de

* imprensa.
Ao falar sobre o tema da liberdade de

expressão, Oleg Skalkin, editor de assun-
tos internacionais do Pravda, lembra
uma anedota dos tempos anteriores à
abertura de Gorbachev. Quando os jor-

f nalistas soviéticos encontravam-se com
os colegas de profissão americanos, estes
se gabavam de poder criticar e desancar
o então presidente Richard Nixon. Ao
que os jornalistas soviéticos retrucavam:"Nós também".

A situação, segundo Skalkin, mudou
muito. "Os ataques ao governo soviético
chegam ao exagero", diz o editor inter-

. nacional, que reclama da falta de bom
senso de muitos jornalistas do jornal,
que, protegidos por uma nova lei de
imprensa, baixam o nível das críticas a
Gorbachev, inclusive por meio de carica-
turas mordazes.
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Skalkin(E)e Platoshkin lamentam a escassez de papel

Mesmo com uma tiragem avassala-
dora de 8 milhões de exempláres por dia,
o Pravda não se descuida face aos novos
concorrentes e quer formar um grande
conglomerado de comunicação, que in-
cluiria ainda uma emissora de televisão e
uma de rádio. Obrigado a refletir as
posições do PCUS, o jornal procura ex-
pressar as variadas tendências existentes
no partido, desde as mais conservadoras
até as mais liberais, passando pela majo-
ritária, do presidente Mikhail Gorba-
chev. Publica ainda criticas de especialis-
tas sobre diversos assuntos, sempre
procurando ajudar a resolver o problema
tratado, afirma Skalkin, que se gaba de
ter participado da democratização da
imprensa soviética desde o começo e atri-
bui ao Pravda a iniciativa da perestroika.

Ao longo da abertura, figuras legen-
dárias da revolução bolchevique de 1917,
como Leon Trotsky e Nicolai Bukarin,
abolidas do noticiário pelo stalinismo,
foram recuperadas. Hoje, Bukarin é um
dos nomes mais citados no Pravda, conta
Skalkin. As fotografias falsificadas du-
rante décadas para apagar da história
soviética as imagens de Trotsky e Buka-
rin, entre outros adversários de Josef
Stálin, voltaram a ser publicadas em suas
versões originais. Jornalistas estrangei-
ros, inclusive da agência oficial america-

D

na Voz da América, moram na URSS e
trabalham livremente, imunes a qualquer
tipo de censura.

Impulsionado pelos novos ventos que
sopram no país, o Pravda se prepara
para lançar edições internacionais, com a
chancela oficial do partido. A primeira
delas, em inglês, deverá sair no começo
do próximo ano e está à procura de
anunciantes, a exemplo do que acontece
com a edição soviética.

Além da edição em inglês, o Pravda
deverá ter uma edição em alemão e outra
em francês, todas a serem publicadas em
Paris. Alexander Platoshkin explicou que
existem versões em diversas línguas do
Pravda, mas não são oficiais. As três
edições internacionais serão semanais e
farão resumos do noticiário do jornal.
Ainda não há tiragem definitiva e o
PCUS precisará investir 70 milhões de
rublos para começar a publicação, que
pretende coniar com anúncios dc empre-
sas privadas.

A publicidade capitalista já é feita na
versão original do Pravda, numa mostra
das mudanças sofridas pela imprensa so-
viética pós -perestroika. Os anunciantes
são empresas estrangeiras interessadas
em atingir o mercado soviético. O preço
da publicidade no jornal é caro e os
anúncios ocupam no máximo uma pági-
na.
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SINFONIA EUROPÉIA
37,33 ou 27 Dias, visitando:
Lisboa, Madrid, Barcelona,
Marseille, Nice, Montecario, Pisa,
Roma, Florença, Assis, Veneza,
Viena, Saizburg, Pàdua, Munich,
Innsbruck, Lucema, Paris,
Strasbourg, Cruzeiro do Rio Reno,
Colônia, Amsterdam e Londres.
EUROPA DE TODOS
OS SONHOS
28, 25 ou 20 dias, visitando:
Lisboa, Madrid, Nice, Montecario,
Roma, Florença, Pàdua, Veneza,
Innsbruck, Zurich, Paris,
Amsterdam e Londres.
EUROPA MUITO ESPECIAL
15 dias visitando:
Roma, Londres e Paris "por
apenas USS 636,00"
(P. Terrest-e)
E, diversos opcionais de 3 ou 4
dias, para as principais cidades
Européias.

DO REINO DOS VIKINGS
AOS GIRASSÓIS DA
RÚSSIA
34, 27 ou 22 dias, visitando:
Copenhagen, Laerdal, Sogneíjord,
Bergen, Oslo, Estocolmo,
Helsingue, Leningrado, Moscou,
Suzdai, Varsóvia, Chestochova,
Cracóvia, Budapeste, Praga e
Berlim.
ARTE, CULTURA E BELEZA
- "Terra Santa"
(Com Marrocos e Yugoslâvia)
33, 27 ou 22 dias, visitando:
Casablanca, Rabat, Marrakech,
Roma, Cairo, Jerusalém, Belém,
Tiberíades, Caliléia, Tel Aviv,
Athenas, Patras, Istambul,
Dubrovnik e Split
ORIENTE - "Beleza e Contraste"
23 dias, visitando:
San Francisco, Honolulu, Osaka,
Kyoto, Tokyo, Singapura,
Bangkok, Horig Kong, Peking e
Los Angeles.

ESTADOS UNIDOS E
CANADÁ - "Costa Leste"
21 dias, visitando:
Miami, Orlando (Disneyworld,
Epcot Center e MGM), New
Orleans, Washington, New York,
Montreal, Toronto (Niagara Falis).

Mas não faça da sua viagem uma "Maratona"

Em qualquer opção, a maneira mais Inteligente e econômica de viajar.

GIGANTES DO NOVO
MUNDO
31,26 ou 22 dias, visitando:
México, Acapulco, Miami, Orlando
(Disneyworld, Epcot Center e
MGM), New Orleans, Washington,
New York, Montreal, Toronto,
Cataratas de Niagara, San
Francisco e Las Vegas. __
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Jaruzelski admite 
que

pode 
deixar o 

governo

r—i O editor holandês Henk Krol
exibe o primeiro exemplar do

jornal semanal Gay Pravda que
começará a ser distribuído para
os homossexuais da União Sovié-
tica. O novo jornal, com tiragem
inicial de 85 mil exemplares, tem
aperência idêntica ao Pravda, a
publicação oficial do Partido Co-
munista, e conterá informações
sobre as comunidades gays da
Europa, além de conselhos sobre
como evitar a Aids, por exemplo.
Sua primeira manchete conclama:
"Homossexuais de todos os pai-

ses, uni-vos."

Soviéticos

cortam tráfico

para a Geórgia
MOSCOU — O governo da União

Soviética suspendeu o tráfico ferroviá-
rio para a república da Geórgia, numa
tentativa de pôr fim a manifestações
de militantes que exigem a adoção do
sistema político multipartidário e que
mantêm bloqueada a linha ferroviária
transcaucasiana."Foi uma medida dura, mas não ti-
vemos outra alternativa", disse o vi-
ce-ministro das Estradas de Ferro, Via-
dimir Ginko. Mais de 200 composi-
ções com 10 mil vagões de carga não
seguem mais para a Geórgia, que está
deixando de receber, principalmente,
trigo, petróleo e remédios. São cerca
de 500 mil toneladas de mercadorias,
avaliadas em 10 milhões de rublos.

Na capital da Geórgia, Tbilisi,
Zviad Gansakhurdia, um veterano inte-
grante do movimento a favor da inde-
pendência daquela república, reconhe-
ceu: "As lojas estão vazias. As únicas
coisas que ainda estão à venda são fru-
tas e vegetais nos mercados". Há exten-
sas filas nos postos de gasolina, acres-
centou.

Ao mencionar declarações do presi-
dente da Geórgia, Givi Gumbaridze, a
agência de noticias Tass advertiu para
o risco de um confronto armado por
causa do agravamento da controvérsia
entre oposição e governo locais. A opo-
sição exige que o Soviete Supremo
(Parlamento) georgiano aprove antes
de 7 de agosto uma lei sobre o multi-
partidarismo. Desde o dia 26 de julho,
em apoio à reivindicação oposicionis-
ta, grnpos de manifestantes ocupam a
estação da localidade de Samtredia, o
que bloqueou o tráfico ferroviário no
Cáucaso, região muito freqüentada pe-
los soviéticos em suas férias de verão.

A oposição quer que o Soviete Su-
premo debata a questão da eleição sob
um sistema multipartidário o mais rá-
pido possível, para que os candidatos
possam se preparar para o pleito mar-
cado para o dia 28 de outubro.

BRUXELAS — O presidente da Po-
lônia, Wojciech Jaruzelski, admitiu on-
tem pela primeira vez que poderá deixar
o governo antes de terminar o mandato,
mas rejeitou as alegações de Lech Wale-
sa de que ele seria o principal obstáculo
ao programa de reformas do país."Não
consigo imaginar que eu seja capaz de
completar meu mandato", declarou Ja-
ruzelski ao jornal belga L'Eclio de Ia
Bourse. "Ele (o mandato) vai terminar
bem antes (do previsto)", acrescentou.

Eleito há um ano para um período-
dc seis anos, Jaruzelski deu a entender
que os esforços para removê-lo podem
surtir efeito. Uma proposta de renúncia
imediata do presidente, apresentada se-
mana passada pelos partidários de Wa-
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lesa, conseguiu o apoio de mais de uriF>
quarto do Parlamento.

Para Walesa, que já anunciou suá^
intenção de concorrer à presidência, Ja;,' jruzelski simboliza o passado de domi-'1.
nação comunista e precisa ser removi-1
do. Jaruzelski, de família com fumaças'
de aristocracia, declarou ao jornal„f
zombando da pouca escolaridade dpvj
Walesa, que o próximo presidente deve;'].
ter alto nível cultural e intelectual e ser_
equilibrado."Quem pretende rcpresenr?,
tar um país de 40 milhões de habitantes,",
deve preencher certos requisitos intele<S°.
tuais e culturais", observou. "E acha"
que na Polônia existem homens conf -
esse perfil". Os adversários acusam Wa-';
lesa de inculto, autoritário e imprevisi-
vel.

Nova era na Polônia

População quer
erotismo e
armas de fogo

Blainc Harden
The Washington Post

Em 
meio às tempestades e incer-

tezas da economia polonesa,
dois ramos de negócio brilham co-
mo fareis de sucesso empresarial:
sexo e armas de fogo. Em seu tórri-
do abraço com a cultura ocidentais,
os poloneses parecem ter perdido a
cabeça por coisas como calcinhas
transparentes, algemas de borracha,
produtos afrodisíacos e bonecas in-
fiáveis em tamanho natural. E pas-
sam horas na fila para comprar pis-
tolas de bala de gás, cujo best-seller
na capital é uma automática de 8
milímetros e 14 tiros modelo Miami
Vice.

Atrás das vendas vêm os valores:
um próspero vendedor de armas,
com uma cintilante pistola automá-
tica no coldre, observa: "Todo mun-
do quer ser o Don Johnson", astro
da série Miami Vice. Na Intersexs-
hop, em Mokotow, bairro da moda
de Varsóvia, é preciso ter cotovelos
de aço para disputar com donas de
casa, homens de negócio, estudantes
e operários a oportunidade de admi-
rar — ou comprar por somas gene-
rosas — objetos de uma espécie que
o antigo e zeloso governo comunista
jamais permitiria.

A onda erótica é motivo de orgu-
lho empresarial. "Se quisermos nos
manter atualizados com o que acon-
tece na Europa e no mundo, temos
de oferecer serviços como esse na
Polônia", explica Jacek Baran, de 27
anos, sócio da Intersex, a primeira
loja pornô da capital. "Nesse ponto,
nossa cultura sempre foi muito atra-
sada".

A história de Baran, e do sócio
Paul Siarkiewicz, de 27 anos, é um
exemplo de empreendimento de ris-
co bem-sucedido. Em outubro do
ano passado, um mês depois da que-

da do regime comunista, eles resol- 1
veram arriscar o futuro na investin-.
do na idéia de que havia uma fome
geral por "artigos de borracha'.'

Hoje, espremida entre uma mo-
dista e uma loja de móveis, Intersex
vai muito bem, e tem um aspecto
completamente diferente das lojas
do gênero nos Estados Unidos. Nem
o local parece decadente, nem a
clientela furtiva. O ambiente lembra
o de um mercadinho de alimentos
naturais, onde são freqüentes as ri-
sadas maliciosas e as pessoas às ve-
zes coram de encabuladas.

O negócio das armas de fogo,
que começou cm setembro, também
prospera. Já são mais dc -20-as casas
que vendem pistolas de bala de gás
em Varsóvia. Segundo a policia, mi-
lhares de licenças para porte de ar-
ma foram concedidas.

Arma popular — Na Polônia
comunista era quase impossível ob-
ter uma licença para usar essas pis-
tolas, que disparam balas de gás la-
crimogeneo ou gás paralisante. Um
tiro pode paralisar uma pessoa por
alguns minutos e é muito eficaz até
uma distância de dez metros. A lei
sobre porte e uso dessas armas foi
alterada pelo novo governo em ou-
tubro passado. Continua sendo difi-
cílimo conseguir legalmente uma
pistola com bala de verdade — só
recorrendo ao contrabando."Todos agora estão comprando
pistola de bala dc gás — motoristas
de táxi, garçons, todo mundo", diz
Wanda Tuczynska, vice-presidente
da InterAms, empresa que entrou no
ramo em abril e vende centenas de
armas por mês. Segundo a polícia,
houve um aumento sem precedentes
de assaltos e roubos nos últimos me-
ses, e a popularidade das pistolas —
que custam entre US$ 70 e US$ 200
— é proporcional à sensação de in-
segurança entre operários e classe-
média poloneses. Mas vendedores
de armas e de objetos eróticos
acham que as vendas vão cair quan-
do os poloneses se saciarem do"gostinho do fruto proibido".
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Essa rua faz esquina

com Ctarsng Cress íteod,

Bond Street e

termina na 5? Avenida.

Lugares que parecem distantes, mas que estão mais perto do que você
imagina. Bem ali na Rua Barão de Lucena, 61; no Jardim de AJah, Borges
de Medeiros, 67; na Olegário Maciel, 390. Lá existem cursos, em diversos
horários, para General English, (com turmas de, no máximo, 12 alunos)
Básicos rápidos para adultos e Executive School.

Pense no futuro e anote logo esses endereços. Quem entra nessa rua chega
rápido aonde quer.

Botafogo • 286-3657 ¦ Leblon - Jardim de Alah - 511-0143 • Barra da Tijuca - 399-3399
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A Comédia dos Erros

No 
início dos anos 70, quando Rio e São Paulo

disputavam o direito de sediar o primeiro
grande aeroporto internacional no Brasil, a balan-
ça pendeu para o Rio porque havia um projeto de
construção de uma via expressa de acesso que foi
considerado ponto decisivo. Nascia assim o Aero-
porto Internacional do Rio de Janeiro. Mas a
Linha Vermelha ainda não nasceu. Além disso, o
próprio Aeroporto Internacional acabou marcan-
do passo, sempre na linha perigosa da saturação,
porque até hoje não se construiu o segundo termi-
nal, que permitiria remanejamento de embarques e
desembarques de vôos internacionais para áreas
ociosas de vôos nacionais, entre outras facilidades.

A inter-relação entre aeroporto e Linha Ver-
melha se transformou, portanto, numa verdadeira
comédia dos erros. Os problemas da Avenida Bra-
sil, saturada até o pescoço, refletem-se no Aero-
porto Internacional, também saturado até o pesco-
ço, refluindo tudo numa confusão que é fonte de
tensão e angústia na cidade do Rio.

A idéia da construção da Linha Vermelha vai
fazer 25 anos. Está envelhecendo antes de começar
a viver. Mas é a única alternativa possível para
resolver a situação da Avenida Brasil, uma artéria
de 54 quilômetros de problemas. A Linha Verme-
lha, por sua vez, se saísse do papel, teria apenas 20
quilômetros, do Campo de São Cristóvão até o
Km 3 da Via Dutra, na altura da Pavuna. É capaz
de suportar um tráfego diário de 250 mil veículos,
sem retenções, a uma velocidade até 100 quilôme-
tros horários.

Muito já se discutiu sobre a maneira de viabili-
zar a Linha Vermelha, mas sua necessidade é
indiscutível. Só com a eliminação dos congestiona-
mentos que infernizam a Avenida Brasil de hoje
haveria uma economia anual de 600 mil litros de
gasolina e 4,3 milhões de litros de óleo diesel. Em
1986, a Linha Vermelha esteve prestes a sair do
papel, pois estava tudo acertado entre governo e
empreiteiras para sua construção, mas ela foi atro-
pelada pelo corte de gastos do Cruzado II. Até
agora jaz no papel.

O regime de concessão, em que o governo

administra e a iniciativa particular constrói e ex-
piora, é a fórmula mais do que acertada para a
concretização da Linha Vermelha, numa acomo-
dação boa para todos, principalmente os usuários
que sofrem o calvário de todos os dias da Avenida
Brasil. O que esperam os governos da União e do
estado do Rio para tirar da gaveta os planos da
Linha Vermelha?

A fórmula de concessão deu certo no mundo
inteiro. Nos anos 70, o sistema de propagou rapi-
damente. Na Europa, em países como Portugal,
Espanha, Itália e França, foram construídos mais
de dez mil quilômetros de estradas nessa base. A
França, em especial, recuperou o atraso rodoviário
construindo naquele período quase cinco mil qui-
lômetros de auto-estradas com pedágio, explora-
das por nove empresas. Os franceses ainda por
cima tinham de superar lembranças desagradáveis
a respeito de cobrança de pedágio, prática que
remontava à época dos senhores feudais que exi-
giam pagamento a quem atravessava suas terras.
Depois da Segunda Guerra, a população sentiu
necessidade de contar com uma rede de vias rápi-
das e seguras, e recebeu bem o sistema de cobrança
em postos fixos. Além disso, quem paga o pedágio
não é o contribuinte, como um imposto, mas o
usuário que utiliza os serviços.

Não é necessário ir tão longe para comprovar
as vantagens do sistema. Na vizinha Argentina,
preocupada com os graves problemas de infra-es-
trutura viária na zona urbana de Buenos Aires, o
governo optou pela concessão de obras como as
autopistas Perito Moreno e 25 de Mayo, benefi-
ciando diretamente, além da população local, o
movimento de passageiros do Aeroporto Interna-
cional de Ezeiza.

A Avenida Brasil que, na época de sua cons-
trução, nos anos 40, era considerada a avenida do
futuro, orgulho do então presidente Eurico Gaspar
Dutra, não passa hoje de uma avenida do passado,
esburacada, congestionada, mal iluminada, perso-
nagem de segundo plano da comédia urbana que
entra em seu último ato.

Tiro no Escuro

O 
mercado financeiro está perplexo. Depois de
atravessar a última década antecipando a ten-

dência da inflação — sempre em alta — perdeu o
rumo e não sabe mais que índices o governo vai
adotar para definir a inflação. Pela primeira vez
em anos, o mercado aposta no declínio do índice
mensal, que em agosto ficaria em 9%, contra os
10,79% de julho.

Há duas leituras a fazer. A primeira mostra que,
na prática, o governo executa a desindexação da
economia. Desde março o governo não repetiu um
único índice de inflação, para efeito de reajustes de
rendimentos financeiros, preços, salários e aluguéis.
No primeiro mês, adotou o índice zero; no mês
seguinte, voltou ao IPC do IBGE; em maio, devido à
greve do IBGE, foi o índice da Fipe; em julho, a
inflação foi extraída do IVRF, um índice complexo
que excluiu as influências de altas de preços anterio-
res a 15 de março, como os aluguéis.

Os operadores das instituições financeiras estão
desorientados. Na segunda-feira, ao meio-dia, o mer-
cado futuro de BTN esperava 12,43% para a infla-
ção de julho; meia hora depois, o Departamento da
Receita Federal e a mesa de open market do Banco
Central divulgaram com surpresa geral a inflação
oficial de 10,79%. Foi suficiente para o mercado
rever as suas expectivas futuras. A inflação de agosto
(apurada entre 16 de julho e 15 de agosto) já estava
sendo projetada ontem pelo BTN de setembro em
9%, contra 15,5% no início de julho.

Essa desorientação prende-se ao fato de que os
agentes econômicos se acostumaram nos últimos
três anos a seguir a variação do IPC como o índice
de inflação oficial. O IPC, que mede os gastos das
famílias até oito salários mínimos de renda nas dez
maiores capitais brasileiras, registrou alta de
12,92%, seguindo a metodologia tradicional que
incorpora os aluguéis anteriores ao Plano. Já o
índice de preços ao consumidor apurado pela Fun-
dação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e em São
Paulo, entre 21 de junho e 20 de julho, para as
famílias com renda até 33 salários mínimos, subiu
15,62%. Mas o IRVF, que é um IPC resumido

(apurado apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, ou seja, cerca de 53% do índice
total) e expurgado dos aluguéis e da diferença
entre os 9,55% de junho e os 9,61% da Fipe
adotados como inflação oficial de junho, ficou em
apenas 10,79%. De fato, fica difícil para os agentes
acertar a inflação na mosca.

Aí^ é que entra o aspecto positivo da polêmica
entre índices de inflação e alta de preços. Ao
desvincular uma coisa da outra, o governo cortou
o cordão umbilical da indexação da economia. Por
que motivo os aluguéis anteriores ao Plano de
Estabilização deveriam interferir nos índices de
reajuste dos preços da cerveja, dos automóveis, ou
mesmo do feijão? Essa era, no entanto, a lógica
anterior.

Industriais, comerciantes e profissionais libe-
rais remarcavam seus preços imediatamente após o
anúncio de índices que nada tinham a ver com os
seus custos operacionais. Era uma economia toda
apoiada numa estrutura fictícia de preços relati-
vos. O processo ficou tão cristalizado que até hoje
há segmentos querendo reajustes exagerados de
preços e salários, sob o argumento da defasagem
em relação ao índice de inflação. Nos últimos 25
anos essa foi a prática corrente no país.

Os insucessos levaram o Brasil ao limiar da
hiperinflação, e deram ao atual governo coragem
para romper a perversa corrida entre preços e
salários, em que estes sempre ficavam para trás.
Muita gente, no entanto, ainda não abriu os olhos
para a nova realidade e insiste na prática de remar-
cações imediatas sem relação com os seus custos.

Se não mudarem de tática vão se dar mal,
conforme tem advertido o presidente do Banco
Central: o governo está excutando uma política
fiscal e monetária bastante austera, e não haverá
folga de demanda para absorver preços fora da
realidade. O consumidor brasileiro precisa agora
fazer a sua parte e recusar preços abusivos, acrésci-
mos no pagamento pelo cartão de crédito e outros
velhos artifícios do passado.

A Teoria na Prática

O 
direito de greve está sendo regulamentado
pela prática. O pessoal da Ford, depois de

cinqüenta dias, aprendeu que a greve não é arma
adequada para mudar a natureza do regime políti-co, mas os metalúrgicos de Volta Redonda, com
menos tempo de movimento, mantêm a ilusão do
socialismo por via sindical. O direito de greve não
é uma introdução ao direito à revolução, pelo
menos segundo Marx, que continua sendo a última
palavra nessa controvertida matéria. É ingenuida-
de pensar que se pode derrubar o capitalismo com
a arma que ele criou e que o socialismo recolhe ao
chegar ao poder. O direito de greve, mortal para o
socialismo, é vital para a economia de mercado.

Já é possível perceber que, em Volta Redonda,
aumenta a cada dia o número dos favoráveis a
encerrar a greve para evitar a volta ao trabalho de
mãos abanando. As duas greves tiveram motivos
diferentes mas convergiram por influência da CUT
rumo à inviabilidade. Por uma questão de princí-
pio, o governo adotou e pôs em prática o princípioda livre negociaçao entre empregados e empresa. A
condição de empresa estatal não dá à CSN o
privilégio de ter como interlocutor o governo: o
pleito sindical terá de ser decidido com a direção
da usina. Só diz respeito às partes interessadas.

O comando grevista de Volta Redonda já perce-
beu que nada tem a ganhar, e tudo a perder, com a
paralisação. Para salvar a face, o sindicato se agarra
aos políticos que, em ano eleitoral (desde que renda
votos), fazem qualquer papel. A greve só não acaba
porque o comando do movimento quer uma audiên-
cia com o presidente da República, que não se arreda
de sua convicção de que a negociação direta é uma
conquista democrática. Essa audiência é para evitar
que os líderes da aventura sejam julgados sumaria-
mente pelos metalúrgicos.

O governo não usou a força para desbaratar a
greve. Ficou de fora, como espectador, e a greve ruiu
por dentro. O assunto é exclusivo da direção e dos
empregados da CSN, e de mais ninguém. Se a
empresa fechar pelos prejuízos que a greve aumen-
tou, a responsabilidade será do sindicato. A livre
negociação está reeducando o direito de greve através
dos resultados. As empresas estatais não são uma
exceção ao princípio com que se comprometeu o
governo na campanha eleitoral: ninguém melhor do
que as partes ineteressadas para saber o que convém
a cada uma sem inviabilizar a empresa. Em São
Bernardo e em Volta Redonda, quem tinha alguma
dúvida já aprendeu e está apto a prestar exames.

Cartas

Falta de tratamento
Venho relatar o que vem ocorren-

do com o segurado da Previdência
Social, Generino Francisco Soares,
que sofreu um acidente de trabalho no
dia 12/5/90, e no mesmo dia foi levado
para o Hospital Souza Aguiar, onde
ficou internado no serviço de Ortope-
dia, vítima de várias fraturas. Ficou
internado nesse hospital, do dia 12 até
o dia 28/5, sem ter sido submetido a
qualquer cirurgia e, de acordo com a
documentação médica, o caso é grave.No dia 28/5, por falta de trata-
mento, sua família achou melhor
transferi-lo para a Casa de Saúde San-
ta Rita de Cássia, em Duque de Ca-
xias, conveniada com o Inamps. O Sr.
Generino está nesta clinica há quasedois meses, e seu estado continua o
mesmo, (...) pois ainda não recebeu
um tratamento decente. Contribuiu
durante 15 anos para a Previdência,
está com 57 anos, e estava trabalhan-
do, quando foi atingido por um auto-
móvel que o deixou inutilizado. (...)Rogério Faustino Rodrigues — Rio de
Janeiro.
Assentamento

Que pais é este? Nossas autorida-
des assentam famílias de lavradores (?)em reserva de mata atlântica — como
ocorreu agora em Pitangas (PE) — e
estes tratam de derrubá-la, para ven-
der a madeira?

Afinal, são lavradores ou.lenhado-
res? Quando é que nossos tecnocratas
vão agir de forma realista, sem pater-nalismos? Quando iremos ensinar eco-
logia nas escolas? (...) Oswaldo Duarte
de Souza — Rio de Janeiro.
Distorção

No dia 13/7/90 fomos surpreendi-
dos ao ler a matéria publicada no
JORNAL DO BRASIL sob o título"Técnicos propõem deságio para de-
vedores do BNDES". O motivo da
surpresa é que o titulo não correspon-
de à própria matéria.

A proposta refere-se ao caso gené-rico das dívidas indexadas pelo IPC e,
além disso, é explicitamente menciona-
do que ela teria que ser aplicada tanto
aos ativos como aos passivos. Seria
realmente leviano da nossa parte de-
fender uma propoüa que — no caso
de ocorrer o que é sugerido no men-
cionado título — causaria enormes
prejuízos financeiros à instituição em
que trabalhamos.

Gostaríamos de destacar que a
matéria reflete de fato o nosso pensa-mento, mas o título, com a alusão ao
BNDES, representa uma distorção, e
não corresponde ao que foi tratado na
conversa com o jornalista, que muito
corretamente explicitou nossas idéias.
Fábio Giambiagi e Luiz Chrysostomo,
BNDES-Banco Nacional de Desenvol-
vimcnto Econômico e Social — Rio de
Janeiro.
Reforma administrativa

Li a entrevista do secretário de
Administração, Sr. João Santana, nes-
se jornal, em 18/7/90, em que declara-
va até agora não ter havido injustiças
no critério de demissões de funcioná-
rios, imposta pela reforma administra-
tiva do governo. Certamente ele não
tomou conhecimento do ato do presi-dente da CEF, Sr. Lafaiete Coutinho,
que demitiu "sem justa causa" funcio-
nários recentemente nomeados, apro-
vados em concurso público.

No intuito de quantificar demis-
sões, o presidente da Caixa demitiu
concursados e esqueceu dos apadri-
nhados que existem em grande núme-
ro na instituição. Orlando José Santos— Rio de Janeiro.
Prazos de faturamento

A propósito da matéria publicadanesse jornal em 20/7/90, sob o título"Petrobrás reduz semana que vem
prazo de faturamentro", fazemos al-
guns reparos.

Em fins de dez/89, a Petrobrás,
(...) promoveu alteração na sistemática
de faturamento de seus produtos, atra-
vés da redução dos prazos para paga-
mento e da introdução da cobrança
dos correspondentes encargos finan-
ceiros. (...)

Em 16/1/90, em reunião do minis-
tro da Fazenda com os representantes
da Petrobrás e do setor petroquímico
ficou acertado que a nafta petroquími-
ca — produto particularmente citado
na matéria do JB — passaria a ser
faturada a 14 dias, com a cobrança de
encargos financeiros proporcionais, a
partir de 18/1/90.

Logo após a edição do plano eco-
nômico (...) a Petrobrás, em 26/3(90,
acordou com as três centrais petroqui-

micas, Copene, Copesul e PQU, uma
diktação do prazo de faturamento da
nafta para 30 dias, com a cobrança de
encargos financeiros, a vigorar por 60
dias, retroativos a 16/3/90. Ficou tam-
bém acertado que, findo este período,ou seja, a partir de 16/5/90, o prazo de
faturamento da nafta seria gradativa-mente reduzido à razão de dois dias
por semana, (...) até atingir o prazo de
faturamento original de 14 dias.

Brigido
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Sensível às argumentações de ou-

•tros consumidores, a empresa decidiu
estender esta prática aos derivados de
petróleo e ao gás natural. (...) Assim
sendo, não procedem as acusações do
Sr. Yuchi Tsukamoto, de que a deci-
são da Petrobrás é unilateral. (...)Também não faz sentido a afirmação
de que a redução de prazo de fatura-
mento é uma forma da companhia
aumentar sua receita, em resposta à
não liberação do aumento dos preçosde derivados de petróleo, (...) pois a
redução havia sido acertada com os
representantes do setor petroquímicono dia 26/3, quando não havia qual-
quer cogitação quanto ao aumento de
preços dos derivados de petróleo. (...)Arthur de Carvalho Fernandes Netto,
superintendente do dept° comercial da
Petrobrás — Rio de Janeiro.
Livro sobre Educação

Com referência a reportagem pu-blicada no JORNAL DO BRASIL de
24/7/90 sob o titulo "Estudo flagra
tragédia da Educação", em que pese a
correção dos dados ali expressos, tão
bem assimilados pela correspondente
Letícia Lins, cumpre-nos, na qualida-de de pesquisadores citados na maté-
ria, esclarecer que a paternidade da
pesquisa pertence à equipe da UFMG,
coordenada pela prol* Leila Mafra. A
professora está coordenando a nível
nacional, junto com a equipe de Per-
nambuco, a edição do livro, com os
resultados conclusivos do trabalho.

Além disso, cabe esclarecer ainda
que cada estado desenvolveu o projetona sua totalidade. (...) Ednar Carvalho
Cavalcanti e Mabel Black de Albuquer-
que, Universidade Federal de Pernam-
buco — Recife.
Caça predatória

Em resposta ao leitor Ricardo
Freire, diretor executivo da ABC-As-
sociação Brasileira de Caça e Conser-
vação,que em carta publicada no JB
de 20/7 desafia quem puder "provar
cientificamente que a caça amadorísti-
ca tenha colocado sequer em risco al-
guma espécie", ofereço-me para exibir
em local a ser escolhido de mútuo
acordo e aberto ao público interessa-
do, um vídeo produzido pela CBC, a
televisão educativa do governo cana-
dense que, em 42 minutos de imagens
estarrecedoras, mostra a chacina que
caçadores americanos e canadenses fa-
zem com os patos que em suas rotas
migratórias sofrem o azar de voar porcima de estados onde a caça é permiti-da.

Brigido

(...) Como as imagens apresenta-
das são de causar náuseas até em pes-soas acostumadas a matar, aconselho
o Sr. Freire e seus companheiros a não
trazerem seus filhos para ver estas ce-
nas pois terão problemas em casa ao
tentar justificar seus "esporte" favori-
to. (...)

Talvez fosse bom aproveitar a oca-
•rião para uma reflexão sobre a inexis-
tência, na televisão brasileira, de um
programa sobre meio ambiente. Ne-
nhuma das redes nacionais produz ho-
je programas regulares visando infor-

mar os telespectadores sobre os
candentes temas ecológicos locais ou
planetários. Note-se que usei o verbo"informar", bem diferente de "noti-
ciar", que é o que se vê de ecologia nas
telinhas brasileiras, inundadas ultima-
mente por cenas trágicas de desas-
tres ambientais, apresentados de ma-
neira oportunista, e sem as devidas
explicações sobre as situações que cau-
saram aqueles desastres. (...) Tito Ro-
semberg, vice-presidente do Ecotropic-
Instituto de Ecologia Tropical — Rio
de Janeiro.
Correios

Há três anos uso, pelo menos uma
vez por semana, os serviços da agência
Leblon da ECT. Noto que a cada dia
eles andam mais lentos.

Um vale postal leva, em média,
dez dias para chegar ao seu destinatá-
rio em São Paulo. Uma carta comum
pode levar até cinco dias. E um tele-
grama que postei na manhã do dia 6/7,
uma sexta-feira, só chegou ao seu des-
tinatário no final da tarde de sábado.

O problema é da agência Leblon
ou da ECT de São Paulo? Janettr
Gutierre — Rio de Janeiro.
Saber ler

O projeto 
"Saber ler" (JB-7/7/90),experiência colocada em prática pela

prefeitura de Jaboatão dos Guarara-
pes (PE), merece aplauso, e deveria ser
aplicado em todos os municípios bra-
sileiros cuja população, carente em sua
maioria, tem sido vítima do analfabe-
tismo.

O projeto "Saber ler" é a escola no
lar. Para a criança e para o adulto.
Tudo muito simples e eficiente, princi-
palmente em nosso país, onde os go-vernantes têm o péssimo hábito de
fechar escolas. Vide os fechamentos
dos colégios militares do Recife, de
Salvador e de Belo Horizonte. (...) Al-
berto Alves — Rio de Janeiro.
Vacinação

A luta das autoridades para o êxi-
to das campanhas de vacinação é cons-
tante. Apesar dos apelos insistentes
através dos meios de comunicação, os
resultados têm sido preocupantes.Por que não fazer uma campanha
publicitária oferecendo brindes, pre-sentes, (...) doces e chocolates para as
crianças que forem se vacinar? Essas
campanhas podem ter a colaboração
das empresas privadas, que também
vão lucrar com a divulgação dos seus
produtos. Régia D'Alva Monteiro
Schiffer — Rio de Janeiro.
Dengue

Com os casos de dengue que estão
ocorrendo no Rio de Janeiro, torna-se
necessário que o combate dos mosqui-
tos seja efetuado em todos locais onde
proliferam. Fui testemunha de uma
conversa entre funcionários da Com-
lurb e do cemitério São João Batista,
a respeito dos mosquitos que ali exis-
tem em grande quantidade. (...) Zei-
mar Dias Silva — Rio de Janeiro.
Presa por contrato

(...) "Sócia" do Círculo do Livro,
resolvi, durante algum tempo, pararde comprar. Qual não foi a minha
surpresa, ao saber-me presa eterna-
mente pelo "contrato" que assinei, a
não ser que fizesse uma carta "desli-
gando-me" do Círculo. O fato de não
comprar nada há mais de seis meses
não cancela o meu contrato, segundo
o supervisor. (...) Tornar-se sócio do
Círculo do Livro é bem fácil, mas
deixar de sê-lo pode ser mais difícil do
que sair de um casamento. Rita Qua-resma Aveilar — Rio de Janeiro.
Camelôs

Fiquei tristíssima quando passei,no domingo, pelas ruas Visconde de
Pirajá e Av. N.S. de Copacabana. O
Rio está em falência total. Estas ruas,
cheias de camelôs e mendigos. Tudo
sujo.

Nossos prefeitos e governadoressó se preocupam em angariar votos.
Deixam os camelôs, que não pagamimposto, ISS, etc., só porque queremse eleger, e precisam dos votos dos
proprietários das barracas.

Interesse pelo Rio, pela limpeza,
pelo aumento do turismo, não existe.
Quem conheceu o Rio limpo, cuidado,
com muitos eventos, fica desanimado
com o Rio de hoje.

A Zona Norte também está infes-
tada de camelôs. (...) Annete Arruda —
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em porto entre as quetiverem assinatura, nome completo o legí-
vel o endereço que permita confirmação
prévia.
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A coceira da reeieicao

Congresso

- 
3

I

t'

que volta a
se reunir hoje, en- !
cerrando o reces- «um
so, com presença y^4r ^
escassa e prová- : ' ^
veis dificuldades
para alcançar ;
quorum para en-
frentar os desa-
fios da votação
de medidas provisórias e vetos pre-
sidenciais, promete criar grandes
embaraços para o governo.

Em tudo e por tudo suas contra-
dições se aguçam com a proximida-
de da eleição para a renovação dos
mandatos da totalidade dos 495
deputados e de 25 senadores. Não
convém fingir que ele não mete me-
do no crepúsculo de sessão legislati-
va tão contraditória que atingiu ao
pico da aprovação da Constituição
de 88, com sua carga emocional de
esperanças esvaziadas e baixou ao
fundo do lamentável desempenho
ao longo de todo este ano, com a
crônica malandragem da falta de
número, plenário vazio, a fixar a
imagem desmoralizante dos fia-
grantes de jornais e revistas e dos
noticiários da televisão.

Os registros de ontem não de-
vem ser arquivados. Mas, a partir
de hoje e até o acerto das urnas a 3
de outubro, parlamentares na briga
com eleitores esquivos para a reno-
vaçao de mandatos estão com as
cabeças viradas pela gana do voto e
dispostos a tudo.

Os frágeis laços partidários e os
ainda mais esgarçados fios de soli-
dariedade com o governo não segu-
ram ninguém ou apenas aprisionam
alguns poucos. Quase 400 depu-
tados, noves fora as desistências,
estão engolfados na guerrilha pes-
soai para conservar por mais qua-
tro anos os privilégios e mordomias
inerentes ao mandato. O terço de
senadores na mesma aflição, com o
desconto dos que reciclaram ambi-
ções, porque enrolados em eleição
majoritária, estão mais vinculados
ao destino do candidato a governa-
dor, puxador natural da chapa. O
que não chega a aliviar aflições
mas, em geral, recomenda postura
mais decorosa de solidariedade
com a sigla e à sorte do companhei-
ro de campanha, dos quais depen-
de.

Ora, no rol dos naturais sufocos
que engasgam candidatos em todas'as eleições, os ilustres parlamenta-
res enfrentam constrangimento es-
pecialmente desconfortável para
pedinchar o votinho salvador: antes
de desfiar o rosário de promessas
futuras, há que dar conta do que
cada um fez com o mandato expi-
rante.

Não se trata, como é fácil imagi-
nar, de embaraço inédito. Agora,
todavia, a situação se complica. Em
primeiro lugar porque a repulsa do
eleitorado à atividade política em
geral e aos parlamentares em espe-
ciai é medida pelos altos índices das
pesquisas dos institutos especializa-
dos. A cobrança, portanto, não é
presumida, mas comprovada por
números conferidos em diversas
consultas ao eleitor.

O candidato com um mínimo de
sensibilidade não tem como apre-
sentar-se diante do eleitor sem ten-
tar explicar-se. E é por aí que o
angu encaroça. A alternativa de

apelar para a dureza do mutirão
para aprovar a Constituição não
deve comover o eleitor. A evidência
aponta para a profunda decepção
da sociedade com a ilusão dos
avanços sociais de texto que, na
prática, não correspondeu ao espe-
rado. Não se deve jogar pedra nos
constituintes. Vá lá. Mas, tenham
paciência: não cometam o descara-
mento de cobrar a gratidão popular
pelas dádivas que permanecem no
papel, à espera da legislação com-
plementar que as viabilizem. Ou, o
que é pior, das que aplicadas, exibi-
ram falhas insanáveis.

Nem o doutor Ulysses Guima-
rães, com todos os méritos reconhe-
cidos e badalados de insuperável
presidente da Constituinte, confia
nos sortilégios da Constituição-ci-
dadã para assegurar sua reeleição.
E olhem que o doutor Ulysses é a
mais consistente biografia parla-
mentar, presença absolutamente in-
dispensável no futuro Congresso, o
qual, em 5 de outubro de 93, terá a
incumbência de revisar o texto
constitucional para corrigir enga-
nos e, muito provávelmenta, ajus-
tá-lo ao sistema parlamentar, desde
que aprovado no plebiscito de 7 de
setembro.

A plástica de emergência na
imagem dos parlamentares está exi-
gindo que se faça agora, em dois
meses, o que não se fez em quatro
anos. Não é fácil a mágica. A
campanha exige dedicação integral
para cobrir frentes simultâneas dos
contactos diretos com o eleitor e as
disputadas inserções no horário
eleitoral gratuito que começa ama-
nhã.

Há que se fazer das tripas, cora-
ção. O jeito que pode ser dado está
à vista: tentar acertos e acordos, no
clima de oba-oba de fim de festa,
para rodadas concentradas de vota-
ção de pautas previamente combi-
nadas para acolher projetos de im-
pacto popular.

Que diabo: o Congresso precisa
mostrar serviço. A grande maioria
de deputados e um bom número de
senadores andam muito necessita-
dos de assunto para alimentar a
campanha. O eleitor está muito
mudado com a independência assu-
mida nos últimos anos com o verti-
ginoso crescimento do eleitorado e
a falência dos partidos.

Enquanto o presidente Collor de
Mello sustentar um razoável índice
de popularidade, embora cadente,
pode contar com a solidariedade
dos que se beneficiam da ligação
com o governo. Ainda assim, é bom
tomar cuidado. Entre agradar o go-
verno e acariciar o eleitor, não há
candidato que resista ao aceno do
voto.

Depois, o governo anda am-
pliando sua frente de luta e que-
brando mais louça do que seria pre-
ciso. Os próximos dois meses de
Congresso em temporada de caça
ao voto são preocupantes e de alto
risco.

Para Collor, a melhor hipótese
passa por êxitos significativos no
corpo-a-corpo com a inflação, ca-
pazes de reter candidatos nas suas
bases.

Enquanto não houver quorum,
tudo bem. Se os parlamentares-
candidatos forem tangidos pela
campanha a votar, aí mora o peri-
go.

TODOS OS GOVERNOS DO PASSADO CANSARAM DE
PROMETER SEGURO-DESEMPREGO AO TRABALHADOR.
O GOVERNO ATUAL PROMETEU E CUMPRIU. COM A RE-
FORMA ADMINISTRATIVA E A RECESSÃO, MILHÕES DE
PESSOAS TÊM, OU VÃO TER, UM SEGURO DESEMPREGO.

CUMPRINDO OUTRA PROMESSA DE CAMPANHA O GO-
VERNO NOS COLOCOU TAMBÉM ENTRE OS PAÍSES DO
PRIMEIRO MUNDO, ENVIANDO PARA NOVA IORQUE UM
ESPECIALISTA NA ATIVIDADE MAIS SOFISTICADA CRIA-
DA PELA NOSSA TRIUNFANTE ECONOMIA DE MERCADO:

CORRETOR DE SEQÜESTRO.
PORISSO, HOJE, 1.8.90., É UM DIA HISTÓRICO. OFICIALI-

ZANDO A ATIVIDADE DE PONTA RECÉM IMPLANTADA, O
GOVERNO ESTÁ PAGANDO O PRIMEIRO ESTIPÊNDIO, NO
VALOR DE US$ 12.000.00, AO CRIADOR INTERNACIONAL
DA INTERMEDIAÇÃO SEQÜESTRAL.

RESGATE TOTAL

Valer Cj'2 (ct-3

Da»íl8.<?0 Visto

A margem da história

Celso de Souza e Silva
"A regra de ferro dos Estudos é de

não dar nada em troca de nada!"
Charles dc Gaulle

Há 
pouco mais de mês o Presiden-

te dos Estados Unidos voltou-se
finalmente para a América Latina e
anunciou novo plano de cooperação
interamericana a que denominou "Ini-
ciativa para as Américas". Embora
não tenha despertado maior interesse
nos círculos políticos e empresariais
americanos, nem nos seus meios de
comunicação, a reação oficial de Bra-
sília e de outras capitais sul-americanas
foi imediata e alvissareira. Com a pró-
xima criação da Comunidade Euro-
péia e o fortalecimento da associação
econômica do sudeste asiático, teria o
parceiro poderoso do Norte com-
preendido que na sua circunvizinhança
encontra-se vasta região tão pejada de
dificuldades quanto de potencialida-
des. A tendência declinante da sua pre-
sença e importância política e econõ-
mica naqueles continentes seria fator
determinante para procurar o restabe-
lecimento de um equilíbrio global gra-
ças à emergência de novas forças mais
diretamente vinculadas à liderança a
que se habituara no meio século do
pós-guerra.

O ressurgimento dos países do
Leste europeu, alguns com excelente
tradição industrial, também teria a
ver com esse despertar tardio para os
vizinhos do Sul. A partir da desinte-
gração do bloco soviético, nada me-
nos do que 3.000 empresas ocidentais
preparam-se para atuar naquela área.
Em reunião mês passado em Bruxe-
Ias, os 24 países doadores de auxilio
internacional começaram a estudar a
criação de fundo com 12 bilhões de
dólares para ajuda às economias da-
quele grupo de nações.

Em boa hora a Argentina, Brasil,
Chile e Uruguai decidiram reunir-se
cm Brasília e preparar resposta con-
junta ao plano americano.

Nesse contexto, a iniciativa do
presidente Bush deveria ser analisada
não apenas nos seus méritos intrínse-
cos, mas também comparativamente
à massa de recursos que estão sendo
deslocados em outras regiões do
mundo. O Japão, por exemplo, está
abrindo crédito de 5 e meio bilhões de
dólares para obras de infra-estrutura
na República Popular da China.

Os pormenores do plano não são
conhecidos, mas os objetivos resu-
mem-se basicamente a três: abatimen-
to das dívidas governamentais exter-
nas, constituição de mercado comum e
estabelecimento de fundo de financia-
mento de 300 milhões de dólares.

O débito global da América Latina
para com seus credores d'aquém e d'a-
lém-mar já ultrapassa os 400 bilhões de
dólares, o que fará com que quaisquer
abatimentos, mesmo acompanhados
por todos os demais governos, não
passem de mero exercício escriturai.

Quanto ao mercado comum, de di-
ficil configuração face às disparidades
regionais, a "iniciativa" não chega a
ser inovadora, tantos e tão variados
são os projetos existentes na multipli-
cidade de órgãos do sistema interame-
ricano.

Finalmente, projeta a criação de
fundo para o qual os Estados Unidos
contribuiriam com 100 milhões dc dó-
lares para ser o restante repartido entre
europeus e japoneses. É de se esperar
que a importância que a América Lati-
na tem para os Estados Unidos não
seja medida pela importância que os
Estados Unidos se propõem desem-
bolsar para a América Latina. Algu-
mas maçantes mas oportunas compa-
rações: o governo alemão acaba de
oferecer 150 milhões de dólares para a

preservação da floresta amazônica; os
12 países da Comunidade Européia,
em Dublin, na véspera do anúncio da"Iniciativa 

para as Américas", enceta-
ram negociações para a concessão de
auxilio de 15 bilhões à União Soviéti-
ca; e os Estados Unidos, com todos os
percalços de endividamento interno e
externo, e apesar da distensão Leste-
Oeste, continuam a gastar anualmente
com seu orçamento militar 300 bilhões
de dólares.

Algo há de claudicante nessa inicia-
tiva, talvez mais ainda pela sua con-
cepção do que quantificação. Para o
pragmatismo americano, torna-se mais
fácil e lógico englobar nos mesmos
parâmetros os 30 e poucos países da
América Latina e Caribe, do que pro-
curar individualizá-los nas suas carac-
terísticas e necessidades. O determinis-
mo geográfico é sempre mais simples:
estão todos no mesmo hemisfério oci-
dental. Mas o que há de comum entre
Granada e Brasil, Barbados e Argenti-
na, Haiti e México? Não é questão de
tamanho, mas de afinidade histórica,
sociológica. O minúsculo Luxemburgo
pode sentar-se ao lado do gigante ale-
mão na Comunidade Européia. Têm
raízes, valores e padrões de vida co-
inuns. Objetivos políticos, porque de-
pendem da vontade de cada país, po-
dem ser conjugados. Interesses
econômicos, quando não partem de
realidades concretas, procuram em vão
o leito de convergência.

O Brasil já está dando salutar
exemplo de complemcntação econômi-
ca com seus vizinhos do Sul, o que se
afigura mais realista e prático do que
uma interminável negociação para um
mercado grandioso onde não haveria
finalmente tanto o que mercadejar.

Uma revisão da iniciativa-Kubits-
chek, a Operação Pan-americana,
não estaria fora de propósito.

A coragem de ser o primeiro

Luiz Carlos
Bresser Pereira *

A 
pressão dos credores para que o
Brasil faça um pagamento sim-

bólico e principalmente que comece a
negociar tem aumentado todos os
dias. Os banqueiros privados visitam-
nos com insistência, dão-nos conse-
lhos, repetem a gasta ameaça de que
cortarão as linhas de curto prazo, e as
reduzem muito limitadamente. Nos
dois próximos meses essas pressões
vão certamente aumentar, culminan-
do no final de setembro,' na reunião
do FMI/Banco Mundial em Was-
hington, quando todos os banqueiros
se reúnem.

Mas essas pressões parecem não
estar comovendo o governo brasilei-
ro, que sabe que a dívida não pode
ser paga e não se apressa em negociar
algo que a rigor e tanto inegociável
quanto inevitável: a redução em cerca
de 60 por cento da divida de médio e
longo prazo para com os bancos co-
merciais e os bancos do Clube de
Paris. São muito significativas, nesse
sentido as recentes declarações do
Presidente Collor na Escola Superior
de Guerra, segundo as quais o Brasil,
sem adotar atitude de confrontação,
condicionará o pagamento da dívida
ao crescimento econômico. Parece cs-
tar claro para ele que a redução da
dívida é parte essencial da estabiliza-

Jção e da retomada do crescimento
brasileiro.

\ A classificação dos créditos contra
o Brasil feita recentemente pelo Icerc

(Interagency Country Exposure Re-
view Committee) foi uma excelente
demonstração da nova atitude do go-
verno brasileiro. Enquanto algumas
pessoas no Brasil, ecoando as adver-
tências dos banqueiros internacio-
nais, alertavam o governo contra "o
risco do rebaixamento do Brasil",
que levaria os bancos "a não mais
nos emprestar", e, depois da classifi-
cação, diziam que esta tinha sido"um dos maiores vexames da história
econômica recente do país", o gover-
no brasileiro adotava uma posição
inteiramente diferente. Não se deixou
chantagear pela 

"ameaça" de rebai-
xamento, e quando este ocorreu, a
ministra da Economia, muito corre-
tamente, limitou-se a observar que o
fato não tinha importância, já que
não temos perspectivas de receber
novos emprestimos dos bancos inter-
nacionais.

Na verdade, neste caso, muito di-
ferentemente do que ocorreu em ou-
tubro de 1987, o governo dos Estados
Unidos não se envolveu diretamente
no assunto. A decisão do Icerc — ou
seja, de três agências desse governo— foi tomada rotineiramente, sem
que o secretário do Tesouro se preo-
cupasse em pressionar o governo bra-
sileiro para fazer um pagamento sim-
bólico, de forma a evitar essa
classificação. Esta significou o reco-
nhecimcnto de um fato hoje óbvio
para o Tesouro e para grande parte
das autoridades em Washington (e
mais amplamente, para as elites eco-
nômicas nos paises credores): o Brasil
não pode e já não pretende pagar

toda a dívida. Só os dirigentes dos
principais bancos credores não que-
rem reconhecer esse fato.

Agora o Brasil procurará um
acordo com o FMI. Esse acordo é
independente da negociação com os
bancos. Esta desvinculação foi dc-
mandada pelo Brasil em 1987 e admi-
tida pelo Plano Brady no início de
1989. O México e a Venezuela já
fizeram acordo com o FMI nesses
termos, não obstante a discordância
dos bancos. Na recente viagem de
Antônio Kandir a Washington, Mi-
chael Camdessus assegurou o mesmo
tratamento.

Feito ou não o acordo com o
FMI, entretanto, o Brasil — desde
que continue firme em sua política de
ajustamento e para que possa conso-
lidá-la — precisará esclarecer sua po-
sição em relação aos credores. Sem
confrontação, de forma amável mas
firme. E qual é a posição que é con-
sistente com a estabilidade dos preços
e a retomada do crescimento brasilei-
ro? Ou, em em outras palavras, qual
a posição coerente com o programa
de governo de Collor, que estabelecia
um limite anual dc 5 bilhões de dóla-
res para todos os pagamentos de ju-
ros e amortizações aos credores ex-
ternos?

Esta posição, que deve ser infor-
mada ao "comitê assessor" e nego-
ciada banco a banco — jamais com o
comitê, que não passa do cartel dos
bancos — deve ser a da redução e o
cancelamento quase unilateral da di-
vida de médio e longo prazo contraí-
da anteriormente a 1983 (e os respec-

tivos rcescalonamentos) para com os
bancos comerciais e os bancos ofi-
ciais do Clube de Paris. Serão excluí-
dos da redução os créditos de curto
prazo e os créditos das agências mui-
tilaterais: FMI, Banco Mundial e
BID.

Como é possível fazer essa redu-
ção? Pela simples informação aos cre-
dores, ao mesmo tempo que se pro-
cessa o cancelamento da parte da
dívida reduzida em nossos livros (li-
vros do orçamento da União e do
Banco Central). Esse cancelamento é
essencial porque sabemos que os
agentes econômicos tomam suas deci-
sões de preço e investimento de acor-
do com expectativas. Que expectati-
vas poderão ter enquanto pende
sobre a cabeça do Brasil uma enorme
dívida que todos sabem não poder ser
paga?

O que se oferece aos bancos? O
pagamento trimestral de juros e prin-
cipal da dívida, em 30 anos, para
aqueles que concordarem com a re-
dução de 40 por cento. Entregar-se-
ão ainda títulos de privatização no
valor de cerca de 10 por cento da
dívida, de forma que a redução será
de apenas 50 por cento. Garantir-se-
á, por outro lado, uma "cláusula de
recaptura", segundo a qual aumenta-
remos esse pagamento caso a econo-
mia brasileira se recupere como espe-
rado. Enquanto cada banco não
concordar e assinar novo contrato, o
Brasil pagará, de qualquer forma, a
metade desse valor por conta do total
reduzido. Suspenderá esse pagamen-
to no caso de qualquer retaliação.

Qual a probabilidade de retalia-
ções? Muito pequena. Os bancos não
têm vocação para polícia. Os ban-
queiros são executivos competentes
que querem fazer bons negócios. Re-
taliação é algo que se ameaça, não se
pratica. Por que é um péssimo negó-
cio. Além disso, não há nos países
credores clima para retaliação. O Pia-
no Brady não resolveu os problemas
da dívida, mas assinalou a mudança
definitiva de posição dos governos
dos países credores, que não mais se
identificam com seus bancos.

E a idéia que a solução terá que
ser unilateral ou quase unilateral está
se firmando naqueles países. Recente-
mente David Knox, ex-Vice-Presi-
dente do Banco Mundial e hoje na
Universidade de Oxford, escreveu um
tabalho ("Facing the facts: the Latin
American debt"), que Washington
inteiro leu, no qual diz textual e insis-
tentemente, (1) que a América Latina
precisa de uma redução de 60 a 70
por cento cm sua dívida, (2) que essa
redução é inviável a partir da iniciati-
va dos governos dos países credores,
(3) e que, portanto, a única solução é
redução unilateral da dívida.

Por enquanto não houve coragem,
entre os países devedores, para tomar
essa atitude — uma atitude para a
qual os credores estão preparados.
Algum país devedor, entretanto, terá
que ser o primeiro a ter coragem. Há
boas indicações de que esse país será
o Brasil.

• Economista, ex-ministro de Fazenda

m RELIGIÃO

Carta à

América

Latina 111 1 V!
Dom Lucas Moreira

Neves *

Não 
é de hoje que por muitos

meios e modos vou proclaman-
do enfaticamente a necessidade de co-
nhecer e difundir os documentos do
papa. Ninguém, portanto, estranharia
que eu traga para esta coluna notícia de
um novo, breve, mas substancioso do-
cumento chegado de Roma.

Assinada pelo próprio João Paulo
II e datada de 29 de junho, a carta
apostólica se dirige aos religiosos e as
religiosas da América Latina. A imi-
nência do V centenário — meio milê-
nio — da descoberta e do início da
evangelização da América Latina ser-
ve ao papa de ocasião para esta cor-
rcspondcncia e para focalizar a im-
portância dos rcligiosos(as) naquele
primeiro anúncio do evangelho como
no correr dos cinco séculos.

Sublinho na introdução da carta
duas frases capitais. A primeira sa-
lienta que os "religiosos e as religio-
sas representam uma força evangeli-
zadora e apostólica primordial no
continente latino-americano", pois ne-
les está "um enorme potencial de pes-
soas e de comunidades, de carismas e de
instituições' sem o qual não se pode
compreender a ação capilar da Igreja
em todas as latitudes" ((nr.3). A segun-
da lembra que "um luminoso testemu-
nho de vida evangélica é o primeiro e
fundamental apostolado dos religiosos na
Igreja' (ibidem).

Depois, muito didaticamente, a car-
ta se divide em três partes.

De cunho mais histórico, a primei-
ra parte — um olhar para o passado— é um reconhecimento do papel pre-
dominante das ordens religiosas nos ini-
cios da evangelização, nos países que
iam sendo descobertos. Perpassa na voz
do papa um agradecimento aos religio-
sos pelo muito que fizeram na cateque-
se. Na presença entre os indígenas e na
defesa dos seus direitos. Nas obras de
caridade e dc assistência aos mais ca-
rentes. Na rápida criação de comunida-
des cristãs até no coração das florestas
nos píncaros andinos e entre os vulcões
da América Central e do México. No
testemunho de santidade dado por não
poucos religiosos. Na atividade dos nu-
merosos chamados ao episcopado e ao
pastoreio das mais antigas sedes episco-
pais erigidas no Novo Mundo.

A segunda parte — os objetivos
do presente —, mais doutrinai, quer
conclamar os religiosos(as) de hoje a
uma forte consciência eclesial. A in-
sistência do papa é para que, em per-
feita sintonia com o ensinamento do
Concilio Vaticano II e o sentimento
espontâneo do povo fiel a respeito da
vocação religiosa, os religiosos tenham
nítida consciência do seu lugar no cora-
ção da Igreja e não à margem dela.
Seguindo de perto o Cristo pobre, casto
e obediente pelo caminho pascal e liber-
tador da consagração, dos votos e da
prática dos conselhos evangélicos, me-
diante uma opção evangélica pelos po-
bres, eles ocuparão seu lugar na nova
evangelização. Vivendo plenamente sua
vocoção, sem "influências e interpreta-
ções redutoras do evangelho" (nr.18),
sem "politização da vida consagrada"
nem "instrumentalização de pessoas e
instituições religiosas para fins alheios à
missão da Igreja" (nr.20), eles(as) serão,
por extensão, criadores dc solidariedade
e fraternidade, de espírito de serviço e
de concórdia na sociedade civil e na
comunidade humana, na qual estiverem
inscritos. O papa sublinha enfim que,
para isso, os religiosos(as) devem ter
sólidos vínculos de comunhão eclesial,
de um lado, com os pastores, não crian-
do jamais pastoral e magistério parale-
los; de outro lado, com os leigos, cha-
mados a dar testemunho de Cristo
no coração do mundo.

No momento em que se abre nova
era de evangelização na América La-
tina, inclusive por meio da IV Confe-
rência-Geral do Episcopado Latino—
Americano (Santo Domingo, 1992), é
imprescindível que os religiosos(as) des-
cubram e ocupem seu lugar nesta em-
preitada evangelizadora do próximo fu-
turo. Disso fala a terceira parte da carta
apostólica: os desafios do futuro.

Algumas condições são tidas pelo
papa como imperiosas: que a vida reli-
giosa se afirme fortemente como dispo-
nibilidade total a serviço do Reino; que,
na linha direta da sua mais lídima voca-
ção, e em resposta àquilo que o povo
simples e fiel espera deles, os religio-
sos(as) vivam uma profunda experiên-
cia de Deus; que cada religioso(a) ame o
espírito do seu fundador e o traduza na
própria vida; que os religiosos(as) tra-
balhem de mãos dadas com os sacerdo-
tes diocesanos, imediatos cooperadores
do bispo, e com os leigos mais enga-
jados.Espera-se, pois, dos religiosos, que
eles sejam eficazes colaboradores na
evangelização da cultura c das cultu-
ras. E que sejam os primeiros — eles,
que pela sua consagração, se tornam
totalmente disponíveis para o Reino
— a deixar, quando chamados, seu
próprio país para irem, com o zelo
dos grandes missionários, levar o evan-
gelho a terras distantes.

Transpira de toda a carta aposto-
lica a esperança de que as famílias
religiosas continuarão a oferecer à
Igreja na América Latina um inesgotá-
vel reservatório de apóstolos e evange-
lizadores. Como o fez nos albores da
descoberta e da primeira evangeliza-
ção. Como o vem fazendo ao longo
dos 500 anos!
' Cardeal-arcobispo de Salvador (BA) d prl-maz do Brasil
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Obituário

Rio de Janeiro
Maria do Carmo, 54 anos, de pneumo-nia lombar, no Hospital do Andaraí.
Fluminense, dona de casa, solteira, foi
sepultada ontem no Cemitério de
Inhaúma.
Nelson de Albuquerque, 70 anos, de cir-
rose hepática, no Hospital de Bonsu-
cesso. Fluminense, aposentado, casado
com Maria de Lourdes Gomes de Al-
buquerque, morava em Campo Grande
e tinha cinco filhos. Foi sepultado on-
tem no Cemitério de Inhaúma.
Arthar Carlos Abranches Galião, 50• anos, de Aids, no Hospital de Bonsu-
cesso. Fluminense, vendedor, casado,
morava na Piedade e tinha dois filhos.

Foi sepultado ontem no Cemitério do
Jardim da Saudade, em Jacarepaguá.
Reginaldo Alves Pinheiro, 53 anos, de
edema pulmonar agudo e hipertensão
arterial. Fluminense, aposentado, casa-
do, morava em Guadalupe e tinha dois
filhos. Foi sepultado ontem no Cemité-
rio do Jardim da Saudade, cm Jacaré-
paguá.
lüdio Gonçalves Cardia, 77 anos, cm
casa, de insuficiência respiratória e
doença respiratória crônica. Português,
aposentado, desquitado, morava no
Leblon e tinha três filhos. Foi sepulta-
do ontem no Cemitério do Jardim da
Saudade, em Jacarepaguá.

Exterior
Jül Esmond, 82 anos, no sábado, de
causa não divulgada, cm Wimbledon,
Inglaterra. Atriz de sucesso nos anos
30, Jill foi a primeira mulher de Lau-
rence Olivier. Em 1940, após dez anos
de casamento e o nascimento de um"
filho, Jill e Laurence se divorciaram.
Sua última aparição em público foi nos
funerais do ex-marido. Nascida em
Londres, filha do ator e escritor Henry
Vernon Esmond, a atriz estreou no
teatro em 1922, depois de estudar na
Academia Real de Arte Dramática. A
partir daí, atuou em vários filmes e
peças de teatro, alcançando maior des-

taque com Vidas privadas, de Noel Co-
ward.
Fernando Sancho, 72 anos, de insufi-
ciência hepática, em Madri. Nascido na"
localidade espanhola de Zaragoza, o
ator trabalhou em mais de 200 filmes,
na maioria das vezes interpretando me-
xicanos ou bandidos. Entre seus filmes
de maior sucesso está Rio Bravo.
Miche! Guy, 63 anos, de causa não
divulgada, em Paris. Ministro da Cul-
tura da França entre 1974 e 1978, Guy
foi o criador do Festival de Outono de
Paris, que durante três meses apresen-
tava espetáculos internacionais de mú-
sica, dança e teatro.

íonama
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>m um simples t
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Funarário.
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Tel.: 210-2120

índios doentes

serão cuidados

por ministério
BRASÍLIA — O presidente Fer-

nando Collor determinou prioridade
ao ministro da Saúde, Alceni Guerra,
no tratamento das doenças que afetam

¦ os índios ianomâmis. A primeira medi-'da adotada pelo governo foi passar o
¦comando das ações de saúde da Fun-'dação Nacional do índio (Funai) ao
Ministério da Saúde. "Tenho ordens
do Palácio do Planalto para salvar os
ianomâmis do extermínio a qualquer
preço", afirmou ontem Alceni Guerra.

Desde março último, Alceni Guerra
estava pleiteando junto ao presidente
da República para que tirasse este po-
der das mãos da Funai e transferisse ao
Ministério da Saúde. "Toda a popula-
ção indígena do Brasil está vivendo
uma situação critica e a nossa intenção
é colocar a Fundação Nacional de Saú-
de para realizar um trabalho junto às
diversas comunidades espalhadas por
todo o país", explicou o ministro.

Ladrões levam

3 coroas de

igreja baiana
SALVADOR — Os festejos deste

ano em louvor a Nossa Senhora da
Vitória, que culminam no dia 29 de
agosto, nao terão o mesmo brilho de
anos anteriores. Na madrugada de se-
gunda-feira, foram furtadas três coroas
de ouro, prata e pedras preciosas da
Igreja da Vitória e ficaram sem os
adornos a imagem principal da santa
com o Menino Jesus nos braços e uma
imagem menor que ficava guardada na
sacristia.

Ao prestar queixa na Delegacia de
Furtos e Roubos, o pároco da igreja da
Vitória, monsenhor Gaspar Sadock da
Natividade, informou que esta foi a
primeira vez que ladrões de imagens e
objetos de arte sacra lá estiveram. Ele
disse desconfiar que o roubo das co-
roas foi praticado por alguém que fi-
cou escondido na igreja após a última
missa de domingo, que terminou às
21h.

Rosa Grossman, Jeanette e Noé, Marly e Moshe,
netos e demais familiares participam o falecimento
de seu querido esposo, pai. sogro e avô. saindo o
féretro da capela do cemitério comunal Israelita do

Caju, hoje dia 1 ° às 14 hrs.

MARIA BÜRLAMAQU! DA CUNHA

(SANTINHA)
MiSSÂ DE 7o DIA

JL LÚCIA e HARRY STONE (ausente) LÉO,
f LIA, TITÁ, L.ÉA, LORETA e LEONARDO

BURLAMAQUI DA CUNHA agradecem as
manifestações de pesar e carinho recebidas por
ocasião do falecimento de sua querida mãe,
sogra e avó SANTINHA, e convidam para a
Missa de 7o dia que será celebrada amanhã,
quinta-feira, dia 02/08/90, às 19 horas na
Igreja São José da Lagoa à Avenida Borges de
Medeiros n° 2.735.

CÂULOS TAVARES DA SILVA
(Três anos de saudade)

t 

Esposa, filha e netos convidam parentes e amigos
para a Missa que será celebrada no dia 02 de
Agosto, às 18:30 horas, na Igreja dos Santos

Anjos — Av. Afranio de Mello Franco, n° 300 —
Leblon.

Menino de rua morre de Aids

aos 12 anos em Belo Horizonte
BELO HORIZONTE — Em OUtU-

bro, o garoto E.X., nascido em uma
das maiores favelas da zona sul da
capital e criado nas ruas da cidade
desde muito novo, faria 13 anos. E.X.
foi enterrado na segunda-feira, nesta
capital, vítima de Aids. Sem as ilu-
sões da infância, ele sabia que não
poderia ser "fraco", se quisesse conti-
nuar freqüentando as ruas com a
mesma intimidade que tinha antes da
internação em uma enfermaria isola-
da do Centro Geral de Pediatria (da
rede pública estadual), quando teve a
certeza de que estava doente. Era
usuário de drogas desde os 7 anos,
um caminho sem volta que incluía
xarope, cola de sapateiro, maconha e
cocaína.

"E.X. chorou muito ao saber que
estava com Aids", contou o médico
Lincoln Marcelo Freire, que o acom-
panhou no período da primeira inter-
nação, em maio passado. "Ele conhe-
cia, desde os 7 anos, todos os tipos de
drogas", afirma Freire que, como a
equipe interprofissional que cuidou
por três meses do menino, se sentiu
na obrigação de informá-lo sobre seu
estado de saúde.

Para a psicóloga Neide Prosdoci-
mi, E.X. sabia da doença muito antes

Mineradora ê

invadida por

garimpeiros
BRASÍLIA — Liderados pelo em-

presário de garimpo Raimundo Assun-
ção, dono de pistas de pouso em Itaituba,
na reserva garimpeira do Rio Tapajós,
cerca de 60 garimpeiros invadiram sába-
do a empresa mineradora Transamazô-
nica, de capital multinacional (Hong-
Kong) com controle de capital nacional.
A empresa é concessionária da Compa-
nhia de Pesquisas de Recursos Minerais
(CPRM), dentro da Reserva Nacional do
Cobre, nos estados do Pará e Amapá. Os
garimpeiros, armados com espingardas,
dominaram os seguranças da mineradora
e prenderam geólogos, técnicos e agentes
administrativos.

A mineradora Transamazônica, com
concessão de lavra para a exploração de
uma rica jazida de ouro entre os rios
Paru e Jari, no estado do Pará, ao norte
do Projeto Jari, já investiu US$ 15 mi-
lhões na área, onde atua experimental-
mente. Os garimpeiros foram transporta-
dos de avião até o garimpo denominado
Flechal, também localizado dentro da
Reserva Nacional do Cobre, embrenhan-
do-se na mata até chegar à área.

Ao tomar conhecimento da invasão,
a direção da Transamazônica conseguiu
liminar do juiz do município de Almeirim
(PA), Tuís Negrão, que solicitou ao go-
vernador do Pará, Hélio Gueiros, a ces-
são de uma tropa da Polícia Militar para
garantir a reintegração de posse. Até o
final da tarde de ontem o governador
Hélio Gueiros ainda não havia liberado a
guarnição policial. Mas os funcionários
da empresa já haviam sido libertados
pelos garimpeiros, que continuaram con-
trolando a área.

de ser informado oficialmente. "Ele
era um menino muito vivo, muito
esperto e também muito sofrido",
testemunha Neide. Quando começa-
ram a conversar sobre o assunto,
E.X. disse para a psicóloga: 

"Eu 
per-

cebo que estou com Aids." Ele não
tinha vergonha da doença, mas medo
do que a Aids estava fazendo com
ele. E.X. morreu pesando 22 quilos,
com poucos cabelos e lesões escama-
tivas pelo corpo. Para ele, ser forte
era uma questão de sobrevivência."Não 

posso ficar fraco, porque os
meninos me batem", dizia ele, lem-
brando de seus colegas de rua.

Quando foi internado pela primei-
ra vez no Centro Geral de Pediatria,
E.X. já tinha diagnóstico confirmado
pelo Hospital São Sebastião D'As-
sunção, onde também esteve interna-
do com pneumonia. Ele chegou ao
Centro muito debilitado, com infec-
ção prolongada, mas ali obteve uma
melhora importante. "Foi atendido
com muito carinho", diz a pediatra
Júnia Piancastelli, testemunha de seu
convívio difícil no início e mais ame-
no após quase dois meses, quando
recebeu uma alta hospitalar que não
durou mais que uma semana. "Ele

queria voltar para casa", afirma a

pediatra, que acredita que o curto
período que esteve em contato com a
família foi necessário.

Quando estava em casa, E.X. divi-
dia um barraco de três cômodos com
a mãe, Maria de Fátima Xavier, e
mais sete irmãos. O mais novo com 3
meses. "As condições do barraco
eram muito precárias, mas os dias em
que esteve em casa serviram para que
ele sentisse o carinho da mãe e a
atenção dos irmãos", diz Júnia Pian-
castelli. Ele não andava e nem ficava
em pé sozinho e por isso gostava
muito de ficar no colo, no que era
atendido pela mãe.

No hospital, E.X. era distraído
pela equipe de médicos e em especial
pela terapeuta ocupacional. Demons-
trou interesse pelos jogos de dominó
e de damas. Também ganhou um ra-
dinho de pilha e gostava de escutar
música. Apesar de ter freqüentado
por pouco tempo a escola, E.X. sabia
ler e passava grande parte do dia
apreciando histórias em quadrinho.
Não demonstrou ter paixão por nada
em especial, mas vibrava diante de
uma coxinha de catupiry, que era
sempre dada a ele pelos médicos.

Desabrigados 
já 

são

23 mil em Pernambuco
RECIFE — Subiu de 27 para 31 o

número de mortos em conseqüência das
fortes chuvas que atingiram esta capital e
u Zôiíâ'voüvl viCll C
horas, a partir de sábado. Três corpos
foram resgatados ontem em canais da
periferia de Recife e o quarto foi encon-
trado no Rio da Paca, no município
vizinho de Paulista. Mais três mil pessoas
foram cadastradas pela Defesa Civil, to-
talizando 23 mil desabrigados nos 11
municípios inundados, onde sete rios
transbordaram. Em todas as cidades
atingidas foi decretado estado de calami-
dade pública.

As chuvas pararam, mas ainda há
bairros inteiros submersos, principal-
mente nos municípios de Goiana (a 69
quilômetros da capital) e São Lourenço
da Mata (a 22 quilômetros), que estão
sem água potável há 48 horas. A Compa-
nhia de Saneamento de Pernambuco vem
enviando carros-pipa para as duas rida-
des, mas a entrega não é suficiente.

Mais de 2 mil carros e 400 homens da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
foram mobilizados para a remoção das
famílias desabrigadas e resgate dos cor-

pos. Em Recife, as águas já baixaram,
facilitando o trabalho de retirada de es-
combros e lama. A Secretaria de Saúde

anças aioja-"
das contra sarampo, coqueluche, difteria
e tétano.

A Defesa Civil já dispõe de 219 tone-
ladas de alimentos, compradas pelo go-
verno estadual, suficientes apenas para a
distribuição de castas básicas até o final
da semana. A Polícia Militar arrecadou
mais três toneladas de donativos, a maio-
ria roupas e remédios.

O governador de Pernambuco, Car-
los Wilson Campos, esteve ontem com o
secretário nacional da Defesa Civil, José
Ribamar Fernandes, de quem recebeu
apenas a promessa de envio de 9 mil
colchões. Fernandes prometeu também
que a ministra da Ação Social, Margari-
da Procópio, visitará o estado. "Sempre
que havia calamidade pública, o antigo
Ministério do Interior mandava ajuda na
hora", disse o governador, irritado com
a demora do governo federal cm auxiliar
as vítimas das enchentes. Ele solicita a
liberação de Cr$ 540 milhões.

Seca atinge 239 cidades
RECIFE — Depois de ter aprovado

um vago plano de defesa civil — que não
específica nenhuma ação de emergência
contra a estiagem que atinge o Nordeste
—, a Sudene informou ontem que os mu-
nicípios prejudicados com a seca somam
239 no sertão. A Confederação dos Tra-
balhadores na Agricultura (Contag) ga-
rantiu ontem, porém, que são mais de
500.

Caracterizada como seca verde — as
chuvas registradas no sertão não foram
suficientes para garantir colheita —, a irre-
gularidade climatica atinge 1 milhão 500
mil camponeses, que, segundo a Contag,

estão passando sérias privações. Em algu-
mas regiões do Rio Grande do Norte, eles
estão comendo xique-xique com farinha,
uma espécie de cactus só utilizada pelo
gado quando não há mais vestígio de
pasto. Naquele estado, cerca de 128 muni-
cípios registraram perdas nas lavouras de
subsistência que chegam a até 80%, en-
quanto no Piauí, onde há 118 municípios,
apenas dois — Barras e Luziândia — não
estão em estado de emergência. O gover-
nador do Piauí, Alberto Silva, informou
que já distribuiu mais de 50 mil cestas
básicas

LEOPOLDO DE OLIVEIRA

FIGUEIREDO NETO

®|o Sua mãe, sua

(LELO)

mulher,  seus irmãos, seus

I filhos e genros, seus sobrinhos e primos,
suas cunhadas, seus tios, seus amigos co-

municam que nosso querido LELO partiu. O

enterro sairá às 12:00 horas do dia 1o de

agosto da Capela n° 3 do Cemitério São João

Batista.

L

DR. JOSE MIGUEL

MONTEIRO SOARES

(MISSA DE 7» DIA)
DARSE GOMES MONTEIRO SOARES, JOSÉ ROBERTO
MONTEIRO SOARES, CRISTINA E JOSÉ PAULO MON-
TEIRO SOARES E FILHOS, MARIZA E JOSÉ CARLOS
MONTEIRO SOARES E FILHOS, participam o falecimen-
to de seu querido esposo, pai, sogro e avô DR. JOSÉ
MIGUEL MONTEIRO SOARES, ocorrido no dia 26/07/90
e convidam para a Missa de 7o Dia a ser realizada na
Capela de Santa Ignez, Rua Mary Pessoa, 91 — Gávea, no
dia 01 /08/90 às 1 9 horas.

WALTER IMMENDORFF

(MISSA DE 7° DIA )

fà
I 1i

A Família convida amigos e parentes para a missa
à ser realizada nesta Quinta-Feira (02/8/90), às

0:00 horas na Igreja N. S. DA LAPA DOS MER-
CADORES à Rua do Ouvidor, 35 Centro.

Polícia flagra

contrabando de

18 t de sucata
PORTO ALEGRE — A Polícia Fe-

dcral de Bagé interceptou um contrabando
de 18 toneladas de sucata de ferro estran-!
geiro, avaliado em Cr$ 1 milhão. A carga-
estava sendo transportada num caminhão!
Scania, com placa da capital, dirigido por'
Daniel Jorge Barreto, que viajava de Vila-
Aceguá, distrito de Bagé, na fronteira com
o Uruguai, para Caxias do Sul, onde a
carga deveria ser entregue à Indústria Ca-
xiense de Sulfato e Cobre Ltda., conforme,
nota fiscal apresentada pelo motorista.

O delegado José Francisco Mallmann!
disse ser impossível determinar a origem'
do material apreendido. "São as mais va-,
riadas procedências, mas toda a sucata;
saiu do ferro-velho de Luís Carlos Ferreira,
Quiroga", disse. O transportador Hcroí-,
des Willen Acuna já havia sido autuado,
em flagrante, em 1985, pelo contrabando'
de outras 18 toneladas de sucata de cobre.t
No contrabando de agora, havia peças de
carros japoneses, paraguaios, australianos'
e argentinos e ainda chapas de ferro pro-
cedentes de vários países sul-americanos.

A apreensão da carga aconteceu no
domingo pela manhã, na BR-153, em bar-
reira montada pela polícia e pela Receita
Federal, entre Vila de Aceguá e Bagé, mas
somente ontem foi divulgado. O motorista
Daniel Jorge Barreto está detido no presí-
dio de Bagé, a 372 quilômetros de Porto
Alegre, enquanto a carga foi entregue à;
Receita Federal para leilão público. A
Polícia Federal de Bagé devera ouvir, nos
próximos dias, o dono do ferro-velho, o
transportador Heroídcs Willen Acuna e a
Indústria Caxiensc de Sulfato de Cobre
Ltda..

Empresário vai

depor sobre o

caso Bernardini
SÂO PAULO — O empresário José

Luiz Cutrale, vice-presidente da Sucocí-¦de sucos
do mundo, terá que depor no inquérito
que apura o seqüestro do comerciante de
laranjas Gilberto Bernardini, libertado
na madrugada do último dia 23 depois
do pagamento de um resgate de USS 1,8
milhão. José Luiz, filho do presidente do
grupo, José Roberto Cutrale Júnior, cu-
nhado de Bernardini, foi quem arreca-
dou o dinheiro pago aos seqüestradores,'
Segundo o delegado Fernando Costa, da
Delegacia Especializada Anti-Seqüestró
(Deas), a origem dos dólares terá de ser
explicada pela família.

As informações fornecidas até agora
pelo comerciante Gilberto Bernardini
são insuficientes para aprofundar uma
linha de investigação. Elas permitiram
apenas a montagem de quatro retratos-
falados. Também são poucos os detalhes
colhidos através das duas cartas, recortes
de jornais e um óculos tapado com fita
isolante, entregues por Bernardini no ini-
cio deste semana. A polícia acredita queo grupo que seqüestrou o comerciante é
amador e èstá de olho no mercado pau-;
lista de câmbio paralelo. Há também a
suspeita de que o seqüestro tenha sido
planejado por ex-policiais militares quetrabalhavam nas imediações do Mercado
Municipal, onde Bernardini mantinha
uma banca de comercialização de laran-
jas da Cutrale. Esse indício é reforçado
porque, ao ser apanhado, o comerciante
percebeu no grupo a presença de dois
homens vestindo fardas cinza, semelhan-
tes às da PM.

Os policiais da Deas estão reconsti-
tuindo o caso com base nas informações
fornecidas por Bernardini, para tentar
fortalecer uma linha de investigações. "O
que nós sabemos hoje, pelo que a vítima
falou, é que a quadrilha não tem qual-
quer organização, mas isso ainda não
serve como um ponto de partida", diz o
delegado Fernando Costa. A polícia não
participou das negociações com o bando
e, no final, por um mal-entendido do
filho do Bernardini, a família acabou pa-
gando USS 1,8 milhão ou USS 1,740 mb
lhão a mais que os Cr$ 5 milhões pedidos
pelos seqüestradores inicialmente.

Saúde de Jânio j

se estabiliza it

após leve piora
SÂO PAULO — O estado de saúde

do ex-presidente Jânio Quadros, que havia
apresentado uma leve piora na tarde de
segunda-feira, voltou a se estabilizar. Jâ-
nio, que está com 73 anos, dormiu bem na
noite passada. A equipe médica do Hospi-
tal Alvorada, onde o ex-presidente está
internado desde quinta-feira da semanà
passada, vitima de um derrame cerebrát,
está otimista: há duas noites ele só conse-
guia dormir à custa de sedativos. Seguncfp
o boletim médico divulgado ontem e assi-
nado pelo diretor-clínico do hospital, Ge-
raldo Rocha Mello, o quadro clínico de
Jânio Quadros agora é estável, embora
continue inspirando cuidados.

Na tarde de segunda-feira, de acordo
com o hospital, depois de divulgado novò
boletim, o ex-presidente mostrou-se depri-
mido e sonolento, com alguns períodos dt
confusão mental. "Mas isto é perfeitamen-te normal por causa dos sedativos", afirr
mou o médico e deputado estadual Fauze
Carlos (PTB-SP), amigo de Jânio Quadroshá 37 anos e seu secretário de Estado em
1961, quando o ex-presidente assumiu â
Presidência da República.

ORESTES CORREIA DA CUNHA JR

f

Seus pais, irmã e demais parentes agradecem as manifesta-
ções de carinho e conforto recebidos por ocasião do faleci-
mento do seu querido ORESTINHO e convidam para a Missa
da Ressurreição que será celebrada amanhã quinta-feira dia

02/08/90 às 18:30 horas na Igreja da Imaculada Conceição à
Praia de Botafogo 266.

0
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Financiamento da casa 
própria 

vai a Cr$ 5?5 milhões

Argentina 
pode 

oferecer

saída 
para 

o Pacífico

Informe Econômico

A 
revista Imprensa reuniu
editores de jornais c re-

vistas para um almoço com o
deputado Delfim Netto, on-
tem, em São Paulo, para uma
conversa informal. O depu-
tado não decepcionou. Dispa-
rou sua metralhadora. Ou-
<'aml_ 

Falam que Collor de-
mitiu só 97 mil funcionários.
Mas é coisa pra burro! É só
lembrar que o Sarney teria
contratado 97 mil no mesmo
período.Claro que muita gente
não gostou da estabilidade do
dólar black. Todo mundo fica
furioso quando faz uma espe-
culaçào e dá errado.

As pessoas dizem: faz
um mês que o dólar não sobe;
vai ver que esse turco tem ra-
Za°"— 

De um modo ou de
outro, eles (governo e seu pes-
soai) estão convencendo a so-
cicdade de que a inflação de-
clina. Claro que há pressões
inflacionárias. Mas achar que
elas vão se realizar é supor
que o governo está morto e
não vai fazer nada contra elas.
E o governo não está morto.

Acho que o câmbio es-
tá defasado, o governo se en-
gana quanto ao déficit público
e que precisa ter muito cuida-
do com a abertura da econo-
mia. Mas as coisas estão an-
dando.

Se você não toma cui-
dado com a abertura da eco-
nomia, só acontece uma coisa:
você desemprega o cidadão lá
em São Bernardo e emprega
um lá em Oklahoma.

A sensação mais forte
no interior de São Paulo refe-
re-se à injustiça do confisco. O
governo, nem ninguém, acho,
havia-se dado conta da im-
portância social da poupança.

Uma boa hipótese: acre-
dite no que o Collor diz que
faz. E ele disse que se houver
indexação salarial, então, vai
segurar a inflação com uma
política monetária tão aperta-
da quanto necessária. E dan-
do a recessão, ele vai dizer que
a culpa não é dele.
Tampe os ouvidos

Correu uma boataria ontem
no mercado financeiro. Dizia-se
que o BTN fiscal ia acabar e que
a inflação de agosto seria prefi-
xada em 6%, além de outras

confusões. No auge da coisa,
perguntaram ao diretor do Ban-
co Mantrust, Cássio Casseb,
qual teria sido, ontem, o jeito de
não perder dinheiro. E ele:

— Desligar os telefones e
apagar as luzes do banco.
Cannabis Sativa

Ao processar a mudança de
metodologia no seu índice do
Custo de Vida, o Instituto de
Pesquisa do Paraná deparou-se
com um curioso item de consu-
mo das famílias curitibanas com
rendimentos entre 1 e 40 salários
mínimos. Trata-se da maconha,
que aparece com um peso de
0,00059% nos orçamentos fami-
liares. Como a nova metodolo-
gia só computará preços de 280
artigos, contra 700 anteriormen-
te registrados, a entidade já avi-
¦sou que a maconha será expur-
gada da lista, já que ainda não
pode ser considerada um produ-
to de primeira necessidade dos
curitibanos.
Em queda

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Econômicas da Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul constatou uma desaceleração
nos preços dos 48 produtos da
cesta básica de Porto Alegre:
8,60% em julho, contra 17,08%
em junho.
Produtividade

O empresário Roberto
Caiuby Vidigal, dono do Grupo
Confab, está torcendo para que o
projeto de participação dos traba-
lhadores nos lucros das empresas
caminhe neste sentido: obtido o
aumento de produtividade, parte
seria repassada como aumento
real para os funcionários. "Mas é
preciso que existam instrumentos
confiáveis para medir os ganhos
de produtividade, de forma que
fique tudo muito claro e transpa-
rente para que os trabalhadores
entendam e participem mesmo do
processo", alerta Vidigal.
Pacto

Para o consultor trabalhista
Júlio Lobos, o projeto de partici-
pação dos funcionários nos lucros
das empresas não tem muitas
chances de ser votado rapidamen-
te pelo Congresso, por conta da
fila de espera e do curto período
de tempo daqui até a campanha
eleitoral.

Lobos entende porém que a
solução é urgente. É preciso, diz,
aproximar os números reivindi-
cados pelos funcionários daque-
les oferecidos pelos empresários."Hoje eles nem se tocam. Não
adianta projetos, nem abonos.
Tem que ter paciência e mais
tolerância para voltar a conver-
sar. Só através de um pacto po-
deriam ser divididos, num tempo
estipulado, os custos do ajuste",
sustenta Lobos.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

CINCO OPÇÕES
DE COBRANÇA
PARA QUEM
BUSCA
EFICIÊNCIA E
RAPIDEZ,

Cobrança de Curto Prazo, Escriturai, Direta,
com Faturamento e Seriada.
Consulte uma agência BMC.

Central de Atendimento a Clientes: (011) 283-7777

BMC

COBRANÇA

CAPO
R. Vise. dc Pirajá, 276 - Ipanema. Reservas: 267-8747 e 287-284S

Manobreiros e Ar Condicionado

RODÍZIO DE

MASSAS CASEIRAS

NO IL CAPO

A partir de hoje no IL Capo você vai saborear no almoço
de 21 a óMeirae no jantar de 2?a 5? um delicioso rodízio de massas
caseiras com os seguintes pratos.

Espaguete ao Vongoli J
Fetuccini ao Molho Branco
Ravioli a Romanesca
Inhoque a Bolonhesa
Inhoque ao Suco
Penne ao Pomodoro

Entrada Pizza Branca e Manteiga. §
Preço por pessoa Cr$ 350,0©

BRASÍLIA — O financiamento má-
ximo do Sistema Financeiro da Habita-
ção passa a ser, a partir de hoje, de CrS
3.508.950,00, equivalentes a 5.000 VRFs
(Valor dê Referência de Financiamento).
Segundo o Banco Central, o VRF passa
a valer durante o mês de agosto CrS
701,79. Com isso, quem quiser pegar um
financiamento máximo, com juros dc
10,5% ao ano c prazo de pagamento em
20 anos, vai ter que provar ao agente
financeiro que possui uma renda mensal
mínima de CrS 135.203,56.

A primeira prestação desse financia-
mento será de CrS 47.321,25. Um finan-
ciamento de 2.500 VRF (CrS
1.754.475,00), com prazo de pagamento
em 25 anos e juros de 8,5% ao ano,
exigirá do futuro mutuário uma renda

familiar minima mensal de CrS
62.214.37. E a primeira prestação será de
CrS 19.970,81.

O Banco Central também confirmou
ontem os índices de atualização das ca-
dernetas de poupança mensal (pessoa fi-
sica) e trimestrai (pessoa jurídica). O ín-
dice de atualização da caderneta mensal
é de 10,79% e o da trimestral, de
27,9702% (sem os juros). Com os juros
dc 0,5% ao mês, o rendimento da cader-
neta de poupança mensal será de 11,34%
e o da caderneta trimestral, de
29,8993%. Além de corrigir o VRF, o
índice de atualização da caderneta dc
poupança (10,79%) é também o indexa-
dor dos saldos devedores dos financia-
mentos habitacionais.

Prazos, juros e renda mínima
Valores Juros Prazo Prlmelra Renda minima

E m VRF Em Cr$ anuals do pagt° prestaqSo exigida
500 350.895,00 1,3% 25anos Cr$ 2.055,02 Cr$ 11.229,63~

1.000 701.790,00 4,3% 25anos Cr$ 5.506,91 Cr$ 21.511,36~
1.500 1.052.685,00 6,3% 25 anos Cr$ 9.882,55 Cr$ 34.920,69~
2.000 1.403.580,00 7,7% 25 anos Cr$ 14.834,94 Cr$ 48.480,22
2.500 1.754.475,00 8,5% 25 anos Cr$ 19.970,81 Cr$ 62.214,37~
3.000 2.105.370,00 8,9% 23 anos Cr$ 24.526,82 Cr$ 73.214,39
3.500 2.456.265,00 9,3% 21 anos Cr$ 30.371,26 Cr$ 86.775,02~
4.000 2.807.160,00 9,7% 20 anos Cr$ 36.141,20 Cr$ 1Q3.26oj58~
4.500 3.158.055,00 10,1% 20 anos Cr$ 41.618,59 Cr$ 118.910,27
5.000 3.508.950,00 10,5% 20 anos Cr$ 47.321.25 Cr$ 135.203,56

Fontei CEP.

Cruzado e cruzeiro quitam SFH
BRASÍLIA — O mutuário do Siste-

ma Financeiro da Habitação (SFH) que
quiser quitar o financiamento pode, a
partir de 15 de setembro próximo, utili-
zar seus cruzados novos retidos à ordem
do Banco Central. A liquidação do saldo
devedor pode ser feita totalmente em
cruzados novos ou parte em cruzados
novos e parte em cruzeiros, desde que
seja efetuada de uma só vez, conforme
determina a Medida Provisória 200.

A liquidação do saldo devedor dos
financiamentos habitacionais, em cruza-
dos novos ou cm cruzeiros, segue a regra
estabelecida pela Lei 8.004, de 14 de
março deste ano. Os contratos assinados
até 28 de fevereiro de 1986 têm desconto
dc 50% do saldo devedor para a quita-
ção antecipada. O mutuário pode tam-
bém escolher entre a quitação com 50%
de desconto do saldo devedor ou a quita-
ção pela prestação atualizada vezes o
número de prestações a pagar constantes

do contrato. Nas duas opções, o paga-
mento ao agente financeiro pode ser feito
totalmente em cruzados novos ou parte
em cruzados novos e parte em cruzeiros.

Para saber qual a melhor opção, an-
tes de quitar o financiamento, o mutuá-
rio deve procurar o agente financeiro e
solicitar o cálculo atualizado do saldo
devedor e da prestação para verificar
qual a melhor forma para a liquidação
da dívida. É que tanto o saldo devedor,
com 50% de desconto, quanto a presta-
ção, são atualizados pró-rata die, pelo
índice de atualização das cadernetas de
poupança, até a data do efetivo paga-
mento do mutuário ao agente.

Sc a casa própria for financiada em
nome de mais de um mutuário, os saldos
em cruzados novos de titularidade dos
co-proprietários poderão ser utilizados
para a quitação.

Tabela do Imposto de

Renda aumenta 10,7%
BRASÍLIA — O Ministério da Eco-

nomia divulgou ontem os novos valores
da tabela do Imposto de Renda, com
um reajuste de 10,79%. Este mês, o IR
recolhido na fonte, sobre o salário, so-
mente incidirá sobre os ganhos superio-
res a CrS 30.442, o novo limite de isen-
ção para o pagamento do imposto. A
dedução por dependente, para o cálculo
do IR, passa a ser de CrS 2.136, man-
tendo-se o limite máximo de cinco dc-
pendentes.

A tabela foi reajustada de acordo
com a variação do BTN, que acompa-
nha a inflação medida pelo IBGE. O
reajuste mensal da tabela é benéfico
para os assalariados que não tiveram
reajuste salarial a partir de março, já
que a elevação dos valores da tabela
reduz a carga tributária sobre esses sa-
lários. Os aposentados e pensionistas,
militares da reserva e contribuintes com
idade a partir de 65 anos, passam a ter
um limite de isenção de CrS 56.077.

1Novas faixas de incidência
Base de cálculo (Cr$)
Até 30.442,00
De 30.442,01 a 101.473,00
Acima de 101.473,00

Alíquota (%)

10
25

Banco Itaú S.A.

Companhia Aberta C.Q.C. 60.701.190/0001-04
AVISO AOS ACIONISTAS

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDO COMPLEMENTAR
E AUMENTO NOS DIVIDENDOS MENSAIS

Comunicamos ao? Senhores Acionistas que o Conselho de Adminis-
tração do BANCO ITAU S. A., reunido em 30.07.90, deliberou, "ad referen-
dum" da Assembléia Geral:

- DIVIDENDO COMPLEMENTARdistribuir, por conta do dividendo obrigatório, dividendo complemen-
tar de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) por mil ações, a ser pago ou creditado
a partir de 15.08.90, tendo como base de cálculo, para os fins previstosno art. 205 da Lei n? 6404/76, a posição acionária de 30.07.90, inclusive.
As transferências de ações a partir de 31.07.90 serão feitas "ex-dividendo
complementar".

- DIVIDENDOS MENSAISsem alteração na sistemática de pagamentos mensais, elevar de
Cr$ 2,40 para Cr$ 16,00 (dezesseis cruzeiros) por mil ações o valor dos
dividendos a serem pagos a partir de 03.09.90, inclusive, tendo como base
de cálculo a posição acionária de 31.07.90.

BANCO ITAÚ S.A.
„ln Olavo Franco Bueno Júnior

Diretor de Relações com o Mercado

PERFIL

mm
Qualquer dimensão
Entrega rápida

CMJUMff

/ / //
/ /_//

SOLDA
Arco-submerso
automático

ESP. LARG.
min. max.

100 1/8" 1000
300 5/8" 2400
400 1/2" 3000

fiffcw ENGENHArtA E CONSTRuCOES LTOA
Buí Padre Auguoto Ijimogo, 65

Tsl.: (021) 717-3727 -Tetex.: (021) 38958 (NJtsr&j
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PORTO ALEGRE — O secretário dc
Assuntos Internacionais do governo gaú-
cho, Luiz Octávio Vieira, viaja nesta se-
mana para a província argentina de Salta,
visando a entendimentos que levem à obri-
gatória integração daquele país na rota dc
2.800 quilômetros entre Antofagasta (Chi-
le) e o Porto de Rio Grande (RS), trajeto
que motivou a criação de uma comissão,
semana passada, entre os governos chileno
e brasileiro. "O potencial de produção
reprimida dessa imensa região é de 20
milhões de toneladas de grãos", revelou
Vieira.

Na província de Salta, há necessidade
de asfaltar 400 quilômetros até os Andes,
um dos poucos trechos em que falta colo-
car asfaltamento nessa ligação, que come-
ça por Antofagasta, passa por Calama
(deserto chileno), Cordilheira dos Andes,
com bifurcação ou no Paso Jama ou Paso
de El Chico, segue pela Argentina por San
Antonio de los Cobres, entrando ao Brasil
por São Boija até chegar no Porto de Rio
Grande.

O trajeto ferroviário é quase igual, mas
há necessidade de construção de 350 qui-

RodoyBa do PacifSco 
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lômetros de Libres (na fronteira com o
Brasil) até Corrientes, além de um trecho
de> 20 quilômetros, no Rio Paraná, que
separa Corrientes de Chaco. Vieira obser-
va que são os governadores das províncias
argentinas são os maiores interessados na
ligação. E que elas distam em média 400
quilômetros da fronteira brasileira, obri-
gando a um trecho de mais de dois mil
quilômetros através da Argentina, para
exportação dos produtos.

No momento, Brasil, Argentina e Chi-
le estão em negociações para ver quem
financiará projetos de pré-viabilidade téc-
nico-econômica ou se será feito por algum
órgão financiador. Regiões como o Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, parte da
Bolívia, Paraguai, de São Paulo e Paraná e
quatro províncias argentinas economiza-
riam até 10 dias de navegação para uma
exportação pelo Pacifico, pelo porto de
Antofagasta, no Chile. Além disso, os pre-
ços nos portos chilenos "são até cinco
vezes mais baratos do que os brasileiros",
contou Vieira. Já as exportações de produ-
tos argentinos para a Europa seriam me-
nos onerosos pelo Porto de Rio Grande.

Beatriz

Realatêncla ,
Corrientes ®an Tomé
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Governo gaúcho quer gasoduto
PORTO ALEGRE — Ao lembrar

que a implantação do gasoduto Argenti-
na-Brasil "fez parte do primeiro ato poli-
tico do presidente Collor", o secretário
de Assuntos Internacionais do governo
gaúcho, Luiz Octávio Vieira, lançou on-
tem um desafio ao ministro da Infra-Es-
trutura, Ozires Silva, e ao presidente da
Petrobrás, Luiz Octávio da Mota Veiga,
para que os estudos sobre o gasoduto,
parados há três meses, voltem a ser dis-
cutidos. "Se a Petrobrás é contra, que
apresente os números e valores, prove
suas alegações, assuma publicamente a
posição e comprove ao presidente Collor
que cometeu um engano e que o gasodu-
to não deve sair mais", disse Vieira.

Ao apoiar-se em inúmeros dados, que
comprovam a viabilidade econômica da
construção do gasoduto, Octávio Vieira

contesta a alegação de Motta Veiga de j
que o custo tornaria inviável sua utiliza-
ção: "A Petrobrás tem o monopólio, mas
não tem dinheiro. Estamos num impasse
e só sairemos dele quando se discutir
claramente a questão do monopólio e
quando houver vontade política de con-
cretizar o gasoduto.

A Petrobrás alega que sai muito caro,
o que não é correto, mas não se pode
continuar a conviver com uma situação
cm que falta energia aqui no Brasil e no t
Rio Grande do Sul, enquanto se joga gás j
fora, como ocorre na província argentina |de Formosa. Ali, se queima diariamente
gás, por uma chaminé, por falta de apro-
veitamento, equivalente a 300.000 m3
por dia, ou USS 60 mil, suficientes para
fornecer energia a todo o pólo petroqui-
mico gaúcho."

Parcela a deduzir (Cr$)

3.044,20
18.265,15

A Calculadora
CPD-IOOO
foi projetada
üe acordo com ás ^
necessidades de quem a
ópera, possibilitando maior
rendimento. Essas e outras
qualidades fazem da ¦
Çalculadora CPD-IOOO »
indispensável para a •
sua empresa,':,, ¦¦ >-
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BOAVISTA INDIVIDUAL

FUNDO BE CURTO P1AZO
Cotas individualizadas=Menor tributação

ConsulteoGerente
BBMBBBHBMBBHBMBBMB

BoBsa de Valores do BBo de Janeiro

Resumo das Operações
Clde Vol.
(mil) (Cr3 mil)

Lote  11.499.527 811.614
Mercado a termo  4.080 3.871
Mercado de Opções-Opções de compra  36.067 138.497
Total Geral  11.539.674 953.983
IBV Fechamento  12.255 ( + 9,2%)
Das 81 ações do IBV, 64 subiram, 12 caíram, uma permaneceu estável e
quatro não (oram negociadas.
Ações dó IBV1 Ações fora do IBV

Otc Fach. Oac Fecfc.
(c* (\) toamS mil

ap&sa) ^fica)
feflatarosAMm MatoraeAKss
Brahma op 17,40 5.900,00 Camacarl pa 48,75 72,00Barverjpp 16.61 600,01 Supergasbr&s on ' 32.58 61,00
Refriparpp 13,02 135,00 Microlabpp 28.57 90,00
Magnesita pa 11,44 180,00 Motorfidiopp 23.33 1.550.00Montreal pp 11.21 39,90 Dovapp 20.65 66,00Mricrco batxxa Matorwi bahas-B.Am6ricadoSul ppe 18,91 12,M B.Am6rica do Sul pnef 19.15 6,01
Transbrasil pp 5.10 120,00 MaioGallopp 13,13 100.00Pereicopp 4,92 25,00 Caelano Branco pp 10,00 2.60BarbarA pp 4,60 280,00 Persianas Columbia pp 6.63 70,10'Acesitapp 2.19 7.350.00 Caf6 Brasilia pp 5.74 24.50

Mercado ã visfta
TOuloa Qtd. MK BUd. liioc. Mi Ok. LUAno
AqAm MfiooSadM cm ynktadMA/acruc P3 10 700 160,00 160.00 160.00 160.00 2.66 326.25BufecmoCor PM EF- 2G1500 6.50 8.50 6.50 8.50 205.81Brasmotor PP 1/ 300 10.48 10.56 11,99 11.99 -3.12 2B8.60Casml Mbwrtoa K» 10 100 64.50 66,02 72.00 72.00 1,74 644.34.Camacari PA 200 295.00 297,50 230.99 299.99 349.54Casa Anglo PP 1.000 96,00 98,00 88,00 98,00 235,87Bbtrofcras £M -F- 3 376100 531 5.67 5.90 ' 5.80 -0,18 1.219,35OlMfctaOf* 100 34500 345.00 345.00 345.00 418,28Pofrcfcrea OC4 40 800 112,00 124,25 125,00 125.00 1.89 583.13Po(robras PP 38/ 000 218,60 225,05 245,00 240.00 2,/6 580,81ton*rtOP 5 100 140,00 155.20 160.00 160.00 364.82SamitrlPP 3 700 90,00 97.76 100,00 100,00 305,89Souza Cru/ OP 42.300 195,00 204,68 209.00 209,00 5,04 398,60Sozano PP 25.600 230,00 230,00 230,00 230,00 396,23Vat* Wo Dooa CM -« 97.500 26,00 27.26 30,50 30.50 0,00'Valo Rio Ooce OP 99 200 29,00 30,14 32,10 32,00 4,54 801.45Vale Rk) Doco PN -R 60 900 ' 40.20 41.24 43.00 43.00 0,00Vale Rk) Doco PP 8 632 200 42.00 43.07 45,00 45.00 2.82 813.40Vld.S. Marina OP 500 130,00 130,00 130,00 130.00 321.63
Aftet nogociadsa am kAsa d> lOOOAbaXtalPA 109600 6 000,00 6 962,87 8 200,00 8 200,00 -0.15 384,40AceaKaOP 1000 13.500.00 13 500.00 13 500,00 13.500,00 191.39AcesltaPP 12.000 7.350,00 7.475.00 7.500,00 7.350.00 -2,19 242.63AcoAltonaPP 1300.000 50.00 59.92 60,00 60,00 13,12 104.88Acoo Vlllarea PP 9.765.700 95,00 103,24 115,00 105.00 5.91 152,66Agrocaroa PP 5 000 740.00 740.00 740.00 740,00 EST 392,09A marl ©o Roaal PP 2.000000 24,50 25,50 26,50 26.50 4.17 300,00Arthur UngaPP 11.300 000 12.20 12.63 15.00 15.00 0,06 338,60AvipalOP 305.100 478,00 479.15 480,00 478,00 0,24 392,07Azevodo PP 110000 953,00 966,36 980,00 960,00 494.74OJbmzortfa OW 75.400 2.950.00 2.969.69 3 000.00 3 OOO.CO 0.67 382.99BAmerkm Sul PN EF- 465 859.100 5.00 5 70  6.70 6,01 -19,15 159,84B America Sul PPE- 14 875 000 11,60 14,19 16.50 12,50 -18,87 1.618,01B Braall ON EF- 76.500 1 3030,00 13 676.74 14 700,00 14.700,00 6,83 490,810 Brasll PP 645 500 19400,00 20.151,73 22000,00 21800,00 2,15 386,57B.Economlco PP E- 180 300 1.500,00 1.577.85 1.600,00 1 600.00 1,14 454.87B Nordeste PN EF- 5 000.000 190,00 194,00 200,00 200,00 602.57B Prog resao PNEF- 47.000 000 8.20 8.25 8.40 0.40 -1.79 413,94Banor)PP 2.750.700 456,00 529,74 649,99 600,01 16,61 148,48BancaoON-F- 1.252000 39.00 39.00 39,00 39.00 EST 216,66BanesaPP 4.220.100 44,50 45,48 47.00 47.C0 1,07 307,00BaneapaON-F- 100.000 405.00 405,00 405,00 405,00 239,61BanoapaPP 6.865 200 430,00 481,05 495,00 483,00 7,53 554,73Barbara PP 1.333 800 230.00 257,57 280,00 280,00 -4.G0 459,45BarrottoPB 411.000 180,00 201,29 240,00 240.00 15,02 419,87Belgo Mlnalra OP 63.400 21.500,00 22.128.55 23 000.00 23 000.00 4,04 301.44.Bolgo Mlneirn PP 622.200 15.600,00 17.060,02 18.300,00 18.300.00 4.86 293.74Bolprato PP 8.481 000 24,00 26,33 29,00 29.00 3,25 156,93Btc.Colol PB 230.000 175,00 177,61 100,00 180,00 4.35 177.45Bombrll PP 1.010.000 500.00 520.03 600,00 600,00 3.96 1.251,57Bozano.aimonsan OP 500 10.999,99 10 999,98 10.999,99 10999,99 19,85 314,28Bradoaco ON-F- 2.700 1.500.00 1.666,67 1.950.00 1.500,00 19,05 0.00•Bfadeaco PN -F- 1.148500 1.630,00 1.630.00 1.630.00 1830,00 8.46 0,00Bradocco Inv. PN -F- 600 2.001.00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 14,34 0,00Brahma OP 10.000 5 900,00 5 900.00 5 900,00 5 900,00 -17,40 756.43Brahma PP 4 285 800 5.2CO.OO 5.35620 60CG,00 5.700,00 2,59 706.91Brosporola PA 7.400 000 50,00 51,87 55,00 50,10 2,77 222,73Csatana Branca P* 29.087.200 2,60 2,61 2.70 2,60 -10,00 67.93Catfat PP 530.000 550,00 560.57 5CO.OO 550,00 -1.68 466,87Cat.Leopoldina PA 19 566.803 27,00 28.32 30,50 30,00 2,61 134,43Cbv-ind Macanica PP 5.607.800 27,00 29,89 30,00 30,00 -8,30 242,41Coluloso Irani OP 2.100.000 60.00 60,57 62.00 62,00 551,28Comig ON -F- 13800000 20,00 20,65 21,00 21,00 0,83 640.85ComigPN-F- 96.896 bOO 22,51 23,00 26.50 26,50 -3,38 87,61CemlgPP 440.897 300 25,01 25,96 29.00 28,00 -1.14 438,88CovaIPP 1.310.000 300.00 327,91 330,00 325,00 3,58 176,71ClbranPPE- 906 000 141,00 141,00 141,00 141,00 EST 2S*S1CicaPP 20 000 9.000,00 0.950,00 10000,00 10.000.00 633,15Climax PB 2 370.000 16,80 17,82 18,50 18.50 7,35 133.46Cofap PP 5.743 000 900.c0 925.26 950.00 950,00 0,88 268,66Commander PP 100 05 000,00 65000.c0 66000.00 66000,00 100,00Conpart PP 500.000 14.00 14.00 14,00 14,00 -4,24 100,03Const Beter PB E- 830 HOC 580,00 501,87 630,00 630,00 -1,14 2.017.76CopenePA Z3 200 37.500.00 30.409,05 39 500,00 39.500.00 3.92 37920Corroa Rlboiro PP 1600 000 58,00 64,73 65,00 65,00 13,44 361,94CoaiguaPP 26 900 1.200.00 1.200,00 1 200,00 1.200.00 187,09Cro.nor PP 29 700 3.500,00 3.500.00 3.500,00 3.500.00 429,09Cruzeiro Sul PP 11.500 8.000.00 8.069,48 8 200.00 8 200.00 £00,01Curt PP 100.000 300,00 300,00 300,00 300.00 -20,00 1.333.33Do*«P? 990000 50.00 57,56 66,00 66.00 20,65 621,49Duratox PP 1.000 500 1.300,00 1.349,98 1.380,00 1.300,00 3,88 299,98BbortoPP 1,400 000 7,30 7,30 7,30 7,30 339,21Elobra PP 100 600 550,00 599.70 600,00 560,00 95,28Efuma PP 22.700 2.500.00 2 663,88 2 600,00 2 600,00 5,54 222,76Ericsson OP 10.000 2.500.00 2.500,00 2 500,00 2.500.00 592,41Estrala PP 2.073600 150,10 165,87 170.00 170.00 8,71 303,29EternttON-F- 5.000 3000,00 3000.00 3000,00 3.000,00 301.74EucataxPP 100 25.000.00 25.000,00 25.000,00 25.000.00 546.72

TUuioa &Z Mlit.WW. MAx.Fach. Oac. ijLAno
Cto^u PP 320 000 41,50 41.50 41,50 41,50 277.58ForbasaPP 56 000 1.750,00 1,757,86 1.620,00 1.820,00 132,41Farro Llgas PP E- 5/6.300 130,00 133,47 134.00 134,00 -1,13 160,44Fertibras PP 10.010.003 5.00 5,00 5,50 5,50 5.71 301.38Fertlsul PP 9.700 800 61,50 61.80 67.00 67.00 EST 502,84FibamPP 20000 16,50 16,50 18,50 16,50 351,51Ftcap PP 3COOOO 4 500,00 4 500,00 4 500.00 4.500.00 661.78Fnv-voicukM PA 115 000 270.00 291.98 295,00 295,00 9,88 493.42Franooaul PP 24.400 1 000.00 1 000.00 1.000,00 1.000,00 EST 302.97Fraa-le PP 9000 48.000.00 46.000.00 48 000,00 40.000,00 514,81OmotaPP 2.000 000 16,00 16.00 16.00 16.00 4.92 250.62Qranoloo PP 3 500 390,00 390,00 390,00 390,00 -2.50 236,38Qurool Motorea PP 10.000 3.450.00 3.575,00 3.700,00 3.450,00 133.69Gurgel Part. PP 3000 29,680.00 29 695,67 29.750,00 29.750.00 166,10Iguaou Cafe Ml 4 628 000 135,00 135,00 135,00 135,00 337.11Imcoaul PP 200 000 170,00 170,00 170,00 170,00 450.45InbracPP 15.000 100,00 100,00 100,00 100,00 -1,98 27027InaparPP 1.295.000 48,50 48.82 50,00 50,00 8.13 240.62

Iplranga Pot PP E- 883.400 750.00 798,40 830.00 830,00 024 1.080,04IplacPP 240.000 82,00 88,87 90,00 90,00 554,18ItauaaPN-F- 29 300 22.000,00 22000,00 22 000.00 22.000.00 383,39JJLDuarM OP-49 124.169.400 0.35 0,39 0,40 0,40 -90,49 0,00J.B Duarla PN-FE 2.025.400 2,70 2,70 2,70 2.70 119,15J B.Duarla PP-O 561000000 0,01 0,01 0,02 0,02-99,67 0,00J B.Duarta PP-£ 310.872.400 3.00 3.10 3.40 3,37 2,99 149,68J H Santoa PP 20.000 894.00 894,00 894,00 894,00 2,88 458,30KoBSelibePP 200,000 91,00 91,00 91,00 91,00 1.027.08UnUlocJ»at^e 1.041.500 250,00 255.18 270.00 270.00 4,16 224.98limaaa PP 30.000 450.00 450.00 450.00 450,00 7,14 254,05Lojaa Her1r>g PP 77.800 28.00 28.00 28.00 28.00 EST 394.42LumSPP 1.500.000 11.50 11,50 11,50 11,50 4.55 287,93Luxma PP E- 26 100 100,00 100,00 100,00 100.00 -1,26 338,22thmrita PA 1.000 000 180.00 180,00 180.00 180.00 11.44 175.02Maio Galk) PP 4.407.400 85,50 90,98 100.00 100,00 -13,13 1.312.55Mangels PP 6 288 500 48.05 49,77 51,00 51,00 -1,70 304,19Mannesmann OP 419.637.300 70,50 78,96 85,00 83,50 -10,40 199,90Mannesmann PP 35 133.300 41.00 45.27 51,00 47.80 8,85 156.08Marcopolo PN-F- 2.000 000 140,00 140,00 140.00 140.00 -3.70 114,75Marvin PP 482 900 93,00 99,99 100.00 100,00 5,25 156,31MondoaJrPA 131.700 500,00 599,62 600,00 600,00 -1,65 232,34Mendea Jr PB 50.000 825,00 848,00 850,00 650,00 3,78 242,75Metal Leva PP 181.400 45.000,00 48.945,92 54.000,00 54.000,00 10,13 497.58MlcrolabPP 3 300 90,00 90,00 90,00 90,00 64,54Miiwacao Amapa PP 1.247.900 455,00 469,34 500,00 500,00 2.17 182,38Montreal PP 7.013.000 34,00 37.91 43,50 39,90 1124 534,89MotoPecaaPA 300 000 35,00 35,00 35,00 35,00 100.00Motoradio PP 25.700 1.100,00 1.182,30 1.55000 1.550.00 23.33 563,00MulkwPN-F- 55 527.800 3.G0 3.43 3.48 3,48 14,33 114,33Muller PP 149.225.700 3.70 4.01 4,20 4,00 4.43 1 51.95Muttltel PN -F* 48 600 25,00 25,07 25,50 25.00 138.69Muttltextil PP 60 000 350.00 350.00 350,00 350,00 157,56Maotaroi PM EF* 10.000 3.800.00 3.800.00 3800.00 3.800,00 8,93 510,14NakntaPN-F- 200.000 15,00 15,00 15,00 15,00 EST 96,77Orton PP 6 100.000 14.70 16.29 16,60 16,60 10,97 162,65OaaPP 131.000 54,00 54,00 • 54,00 54,00 145,94rmMttUmooPf* 10.194 500 2.600,00 2.662,72 3.000.00 2.301.00 1.82 686.63ParaMinaaPP 31 900 000 7.00 7.02 7,10 7,10 0.29 396,61ParaibunaPP 4 910000 240.00 274.04 295.00 295,00 3,63 331,05Paranapanema PP 18 633 700 1 470.00 1.582,35 1 650,00 1.615,00 5,78 527,03Parannpanema Nov PN -R 1.128 500 1.410,00 1.436,08 1.450,00 1.450,00 0,00Pordigao PN -F- 2,427.600 115,00 115.16 117.00 115,00 1,64 94,00Para Columbia PP 6,100 70.10 70,10 70,10 70,10 2e8.58Pera-co PP 2112.000 23.00 23.77 25.00 25,00 -4,92 253.14Petroouisa PP 59 900 2.750.00 2.864,21 2.900,00 2 750.00 -4.90 99,02Petto natl PP 10000 000 5,05 5,14 5,50 5,50 -1,15 160,62Pirelli OP 2 900 2.400.00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 16,78 369.88PlroHiPP 7.200 1.578,99 1 60924 1.700.00 1.700,00 -7,60 314.79Pirelli Pnous OP 3900 2 400,00 2.474,36 2.500,00 2.500,00 -3,10 442.36Pirolli Pneua PP 8 000 2.000,00 2 083,75 2.100,00 2.100.00 14,13 432.10Promotal PP 3.501.500 250,00 250.21 270.00 2/0,00 668 369,19PronorPA 430 000 12,90 12,99 13,00 13,00 1.013,26IWfr^uvPP 3.314.400 120.00 128.56 138,00 135.00 13,03 239,18RheomPP 16000 3.600,00 3659.38 3.700,00 3.700.00 553,93Rio Guahyba PP 35.100 49,10 49,10 49.10 49,10 244.27tAda Sul Amar. PP 31 000 82.00 82.00 82.00 82.00 123 273.42S*dla Concordia PN -F- 312.300 375.00 375.00 375,00 375,00 560,78Sorgon PP 2 000.000 59,00 81,63 64,50 64,50 4.48 368.84Sharp PA 8 867.800 50.00 53.13 56.00 53.10 -1.36 18125SharpPA-R 1450.200 37.50 41,92 43,00 41.50 -22.17 0,00Sid Intormatica PA 1.003.300 42,10 44.49 44,50 42,10 151.68Silco PP 55.000 1.400.00 1.434,18 1.450,00 1.450,00 2,37 179,27Soodotecnica PA 500 000 32,00 32,00 32.00 32,00 506,00Sondotecnica PB 1.100 000 32,00 32.00 32,00 32,00 505,28Soltopa PP 300.000 340,00 360,00 400,00 400,00 -12,50 869,18Suporgasbras ON -F- 26 200 61,00 81.00 61,00 61,00 32,58 254.18Supergaabras PP 23 633.000 40,01 43.10 48.00 45,00 3,98 440,69Tcc«LlUoca PP D- 30 400 75,00 75.02 81,70 81,70 151,81Teka Tocelagom PP 400 850,00 650.00 850,00 850,00 EST 143.49Telobras ON-F- 269 400 401,00 401,00 401,00 401,00 12,33 807,89Tolobras OP 220000 400,00 418.18 420,00 420.00 10,18 743,02Tolebras PN-F- 35 6U6C0 400,00 423,82 450,00 445.00 322 611.45TelabraaPP 74.888.500 430,00 452,95 485,00 476.00 4.27 542.91TolorjPN-F- 600 503 500,00 500,00 500,00 500,00 6,38 760,34Tranabrasll PP 3 122.000 98,00 99,37 120,00 120,00 133,47llcar Certion OP 13.913.600 82,00 86,65 90,00 90,00 1,01 430,88Unipar PA 1.377.500 139,99 143.05 147,00 147.00 531,13UniparPB 101.582 000 137.00 146.53 158.00 1 55,00 3.26 367.67VaccMPP 102.110.000 1.16 124 1.45 1.45 5.06 508.19VarlgPP 7.6C0 23 500,01 24,736,84 25.000.00 25.000.00 6,09 347,48Vorolme PP 10000 150,00 150,00 150,00 150,00 199,17VlkjJacfc PB 841.823 500 0.54 0,61 0,69 0,67 15,09 59.80Votec PP 4 600 3.51 3.51 3,51 3.51 029 145.04WNfia ttartbw CM -F- 741.610900 13.01 1426 17,00 15,52 4.85 315,97White Martina OP EE- 623 078500 15.50 172 20,00 20,00 6.75 742.14ZartnJOP 9.900 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00ZaninlPA 81.600 230,00 230,16 231,01 231,01 -0,18 287.68

Empresas em Sftuação Especüaí
TKuftoa CXL Hin. Mid Ettx. Fach. Oac. Li.Ano
Brumiomho PN -R 572.000.000 2,15 224 2,35 220 0,00
Brumadinho PN -f- 5.000.000 220 2,20 220 2,20 100,00
Brumadlnho PP 280 300.000 2,65 2,87 3,30 2,95 7,09 122,23C.Brasilia PP 6.674 900 20,10 21,36 24.50 24.50 -5.74 385.56Ferraoons Haga PP 70.000 15.00 15,00 15,00 15,00 93,75PacaembuPP 69.900 17,00 17,00 17,00 17,00 -024 136,32

Mercado a Termo

TRuka/TIpo QuoiL CM. ttix Hkv MM. Vd(Ctf)
WHiTEM.OP EE- 030 4.000.000 17,82 17^>2 17,82 17,82 71280.00 1tscbco—opauçSa p/açAoVALE—V. R. D. PP 030 80000 47,50 47Í1 47,50 47,50 3000.308,00 2OSS —AS COTAÇÕES DOS Ttnjl.OS ASSINALADOS COM (—) ESTÃO SENOO NEGOCIADOS EMCRS/AÇAO, OS DEMAIS CONTINUAM SENDO NEGOCIADOS EM CRM.OIE DE MIL

BR raa Fonte
Eaos da Cükío Zikfoxa Parecia a (toduir
(ca») (««)Até 30.442,00  Isento  -
De 30.442,01 a 101.473,00 10% 3,044,20
Acima de 101.473,00 25%  18.265,15

Dtduçtaa
a) Crí 2.136,00 por dependente até o limite de cinco

dependentes.
b) Cr$ 25.635,00 por aposentados, pensionistas o trante-
ridos para reserva remunerada a partir do mês quecompletar 65 anos.
c) Parcela dos gastos que exceda 5% da renda bruta.

Fonte: Secretaria da Receita Federal

B. B. F.
Mercado à vista (ouro)Grs C.Abt Vol Abt Min Max F. Ant F. Dia250g 2 961,50 961,50 961.50 960,00 968.0010 960,00 968.50
Opções

C.Abt. Vol. Abt. Min. Max. F.Ant. F.Dia
Ativo! IBV-12
Abt. Max. Min. Fech. Osc.(%)241.050 270.686 240.518 268.989

Bolsa de Mercadorias de
São Paulo
Contr merld algodãoMôs Fech
Out 2.061,00
Dez 2.011,00
Mar  2.000,00Tot:2Q merctcnlroo
Contr bras cent boi gordo
Mês máximo mínimo fechOut 2.020,00 2.000,00 2.000,00Dez 2.171,00 2.171,00 2.171,00Fev 1.820,00 1.736,00 1.000,00Tot:78 roal:49 merc:irregular

Câmbio Turismo
Compra Vends

(Cr$) (CrS)Mtar 7B.00 82,00Franco 8UI90 52,0795 60,5747
Franco Francfa 13,1936 15,3457
Marco Aktmjo 44,2117 51,4268
Ubra 130,7564 152,0854
Imm 0.4814 0.5599

BTN fiscal — É grande a expecta-
tiva do mercado financeiro em torno do
nível que a Receita Federal vai divul-
gar para o valor do BTN fiscal, o que
normalmente ocorre ao meio dia. Se
repetir a estratégia adotada nos meses
anteriores, o BTN dificilmente vai proje-
tar algo superior a 6%. E que o governo
sempre subestima o BTN fiscal no inicio
do mês e na medida em que dispõe de
informações precisas fornecidas pelo IB-
GE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) vai reajustando o seu valor.
Um outro termômetro é o mercado futu-
ro de BTN.
De todo modo, a inflação esperada pelo
mercado financeiro segue uma tendência
de queda e até agora se aproxima dos
9%. No mês passado, o IRVF (Índice de
Reajuste de Valores Fiscais), que corrige
o BTN e os depósitos de caderneta de
poupança, teve uma variação de
10,79%.

Sradscadores Ecoíríêrnlcos
____________ Abr Mr! Jun Jul
InflagfioIPC (%) 44,80 7,87 9,55 12,92INPC (%) 14,67 7,31 11,6-1rov (%) iu3 9/10 ao2BTN (CrS) 41,7340 41,7340 43.9793 43,2057 53,4071
Cadorneia de Poupanr^a (%) 0,5 5.90G9 10,158 11,34
Corregao Cambial 1%| 14,29 11,05 13,88
Overnight (%) 273 4j!6 8.39 11,68
Bolsa-Rio (%) 82.73 -8.53 14,25 56,33
Bolsa de S8o Paulo (%) 114,25 -6,06 20,32 69,27
Aluguol (¦) Somestral(%) 1.038,70 727,50 485,13 281,07
Aluguol Anual(%) (") 3.697,11 3.438.46 3.118.54 2.478.40
Aluguel (*) Quadrlmeslral(%) 485.13 281.07 144.10 41.28
Aluguel semoslral (novos conlralosl Q 1.038,70 727.50 485,13 201,07
U'erj (CrS) 1.334,80 1.334,80 2.085,00 2.284,10 2.579.20
UNIF p/IPTU e ISS (Cr$) 675.01 675,01 711,32 770,68 863 81
raxa de Expodt. (CrS) 135,00 135,00 142,26 155,94 172,76
MVR (CrS) 527,66 527,66 785,69 861,12
Saiarlo Mlnlmo (CrS) 3.674,05 3,674,05 3.857.76 4.904.76 5.203.46
(*) Em marpo os alugu6is toram peia uariapSo do BTN: 41,28%.
r)Os alugu6is anuais assinados at6 15/01/89 tiveram uma corregAo extra peio INPC de 35,48% (jan/89). Nestocaso. o reajusle para o m6s de abril loi de 5.044.34; maio — 3.693.91 o junho esle valor loi de 4.260,47%.
FONTE: IDGE; FGV; Analysis.

Taxas Andima
TAXA RENT. RENT. RENT. PROJ.APLICACiO BRUTA DIA(%am) DIA^%) SEM^H.) MC3.(%) HES(%)

LFT / LTN 1577 053 UJ8 1^81 13^81
ADM (CDD) 15i05 0^53 1^09 14,24 14,24
LFTE 15j95 0153 1^09 14.00 14,00
APLICACAO LI QUI OALFT / LTN 9.70 032 066 11,88 11,88
ADM (CDD) 7^92 0i26 055 11,87 11.87
LFTE 9,82 033^ 067 12,00 12,00
TRIBUTACAO - 1) A partlr de 26/07/90, incldira sobro o valor de rosgate das apllcacoos financeiras do umdia, IOF de 0,248385% para iltulos publicos e 0,322901% para titulos privados. Este Imposto, nao podeexceder o llmite de 38,46% (tit. publicos) e CO,00 ( tit. privados) estabelecido em relacao ao valor dorendimonto bruto da operacao.

VALOR Cr9 VAR. VAR. VAR. PROJ.IHDICAPOR / INPICE DIA(X) SEM(%) MES<%) ME8(%)
BTN FISCAL 02-.Jul-90 48.2057 042 042 042 9,61
BTN FISCAL 53,1921 0140 081 10,79 10,79
BTN FISCAL 01-Ago-90  53.4071 ND ND ND ND
BTN BM&F-AGQ/90 53,40 -0,09 -1.48 -2.38 10.78
BTN BM&F-SET/90 58.30 ;077 ^3^01 -7A6 9.18
USS COMERC.COMP. 30/07 68,375 -
US$ COMERCIAL VENDA 68,518 045 045 12,28 -
USS COMERCIAL COMPRA 69,06 -
USS COMERCIAL VENDA 69,49 ]A2 1^88 13,88 -
USS TUR. COMPRA 30/07 81,763  -
USS TUR. VENDA 81,754 -QJ2 :072 -A52 -
PARALELO COMPRA 80,00 -
PARALELO VENDA 81,00 ^^22 ^1^82 :090 -
POLAR BM&F AGQ/90 69,80 087 058 1U32 14,38
POLAR BM&F SET/90 77,30 0i39 JJ0 -7,76 10,74
SINO - SPOT (FEC.) 968,00 083 052 041 --
BM&F-SPOT (FEC.) 968,50 089 057 047 -
BMSP - SPOT (FEC.) 969,00 1i04 052 0£1 -
BBF-SPOT (FEC.) 96P.S0 089 0,57 0,47 r_
OURO BBF -AGQ/90 ;4J70 -
OURO BM&F-SET/90 1.100,00 -
IBV-RJ 12.255 024 084 56,33 -
IBOVESPA 29.822 Oei 10^41 69.27 -
OTN FIS.CIRC.1519 01/08 424,3854 ND ND ND ND* Preco obtido atraves de amostruFONTE: ANDIMA ; BANCO CENTRAL; BM&F; BMSP; BDF; BVRJ; BOVESPA

B^dicadores Oiarios

índicos Ontem Dia Há um
ant. m£a

Bovespa 29.822 27.157 17.610BVRJ 12.255 11.218 7.739
IBA 266.019,35 264.418,27 180.332,22

â.;Ahti i'd "jp rçfí^ad
Data
30/07

prazo
30

efetiva
ao ano
306,29

% sobre
volume

100

Ontem
Comercial

Compra Vonda
69,06 69,49

Paralelo 80,00 81,00
Jan 27,00 Mar 69,00 Mai 68,00 Jul 89,00
Fev 37,50 Abr 65,00 Jun 89,00 Ago 81,00
Cotação do primeiro dia útil de cada mês

(Cr$-llngote por gramas)Compra Vonda
Banco do Brasil(250grs)  963,50 968,50
Goldmine(250grs)  965,00 968,50
0urinvest(250grs)  860,00 964,00
Safra(1000grs)  962,00 968,50
Bozano Slmonsen(1000grs)
Fundidoras fornecedoras e custodiantes cre-denciados na Bolsa Mercantil e de Futuros.

snsssE
Bolsa BüercantiB e de Futuros
Volume Geral contratos num. do contratos volume Part,

em aberto negbcios negociados (Mil CrS) (%)
Ouro 82.647 2.115 55.756 3.772.185 35,03
Indice 6.120 2.193 27.071 4.072.766 37,82
BTN 54.499 141 8.176 2.288.130 21,25
Cambio 15.285 71 1.653 636.595 5,91
Total 158.551 4.520 92.656 10.769.677 100,00

B®lsa ú® W®l©Ere® si€5 Sãm &P@aai©
Qtd. Abt Min. fiUd. Mix. Fach. Occ.%

2.126.000 5.370,00 5.300,00 5.419,12 6.000,00 5.990,00 +10,9573.900 19.500.00 19.200,00 20.426.58 21.998,00 21.500,00 + 9.157.700 13.000,00 13.000,00 13.005,39 13.010.00 13.000,007.500 1.250.00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 I4 800 6.900,00 6.900,00 6.900.00 6.900,01 6.900,01 +0.0416.000 10.000,00 10.000,00 10.009,21 10.300,00 10.000,00 +1,0100 18 000.00 18000.00 18.000,00 18 000,00 18.000,00 + 20,01.000 9.000.00 9.000.00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 + 6.51900 000 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 + 2.0200.500 350.00 349,00 349,99 350,00 350,001.083 000 440.00 440, UU 445,41 450.00 450,00 + 3,41.200 900.00 900.00 900,00 900.00 900.00 -10,066.100 65.000,00 65.000.00 65.069,29 65.900,00 65.900.00 +1.3300.000 450,00 450,00 499.45 500,00 500,00 /1.000.000 20,00 20,00 20,00 20,00 20,0073.100 581,01 581,00 581,01 581,01 581,00 /42.000 601,03 601,02 601,03 601,03 601,02 /700 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 /839.000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 + 8,6200.000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 -8,3104.759.900 25,80 24.99 25,63 28,50 20,50 + 9,632.938.600 22.00 22.00 23,14 26,00 24,11 +9,55.400 10.500,00 10.500,00 10.500.00 10.500,00 10.500,00 -4,523.327.600 300,00 300,00 310,35 330,00 325,00 + 4.88 309.200 300,00 290,00 300,00 300,00 300,00 -0,267.200 900,00 900.00 900,00 900,00 900,00400.000 1.150.00 1.100,00 1.125,00 1.150,00 1.100,00 -4,3523 300 10.990,00 10.000,00 10.979,18 11.000,00 11.000.00 -4.34.000 132.00 132.00 132.00 132.00 132,00 + 30,69 900 9.000.00 9 000,00 9.000.00 9.000,00 9.000,009.600 1.500,00 1.500,00 1.5CO.OO 1.500,00 1.500,00 /700 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 -5.760 000 5.000.00 5.000,00 5,083.33 5.100,00 5.100,00 + 2.01.300.000 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 -0.02 724.100 16,50 16,50 16,50 16,50 16.5014.699.200 16,50 16.50 16,50 16,50 16.5010.000 905,00 905,00 905,00 905.00 905,00 -4,77.065.400 900,00 890.00 910,72 970,00 970,00 + 7,7220.000 1 050.00 1.050,00 1.060,00 1.090.00 1.090,00 + 3.818.300 10.300.C0 10.300,00 10.300,00 10.300.01 10.300.00 -1.920.000 45.00 45.00 45,00 45.00 45,00 -6.215.000 401.01 401.01 401,01 401,01 401,012.345.400 610,00 600,00 609,57 610,00 600,00 -2,7347.000 270,00 270,00 270,00 270,01 270,00710.300 37.000,04 37.000,00 37.848,22 40.000,00 39.600.00 + 7,7300.300 57,00 57,00 57.00 57.00 57,00 -5,012.800 000 2.75 2.50 2.64 2.75 2.50 -7.49.600 1.100.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 -8.317.400 1.200,00 1.200.00 1.229.89 1.300,00 1.300.00 -3,760.600 700,01 700,00 700,01 700,01 700,00 /530 500 1.150,00 1.150,00 1.150,01 1.150.01 1.150.00 -4.117.400 7.900.00 7.900,00 8 003,44 8.100,00 8.100,00200 000 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 + 21,036.800.000 0,65 0,83 0,85 0,88 0,882.000 10.000,00 10.000.00 10.000,00 10.000,00 10000,00 -9.010.000 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800.00 1.800,00 -10,015.000 50.00 50,00 50,00 50,00 50,00 /14 475.400 1.300,00 1.250.00 1.303.17 1.450,00 1.400,01 +7,65.000.000 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00179 500 1 501.00 1.501,00 1.547,74 1.550.00 1.521,00 -1,8400 2.000,00 2 000.00 2.000.00 2.000,00 2.000.00 /3.200 1.500.00 1.500,00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 -3.813000 1 200,00 1.200,00 1.200,00 1 200,00 1.200.0088.200 550.00 550,00 563,61 580,00 550,00 -6.132 000 5.000,01 5.000,01 5.000,01 5.000,01 5 000,01 /1.182.500 5.500,00 5.200,00 5.338,29 6 000,00 5.300.01 -3,62.000 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9.400,00 9.400,00 + 4,456 000 2.750.00 2.700.00 2.744,64 2.750,00 2.750,00 + 0,027.000 29.000.00 28.000.00 29.000,00 30.000.00 29.000,00 -3,350 000 500.00 500,00 500,00 500,00 500,00 +10.81 554 300 2.150,00 2.100,00 2.148,47 2.150,00 2.150.00 + 2.325.650.300 150,00 150,00 152,85 160,00 160.00 + 6.619.500 3 000,00 3.000,00 3.000,00 3.000.00 2.000.00 -O.O12.706 800 270.00 270.00 289.05 300,00 298,00 +10.35 378 100 80,00 80,00 89.30 90,00 90,00 +12.5297.200 1.700.00 1.700,00 1.707,05 1.900,00 1.900,00 +13,0122.100 16.500.00 16.500,00 16.672,40 17.500.00 17.500,00 + 6,021.883.100 140,00 130,00 140.18 160,00 158,90 +13.550.000 101,00 101.00 101.00 101.00 101.00 -0.033 940 000 4,60 4,60 5,00 5,00 5,001 027.100 61,00 61,00 61,00 61.01 61,01 +1.64 890 000 112,00 112,00 112,00 112,00 112.00 + 6.61.600 16,00 16.00 16,00 16.00 16,00 -6.2145.500 4.500.00 4.500,00 4.500,00 4 500.00 4.500.00 + 6.81.997.800 65,00 65,00 65,00 65,00 65,002.095 000 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100.00 1.100,00 +10,077.200 801.00 801.00 801,00 801,00 801,00 /3.002.000 260.00 26J.OO 260,07 270.00 260.00 -3,7500 000 15.00 15,00 15,00 15,00 15,00 -0,043 500 104,21 104.20 104,20 104J21 104.20 +14,2234.000 603.00 603.00 603,00 603.00 603.00 /216.100 620,00 620,00 620,00 620,00 620.00500 500.00 500.00 500.00 500.00 500,00 /10 G00 33.000.00 33.000,00 34.000,00 35.000.00 35 000,00 + 16,6300 000 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00 + 7,18 896 000 130,00 130.00 130,28 135,00 130,00608 400 130,00 129,99 132.47 135,00 130.00868 000 102,00 102.00 102,00 102.00 102,0036.900.000 32.00 32.00 32.00 32,00 32,001.000 000 295.00 290.00 2&VOO 295.00 290,00 -3.31.100.000 50,00 50,00 50,09 51.00 50.00 -Q.Z

Resumo das Operações

Lote Padrão
Concordatária3
Direitos e Recibos
Fundos de Inc. Fiscais DL 1376'Mercado a termo
Opções de Compra
^Fracionário'.Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bove9pa Máximo
índice Bovespa Mínimo
Das 67 ações do BOVESPA,49 subiram,sete
estáveis e cinco não foram negociadas.

Fech. Osc.%
Qtde Vol, em
(mil) Cr$ (mil)

8.002.754 1.997.163
116.561 1.750
757.621 141.712

104 35
22.160 6.051

1.082.726 237.630
16 709

9.SB1.945 2.391.751
28.038
29.822 ( + 9,8%)
29.622
27.096

cairam,3eis permaneceram

^Oscilações do Mercado Oscilações do Bovespa

Brahma PP *C10
Brasil PP *C65
Brasil ON 'ED
Brasimet PP *C29
Brasinca PP *
Brasmolor PP "C08
Brasmotor ON *ED
Brasmotor PN 'ED
Brasperola PPA*Brlnq Mimo PP *ED
CMA Minor PP *
C M P PP '
Caemi Motal PP *C02
Cambuci PP *
Casa J Silva PP *C04
Cbpi OE *
3bpi PE *
3bv Ind Moc OP *C07
Cbv Ind Moc PP *C07
3elul Iranl OP *C33"emlg PP *C62
Cemig PN *
Cosp PN *
Cevai PP *" Cevai PN*Chapoco PP 'C04
Chapeco Avie PN *

O.C. Poch. Oac. F<*h. H0r'nJ'.PP 'C'°
™ «**•»" <*> IM«» gSS.%04
0960s) Clm Gaucho PN *

Efatores AKas Heicre* Altas Clm Itau ON *
Bandelrantwon 40,0 7.000,00 Metal Lave pp 20,4 53.000,00 Clm Itau PN*
jClbranpp 30.6 132,00 Marcopolo pn 20,0 168,10 Clqulne Petr PNA*

. Sadia Concoron 30,1 742.00 Aqos Vill pp 18,2 110,00 Climax PNB'
t Mannesmann pp 30,0 52,00 Pirelli op 17,3 2 700,00 m««««« .. Cobrasma PP G01Nord Braall pn 24,2 200.00 Mannesmann op 14,2 80.00 Cofap PP*Uatores BaixM M*tore« Calxas Coldox PP *'America do Sul pp 25,1 12,50 CiaHeringpp 4,3 11.000,00 Confab PP*America do Sul pn 21.6 4.70 Cevalpn 3,2 300,00 ConforjaPP*Bescpna 21,4 106,00 Klabin pp 2,6 85 000,00 Const A Lind PP *

Multitol pn 19,3 25,00 Itausa pn 2,1 22.500,00 Const Bater PPB*_ ... . , Continental PPTrolpn 19,2 13,00 Confab pp 1,9 10 300,00 CopenePPA*
 " —' Cor Rlboiro PP *

Mercado & vista £So™'COSigUB PP *
TKuk» CHd. Abt. MSn. KM. M&x. FecH. Oka. CosiguaON'Cosigua PN *
__________———————————._ Cruzeiro Sul PP *C08
AbcXtaJPPA* 51.000 6.000,00 6 000.00 6.000,CO 6 000.00 6.000,00 CurtPP*C01Acosita PP *C01 2.500 7.600.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Czarina PN *
Aco Altona PP 9 260.000 53,00 53,00 55,48 57,00 57,00 +7.5 Wv Rcbodca PW1KTAcos Vill PP *C52 129.539.400 96,00 93,00 99,51 110.50 110,00 +18,2 Dohlor PP *
Acqs Vill PN 160.000 86,00 86,00 86.00 86,00 C6.00 -2.2 Dova PP *
Adubos Cra PP *C32 20 200 92,00 92,00 92,00 92.00 92,00 + 2.2 Duratex PP *114
Adubos Trovo PP *C14 1.000 000 135.00 134,00 137,19 140,00 140,00 + 7.6 EbedePP*CO«Agrimisa PP *C02 88.500 4.500.00 4.500.00 4.500,00 4.500.00 4.500,00 -9,9 Economlco PP *ED
Agrocoro3 PP 'C08 217.500 750,00 730,00 749,65 750,00 750,00 Economico ON *ED
Alborus OP 10.000 77.000,00 77.000,00 77.000.00 77.000,00 77.000,00 Economico PN 'ED
Alpargatas ON'ED 658.700 8.800,00 8.700,00 8.781,98 8 800,00 8.700.00 -1,1 Edisa PN *ES
Alpargatas PN 'ED 1.199.900 5.000.00 4.900.00 5.001.83 5.100.00 5.000.00 + 0.0 Elebra PP'C31
Amazonia ON* 4.000 2.750.00 2.750.00 2.882.50 2.950.00 2.950.00 + 9.2 Elekelr Nord PNA*America Sul PP 'ED 21.000.000 16,40 12,50 13,54 16,40 12.50 -25,1 Eletrobras PNB'189America Sul ON 1.500.000 17,90 15,50 17,58 17,90 15,50 -13.4 Eletrobras PPB'C06Amortca Sul PN 1.225.300.900 6,00 4,50 5,19 6,30 4,70 -21,6 Eluma PP *
Antarct Nord PN 11.700224 000,00224.000,00233.880,17240.000,00240.000,00 + 6.6 Embraor PN *
Antarctica ON 100 4.510.000 4.510.000 4.510.000 4.510.000 4.510.000 + 3,6 Engemix PP'INTAntarctica PN 800 2.800.000 2.800 000 2 800.000 2.800.000 2.800.000 -5.0 Ericsson PP*Aquatoc PP "C09 2.332.000 520.00 450,00 495,95 520,00 520,00 Estrola PP 'C03
Aracruz PNB* 1,500155000,00155.000,00155.000,00155000,00 155.000,00 -3.1 EtemitON*Aracruz PPB* 32 100175 000,00174.999.99175130,84182.000.00182 000,00 + 2.8 FHVPPA*COOArtoxPP* 58.100 320,00 320,00 320.00 320,00 320.00 Fab C Renaux PP *C07
Arthur Lnngo PP' 3 000 000 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 +1.6 Ferbasa PP *
AvipalOP* 3.300 000 480.00 475,00 479,55 480,00 475,00 -1.0 Forro Bras PP *
Azovedo PP 10.000 1.000,00 1 000.00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 + 3,0 Ferro Ligas PP *
EtiwnaPP' 189.000 2.100.00 2.100.00 2.140,11 2.499,00 2.499.00 +19,0 Ferro Ligas PN *
B<imorind Br ON 'ED 43.200 1.570.00 1.570,00 1 570,00 1.570,00 1.570.00 + 1.2 FortibrasPP*Bandolrantos PP 'C05 4.000 9.000.00 0.500,00 8 662,50 9 000.00 9.000,00 Fortisul PP *C02
Rartdoirantos ON 200 7.000.00 7.000,00 7.000.00 7.000,00 7.000,00 + 40,0 Fertiza PP *
Banorj PP 'C16 12.400 411,00 411,00 419,06 421,00 421,00 + 6,5 FibamPP*Banespa PP 'C60 48.830 200 420,00 420,00 457.99 486,00 486,00 +10.4 Ficap PP'BanospaON' 5.181.700 370.00 370,00 387.40 420,00 400.00 + 11,1 For|a Taurus PP'EDSBanespa PN* 594.600 400.00 400,00 400,87 401,00 400,01 +0,0 Frangosul PP *
Bangu P Indl PP 100.000 40,00 40.00 40,00 40,00 40,00 -0,0 Frangosul PN *
Banrlsul PN 11.200 400,00 400,00 400,00 400.00 400.00 Frigobra3 PN'Boptista Sll PP 'ED 6.000 12.000.00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12 000,00 Fundirossi PP *
Bolgo MineirOP 66.900 21.500,00 21.500.00 22.090,80 22 500,00 22.500,00 + 6.1 QiannJnlPP*Belgo Mlneir PP 607.300 16 500,00 16 500,00 16.716,84 17.100.00 17 000,00 + 4.2 Glassllte PN *
BeocPNA' 70.000 103,00 105,00 106,00 106,00 106,00 -21,4 Gradiento PP *
BescPNB* 310.000 110.00 110.00 110,00 110,00 110,00 GranolooPP*
Reta PPA* 400 000 86.00 86.00 e6.00 86.00 86.00 Guararapos PP 'C38
Bic Caloi PPB' 2.467.000 169.00 160,00 162,88 169,00 165.00 + 3.1 lop PP *
BiobrasPPA' 20.000 e90.00 890.00 899.70 900,00 900,00 +12.5 Iguacu Cufe PPA*Bombril PP' 5.013 800 500,00 495,00 513,01 560,00 560,00 +12,0 Iguacu Cafe PPB*
BradoscoON* 63.700 1,550,01 1.550,01 1,550,01 1.550,01 1.550,01 +3.3 InbracPP'Bradesco PN 3,623.300 1 600.00 1 600.00 1.629,64 1 660.00 1 660,00 + 3.7 Ind Villaros PN *
Bradosco Inv ON 7.100 2 001.00 2.001.00 2.001,00 2001.00 2.001,00 4 11,1 Inds Romi PN '
Bradosco Inv PN' 10.300 2.001.00 2.001.00 2.001,00 2.001.00 2.001.00 -*-14,3 Inopar PP'

Invostoc PN'Invicta PP *C02
locbpe PN *
Ipiranga Pat OP *ED
Ipiranga Pet PP *ED
Ipiranga Ref PP *ED
Iplac PP *
Itap PP 'INT
ItaubancoON *ED
ItaubancoPN 'ED
Itausa ON *
Itausa PN *
Itautec PN ESJ B Duarte OP •
J B Duarte PP *
J B Duarto ON *
J B Duarto PN *
J H Santos PP *
KepJcr Wtbor PP *!NT
Kibon ON *
Klabin PP *C31
La Fonte Par PP •
Labo PN'Lacesa PP *
Lam Nacional PP *
Lark Maqs PP *
Light ON 'INT
Limasa PP *
Loronz PP 'C04
Lumlero PP *C02
Magneatta Pt{C*Magnesita PPA*C05Maio Gallo PP *
Manah PP *
Manah PN *
Mangels Indl PP *C07
Mannesmann OP *
Mannosmann PP *
Marcopolo PN *
Marisol PP *
Marvin PP *
Maxion PNA*Melhor SpOP *C03
Mendes Jr PPB*More S Paulo ON *
Mesbla PP 'C07
Met Barbara PP *
Met Gerdau OP *
Met Gordau PP *
Met WiestPN *
Metal Leve PP 'C43
MotÍ3a PP *C51
Micheletto PP 'C25
Microtec PPA*Ml Elotr Aut PN *
Moinho Flum OP 'C06
Moinho Sant OP *C07
Moinho Sant PP *C07
Mont Aranha PP *
Montreal PP *C03
Moto Peca3 PPA'I89Moto Pecas PPA*Mullor PP'Multitel PN *
MaetonriOWMakata PP 'C06
v4ogam PPB'^ord Brasil PN 'ED
DrionPP*Dxiteno PNA*PMtvdPN*Papel Simao FP *189
Para Deminas PP *C12
Paraibuna PP *
Paraibuna PN *
Paranapanoma PP *
Paul F Luz OP 'C07
Perdigão PN *
Pérsico PP *
Pérsico PN *
Petrobras PP *C57
Petrobras ON *
Petropar PP 'C02
Petroquisa PP 'C02
Pottonati PP'Pirolli OP *C93
Pirelli PP "C93
Pirelli Pneu OP *C03
Pirolli Pneu PP 'C03
Polar ON *
Polialden PP *
Progresso PN *
Promotal PP *
Pronor PNB'Propasa PP 'P
Red PM *
Roal De Inv PN *
Roal Part PNA'Roal Part PNB*Rocrusul PP'Refripar PP *

3.000 240,00 240,00 240.00 240.00 240.0012.250.000 43,00 43,00 44.96 45.00 45.0045.700 29.500.00 29.500,00 29.781,18 30.000,00 30 000,0028.70011.630.000795.0001.325.000

550,00750,00980,0082,00

550,00750,00980,0082,00

550,00 550,00790.27 810.00960,00 980,0083.02 100,00

550,00810,00580,00100,00300 1.850.00 1.850,00 1.850.00 1.850.00 1.850,007.300 3.100,00 3.100.00 3.100,00 3.100.00 3 100,00934.100 3.100.00 3.100,00 3.157,38 3 300,00 3 200,001.000 26 500.00 26.500.00 26.500.00 26.500,00 26.50U,00242.100 23.000.00 22.000,00 22.121,61 23.000,00 22.500,001.119.20038.000.000442.270.6002.000.0005.750.0005.00047.239.800

650,003,203,203,502,75770,0016,99

640.003202,903,502,75770,0016,99

647,693.203,033,502.76770,0017,00

650,003,213.203.502,76770,0017,00

650,003.203,153.502,76770.0017,001.000 40.100.00 40.100,00 40.100.00 40.100,00 40.100.0023.700190.000.00185.000,00185.042.19190 000,00185 000,0036.000 7.700,00 7.700.00 7.700,00 7.700,00 7.700,001.000100.000100.000344.400

140,00270,00263,00850,00

140,00270,00262,99800.00

142,00270,00263,00841,52

145,00270,00263,00850,00

145,00270,00262,99800,0010.000 2.550,00 2.500.00 2.525.00 2 550,00 2.500,0020.000 420,00 420.00 420.00 420,00 420,00123.500 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0080.00025.0007.540.7007.619.20014 075.00011.547.0001.200.000102.206.50038.091.50012.500.000

92,00151.00170.0195,00400,00380,0052,0072.0043,00168,11

92,00151,00164,0095,00400,00380,0052,0069,0042,00168,10

92,00151,00167,4798,18400,08380,0052.0077.3843,62168,10

92,00151,00175,00100,00410.00380,0052,0082,0052,00168,11

92,00151,00170,00100,00400.00380.0052.0080,0052,00168,101.721.000 3.700,00 3.700,00 3.806.04 3.900.00 3.850,00425.000 95,00 95.0050.800 8 500.00 8.500.00140.0010.00

95,00 95,00
20.00035.000 140,00600,00

95,00).893,70 8.900.00 8.900,00140,00 140,00 140,00812,71 900.00 900.00126.400 2.100.00 1.900.00 1.911,71 2.100,00 1.900,0033.200190.000.00190.000,00190.000,00190.000.00190.000.001.614.000 240.00 235.00 236.28 240.01 240.011.000 1,700.00 1.700,00 1.700.00 1.700,00 1.700,00410.000 3.020,00 3.020,00 3.036.59 3.100,00 3.100,00200 000 14,50 14,50 14,50 14,50 14.50124.200 48.000,02 46.000,00 47.195.65 53.000,00 53.000,00190.000 110,00 110,00 115,26 120,00 120,005.420.800 110.00 110.00 110.00 110,00 110,0010000 3 400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3400.00504.000 5.000.01 5.000,00 5.000,00 5.000.01 5.000.0011.000 95.000.00 95.000,00 95 000,00 95.000,00 95.000.0020.100120.000,00120 000,00120 000.00120.000,00120.000,001.000 85.000.00 85.000.00 85.000,00 85.000,00 85.000.00

+ 2.2+ 2.7
+ 8.0

+ 21.9

+ 3.2+ 1.9-2,1-7,1+ 3.2
/+ 0,3+ 1,9

-2.8
+ 3.5+ 8,0-0.0-5,8-3.8
+ 1.2+ 7.1/•8.4+ 3.0+ 5.2
+2.7+ 1,9+ 14,2+ 30,0+ 20,0+ 4.0+ 2.1+ 2.2-8.4

+ 2.1+ 9,6+ 3.3+ 7.4+ 20,4+ 9.0+ 10,0
+ 11,1

300.000 450,00 450,00 450,00 450.00 450,009 050.900 35,00 35.00 35.00 35.00 35.001.000.000 35,00 34.99 35,00 35,00 35,00400.000 35,00 35,00 35.75 36,00 36,00 + 2.85.557.200 4,00 3,65 3.90 4,00 3.65 -8.74 800 25.00 25.00 25.00 25.00 25,00 -19,315.000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,002 500.000 17.00 17.00 17,00 17,00 17.001.000.000 40,00 40,00 40.00 40,00 40,00 + 5.23.011.000 182.00 182,00 190,39 200,00 200.00 + 24.2100.000 14,00 14,00 14.00 14,00 14,001140.000 800,00 750,00 752,62 800,00 780,00 -2,450.000 500,00 500,00 500,00 500,00 500.00 +11,17.905 500 2.700,00 2.550.00 2.674.31 2.950.00 2 950,00 +11,31.002.200 7,00 7.00 7,00 7,00 7,0012.594.100 250.00 245,00 251,01 290,00 275,00 +10.01.423.000 230,00 230,00 238,63 240,00 239,00 + 3.9402.793.800 1.500,00 1.480,00 1.528.70 1.660,00 1.648,00 +12.810.725 000 565,00 530,00 544,61 570,00 530,00 -7,09 707.600 110,00 110,00 114,34 129,99 129,99 +10,13.600.000 25,00 25,00 25,00 25,00 25.00 -0.0160.400 19,00 19,00 19,00 19,00 19.00 /1.800.400222.000,00216.000,00225 583.49245.000.00240 000,0071 500120.000,00117.000,00119.293,71130.000.00 130 000.00 + 10,58,350.000 5.400,00 5.400,00 5.440,00 5.500.00 5.500.00 + 2,82.000 2 950.00 2.950.00 2.950.00 2.950,00 2.950.00 -1,566.700.000 5,11 5,00 5,08 5,50 5.20 -5.4740.200 2 400,00 2.400,00 2.537,13 2.750,00 2.700,00 +17,3186.000 1.750.00 1.750.00 1.765,63 1.860.00 1.860.00 + 9.427.100 2.500,00 2.500,00 2.646,86 2.800,00 2.800.00 +12,0621.300 2 100,00 2.100,00 2.379,12 2.400.00 2.400.00 +14,22.200 1.100 000 1.100 000 1.100 000 1.100.000 1.100.000 /53 000 5.000,00 5 000,00 5.000,00 5.000.00 5.000.0016 200 000 7,80 7,80 7,94 8.00 8.00 +1,23.338 300 250.00 240,00 251,38 260,00 260,001.700 000 e.00 8,00 8,00 8,00 8,00116800 115.00 115,00 115.00 115,00 115,00 -4.1160 000 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200.00 5 200,007-8CO 9900.00 9 000,00 9 589,74 9.900,00 9 500.00 -4,02.400 6 500.00 6 500,00 6 500,00 6 500.00 6.500.001200 5 150,00 5.150.00 5 150.00 5.150.00 5.150.003 900 12 000 00 12 000,00 12 000,00 12.000,00 12.000,00 /12.345.500 125,00 125,00 129,64 130,00 130,00 + 4,0

Foch. Oac.V
Rofripar PN *
Rheem PP *
Rio Guahyba PP *
Ripasa PP *ED
Sadln Concor OM •
Sadia Concor PN'Salgoma PNB*Samltri OP *
Samitri PP *
Sansuy PP *
Sansuy Notd PPA*Scopus PN *
Sohbo Part PP *
Sharp PNB*Sharp PPA*Sibra PPA*Sibra PPC*Sid Informal PPA*Sid.Aconorte PNB*Sid.Aconorte PPA*Sid.Guaira OP *
Sid.Guaira PP *
Std.Riogrand PP *
Sid.Rlogrand PN *
Solorrico PP *
Souza Cruz OP *
Sprlnger PP 'C05
Sta Matilde PP 'C01
Staroup PP *
Sultepa PP *
Supergasbras OP *C52
Suporgasbras PP *C52
Suzano PP *
Tecei S JosePP'SOTeka PP *C06
Telebras OP *C05
Telobras PP *C05
Tolebras ON *INT
Telebras PN 'INT
Telerj ON 'INT
Telerj PN 'INT
Telosp PN 'INT
Transbrasil PP *C37
Trol ON *
Trol PN *
Trombini PP *
Tupy PN *
Ucar Carfoon OP'Unibanco ON *
Unibanco PNA*Unibanco PNB*Unipar PPB'C51VnocWPP'Vale R Doce OP *C07
Vale R Doce PP *C07
Varig PP 'C21
Vidr Smarina OP 'C06
Vilejack PPB*WegPH*Wotzel Met PP *
Whlt Martins OP *EBD
Whit Martins ON *
ZlviPP *C48
Zivi PN *

584.300 115.00 115.00 115,00 115,00 115,00478.500 3.600.00 3,600,00 3.600,00 3.600.00 3.600,00 +1,497.000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 + 8.454 600 31.000,01 31.000,00 31.496,34 32.000,00 32.000,00 + 3,21.000.000 742,01 742,00 742,00 742,01 742,00 + 30,120 236.800 380,00 370,00 376,68 390,00 390,00 + 2.61.200 000 130,00 115,00 124,58 130,00 115,00 -11,32.000160 000,00160 000,00160 000.00160.000,00160.000,00 + 3.25.700100 000,00100.000,00100.000,00100.000.00100.000,0039 000 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 + 6.61.832.000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,008000 235,00 235,00 235,00 235,00 235,006 000 121.00 121.00 121,00 121.00 121.00 + 0,8300.000 40,00 40,00 40,00 40,00 40,0038.549.700 53.00 51,00 52,16 59.00 59,00 +11.31.000 300.00 300,00 300,00 300,00 300,00 /100.000 2.390.00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 -0.4160.500 43,10 42,50 42,87 43,10 42.50 -1.34500 800,01 800,01 800,01 800,01 800,01 *?/31,000 3.240,00 3.200,00 3.227,09 3.240,00 3 240.00 + 2,?2.000 770,00 770,00 770,00 770,00 770.005.000 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 +8.015.100 2.000,00 2.000,00 2.198,68 2.200,00 2.200.00 +U47.800 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00500 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500.00 20.500.00 + 5,16.600198 500,00198.500,00 204 053.03 205.000,00205.000.00100.000 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800.00 2.800,00 + 3,0+ 7,6400.000 20,01 20,01 20,01 20,01 20.01 /.926.400 165,00 160,00 163,92 165,00 165,00 «872.000 340,00 320.00 323,37 340,00 330,00154.100 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 I10.000 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 +1.266.400230.000.00225.000,00232.658.13245.000.00245.000.00 + 5.141.200.000 75.00 75,00 75,00 75,01 75,00 t1.724.300 840.00 840,00 842,04 845,00 840,01 +0.0624.000 400,01 390,00 394,58 400,01 395,00 »259.286.800 445,00 425,00 448,82 480,00 476,90 +10,9801.600 400,01 390,00 395.53 400.01 390.00 -1,731.648700 400,00 399,99 409,53 435.00 435,00 + 8,74.300 401,00 401,00 401,00 401.00 401,00 + 2.53.900 500,00 500.00 500,00 500,00 500,00 -1,850.400 1.500,00 1.450,00 1.490,54 1.500,00 1.450,00 -3,3542.400 96,00 96,00 97,46 100,00 100,00 + 4,71.400 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 /7000 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 -19,24.540.000 120,00 115,00 117,78 120,00 120.00 + 4,3103.000 5.800,01 5.800,01 5.800.01 5.800,01 5.800.0111.970.000 84.00 84,00 84,04 85,00 84,00 -1.128 300 8.550,01 8.550,01 8.550,50 8.555.00 8 555,00 + 0,072.600 6.001,01 6000,00 6.167,11 6.400,00 6.400,00 + 6.662.300 5.500,01 5.500,00 5.514.45 5.600,00 5.600,00 +1,8101.775.600 140,00 139.00 143,10 160,00 159,00 +13<5140.000.000 1,15 1,14 1,14 1,15 1,14 -5,041.700 30.500.00 29.999,99 31 038,37 33.000.00 33 000,00 +10,08.991.800 42.200,00 41.800,00 42.565,24 45.500.00 45.300,00 + 7,843.500 23.500.00 23.500,00 23 599.08 23.600.00 23.600.00 + 0,475.400127.000.00127.000.00128.427.06132.000,00132.000,00 + 3,93.471.917.000 0,53 0.53 0,57 0,63 0,61 +17,31.050.000 9.500,00 9 500,00 9.500,00 9.500.00 9.500,00 +1,03.295.000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 +11,1238.886.000 16,00 15.40 16.13 18,99 18.20 +13,7336.471.300 14,01 13,50 14,17 16,00 16,00 + 23.016.030.000 4,40 4,30 4,31 4,50 4,30 -1,\12.000 000 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 + 0,2

Goncordatárias
TKulos Qtd. Abt Win. K4d. Mix. Foch. Oac.%
Allperti PP' 109.000 6.500,00 5.700,00 5.941.28 6.500.00 5.901.00 -1,6Brumadinho PP 70.724.300 2,70 2,65 2,70 2,71 2,70
Caf Brasilia PP 1.093900 20,50 20,00 20,04 20,50 20,00 -2,9Jaragua Fabr PP 104.600 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 + 0,0Jaragua Fabr PN *190 41.500.000 15,77 15,77 16.00 16,00 16,00 +1,4Londrimalhas PP *C01 30.000 2.500.00 2.500.00 2.500,00 2.500.00 2.500.00 + 8,6Ouimisinos PPB* 3.000.000 50.00 49.00 49,51 50.00 49.00 -2.0
Termo 30 Pjas 
THuloa Qtd. AhL USn. Mid. Kfu. Foch. Oec.%
Acos VIII PP *C52 10.000.000 106,89 105,75 106.55 106,89 105,75 0.0Alpargatas PN *ED 20 000 5.625.00 5 625.00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 0.0Brasil PP 'C65 20.000 22.300.00 22.3t».00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 0,0FNVPPA'C08 9.120.000 322.65 322,65 324.11 335.99 335,99 0,0Tolebras PP *C05 3.000.000 490.60 490,60 490,60 490.60 490,60 0.0
Opções de compra
THulo Venc. P. Exerc. Ctdc. Abo. Kin. Max. Bled. Utt. Oac.
PetPP ago 220000 25 000 24000 24000 24000 24000 24000 + 33,3PmaPP ago 1400,00 17000 000 240.0(1 200,00 290,00 245,02 290,00 + 45,0PmaPP ago 1200,00 8800,00 400,00 370,00 450,00 405,44 450,00 + 25,0PmaPP ago 1500,00 39800 000 160,00 130,00 210,00 164,85 205,00 + 70,8Tel PP ago 370,00 74500.000 105,00 95,00 115,00 108,51 115,00 + 21,0Tel PP ago 450,00 39200 000 55,00 40,00 60,00 48,90 50.00 +11,1Val PP ago 44000 3401.000 3300.00 2900,00 4200,00 3476.39 4200,00 + 44,8
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Blue chips? comandam alta de 
quase 

10 % âas bolsas

O mercado de ações viveu ontem um
dia surpreendente. Depois de ter aberto
bem fraco, parecendo que ia cair, as
bolsas de valores ganharam fôlego e fe-
charam com expressivas altas. O 1BV,
que mede a oscilação dos principais pa-
péis negociados na Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, abriu com uma pequena
alta de 1 %, mas fechou, às 17h, com uma
forte valorização de 9,2%. Em São Pau-
lo, o índice Bovespa também mostrou a
mesma euforia, fechando com uma alta
ainda maior, de 9,8%. Os volumes finan-
ceiros também cresceram: Cr$ 2,3 bi-
lhões no mercado paulista e Cr$ 953
milhões no Rio.

Circularam muitos boatos, principal-
mente a partir de meio-dia, quando o
IBV subia apenas 1,5%: sobre a extinção
do BTN fiscal; a possível volta das fun-
Cações de previdência, que teriam ganho
em definitivo na Justiça contra os Certi-
ficados de Privatização: e ainda que o
governo teria manipulado o índice da
inflação oficial de julho e o de reajuste
das poupanças.

O clima esquentou por volta das 14h,
quando a maior parte dos operadores e
corretores voltou de um rápido almoço.
O índice da Bolsa do Rio já estava em
4,9%, começando uma escalada rápida.
Alguns operadores nem conseguiram
atender a tantas ligações telefônicas. Fi-
caram ligados nas notícias que surgiam
de todos os lados e principalmente nas
ordens de compra e venda. A reação
partiu das ações de grande liquidez, co-

mo Petrobrás, Vale do Rio Doce e Para-
napanema. Vale PP, por exemplo, estava
sendo negociada a CrS 43,00 por volta de
13h e subiu para até CrS 45,80, por volta
de 16h.

Sem alternativa — Um opera-
dor carioca contou que no início do dia
tentou negociar algumas ações de Banco
do Brasil e Telebrás. Acabou desistindo
porque não havia quase ninguém ope-
rando. O volume financeiro total da Boi-
sa do Rio até às llh30 era de somente
CrS 364 milhões. Pouco depois, às 13h,
chegou a quase CrS 700 milhões. "Quem
estava fora da bolsa nos últimos dias
resolveu voltar porque não há mesmo
outra alternativa de investimento", acre-
dita Jacques Srour, diretor da corretora
Nacional. Ele diz que como não há mui-
tos vendedores, quando surgem compra-
dores em potencial os preços sobem rapi-
damente.

É possível detectar, há algumas sema-
nas, a migração de recursos que estavam
no curtíssimo prazo para as aplicações de
médio a longo prazos. "O interesse pela
bolsa cresceu. Há papéis ainda baratos e
a liquidez está boa", conta Luiz Idelfon-
so Simões, diretor da corretora Maglia-
no. Na frente desta migração estão prin-
cipalmente investidores de médio e
grande porte, assustados com o pesado
IOF sobre todos os investimentos de até
18 dias. .

"Quem estava na renda fixa começou
a notar que está perdendo dinheiro e aí
procura outro caminho. Com o dólar
parado e o ouro só agora reagindo um

Getúllo Vlllanova
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Fonte i Andknm

|—| Quem investiu no mercado de— ações em julho ganhou com
folga de qualquer outro ativo. A
Bolsa do Rio subiu 56,33%, e a
Bolsa de São Paulo mostrou valori-
zaçào de 69,27%, enquanto a infla-
ção oficial, medida pelo IPC, foi de
12,92%. As aplicações de renda fi-
xa não mostraram um bom lucro
no mês passado: o overnight subiu
11,88% e a caderneta de poupança
garantiu um ganho bem parecido
(11,34%). Mas o pior desempenho
de julho foi mesmo do dólar no
mercado paralelo que, segundo da-
dos da Associação Nacional das
Instituições do Mercado A berto,

O sobe-e-desc« da Bolsa de Valores do Rio

O©O0O0©©O®
10h 12M» 12h30m 13h *<M» 14h30m 18h , 19H 17b

pontos
11.330 11.338 11.301 11479 11,598 11.772 11.800 12.001 12.102 12.255

+ 1,0% ? 1,0% +1,8% +2,3% +3,3% +4,9% +8,2% +7,0% +6,6% +#,8%
Fonfri BVRJ.
pouco, o que resta realmente é a bolsa",
observa Aloysio Campello, diretor da
corretora Spinelli. Ontem, foi possível
sentir até mesmo a presença de algumas
fundações de previdência, que andavam
sumidas há vários pregões, por conta da
obrigatoriedade da compra dos CPs. Al-
guns papéis de segunda linha, como Pa-
pel Simão e Mannesmann — tradicional-
mente procurados pelas fundações —
geraram grandes volumes financeiros no
Rio: Mannesmann foi o quarto maior do
dia, com CrS 33 milhões, e Papel Simão o
sexto, com um total de CrS 27 milhões.

Mas foram os papéis de primeiríssima
linha que realmente comandaram a alta
de ontem: Paranapanema preferencial ao

portador subiu 5,78% no mercado cario-
ca, cotada no fechamento a CrS 1.615 e
Vale do Rio Doce registrou alta de
2,79%, negociada a CrS 45. Há quem
acredite, porém, que por trás da rápida
valorização das bolsas de ontem houve a
atuação de grandes investidores nestas
ações. 0 movimento teria sido resultado
de uma puxada nos preços, por conta da
proximidade do vencimento dos merca-
dos de opções e futuro de índices. As
ações mais negociadas são as que têm
maior peso nestes mercados, que estão
cada vez negociando mais. Ontem, por
exemplo, a Bolsa Mercantil & de Futu-
ros, de São Paulo gerou um volume fi-
nanceiro de CrS 4 bilhões.

Dólar 
fecha 

a Cr$ 81 e

ágio recua 
para 

16,6%

caiu 6,90%. O ouro--ficou pratica-
mente estável, com ligeira alta de
0,47%. Tudo por conta de opera-
ções travadas do Banco Central, de
compra e venda de ouro, despen-
cando com as cotações do metal e
do black. O ágio do dólar — com-
paração entre o preço para expor-
tadores (dólar comercial) e do pa-
ralelo —, desde 1986, nunca esteve
tão baixo (está por volta de 16,5%).
Enquanto isto, o dólar comercial,
que serve de referência para os ex-
portadores, subiu 13,88% no mês
passado, ganhando, portanto, da

inflação

Com a queda de 1,22% registrada on-
tem no mercado paralelo do dólar, o ágio
— a diferença entre o black e o dólar
comercial — alcançou ontem 16,6%, um
dos menores níveis registrados nos últimos
seis anos. No encerramento dos negócios,
o paralelo era negociado nas casas de
câmbio a CrS 81 para venda e CrS 80 para
compra. A inflação esperada pio merca-
do financeiro continuou também a cair. O
sinal foi dado ontem no leilão de Letras do
Tesouro Nacional (LTNs), cuja taxa al-
cançou 14,99%, para os títulos com venci-
mento de 42 dias, o que projeta uma
rentabilidade de exatos 11,67% no perío-
do de um mês, bem inferior aos 13,36%
registrados no leilão da semana passada.
No mercado futuro de BTN, a variação
apontou uma inflação de 9,17% no mês de
agosto.

Nem mesmo os boatos que tomaram
conta do mercado financeiro, indicando o
fim do BTN fiscal, serviram para puxar a
cotação do dólar paralelo, que recuou CrS
1, embora tenham ocorrido transações a
CrS 81,50. Isso porque enquanto o parale-
lo despencou, o dólar comercial avançou
1,42%, fechando a CrS 69,49, segundo as
contas feitas pela Andima (Associação
Nacional das Instituições do Mercado
Aberto). Em juiho, o black caiu 6,90% e o

comercial apresentou uma valorização de
13,88%

Na verdade, o boato serviu apenas
para a subida das bolsas de valores e do
ouro, que avançou 0,8% e o grama foi
negociado no encerramento dos negócios
a CrS 968,50. Em Brasília, a informação
foi negada pelos técnicos do governo e,
segundo o economista Amaury Bier, que
cuida da política monetária dentro do Mi-
nistério da Economia, a extinção do BTN
fiscal neste momento comprometeria toda
a meta oficial do ajuste fiscal para 1990.

Além disso, lembra Bier, o atual nível
da inflação não permite ainda acabar com
o indexador
diário, uma pe-
ça-chave para o
governo au-
mentar a arre-
cadaçâo de im-
postos.
Segundo espe-
cialistas no as-
sunto, o fim do
BTN divulgado
diariamente pe-
la Receita Fe-
deral só teria |sentido em uma §
inflação mensal I
inferior a 5%. Amaury Bier

Mercado vive dias calmos
Projeto agora é
lucrar e não mais
vencer a inflação

Nilton Horita

SÃO 
PAULO — O mercado fi-

nanceiro está vivendo um perto-
do de calmaria que não assistia há
cerca de quatro anos. A última vez
que as empresas do' setor financeiro
puderam trabalhar em sossego foi em
meados de 1986, pouco antes do
naufrágio do Plano Cruzado. "Na
comparação com os últimos anos, es-
tamos em dias de glória", diz Leo
Wallace Cochrane Júnior, presidente
da Federação Brasileira das Associa-
ções de Bancos (Febraban).

Momento de glória se traduz, no
mercado financeiro, por um instante
em que os executivos e profissionais
podem utilizar o tempo disponível em
reflexões sobre como melhorar a lu-
cratividade de seus negócios e não
mais em encontrar formas espertas de
apostar contra a inflação e ganhar
dela.

Esta nova era do mercado finan-
ceiro, que ao longo desses anos se
caracterizou por traduzir o nervosis-
mo da sociedade com as estilingadas
sempre para cima dos índices infla-
cionários, está sendo possível pelas
condições econômicas favoráveis."Nunca, como agora, vislumbramos
a chance real de consertar a econo-
mia", afirma Cochrane. Com isso, o
ágio do dólar paralelo em relação à
cotação oficial chega a cair para cerca
de 19%, um dos mais baixos da histó-
ria'recente do Brasil, as projeções de
inflação se reduzem e as empresas
ganham tempo para se preocupar
com seus próprios negócios. "Esta-
mos vendo uma inflação sob con-
trole, o que dá tranqüilidade a to-
dos", diz Luiz Masagão Ribeiro,

.presidente da Bolsa Mercantil & de
Futuros (BM&F), maior centro de
negociação de ouro do país e por
isso o mais sensível em relação às
ansiedades da sociedade."Não há nada melhor do que tra-
balhar sabendo que no dia seguinte o

mundo vai continuar existindo", re-
sume Masagão. No mercado finan-
ceiro, que trabalha hoje mais livre e
sem indexação, esta nova situação
obriga os operadores a serem mais
profissionais e competentes. Traba-
lhando com mais técnica, eles deixam
de se preocupar em lançar boatos."È só reparar há quanto tempo não
temos mais boatos de quinta-feira",
lembra Luiz Augusto Monteiro de
Barros, diretor da Corretora Gapp,
um dos principais negociadores de
ouro do país.

Dia de boato — As quintas-
feiras eram conhecidas como o dia
em que a boataria corria solta, com
informações que iam da queda de um
ministro à falência de gigantescos
conglomerados financeiros. "Agora é
hora de mostrar que somos com-
petentes. Num ambiente de indexa-
ção, todo mundo é rei. Estávamos
nivelados por baixo", afirma Montei-
ro de Barros. O próprio presidente do
Banco Central, Ibrahim Eris, encon-
tra tempo para conversar com profis-
sionais do mercado financeiro para
saber, simplesmente, como estão as
coisas e não para apagar incêndios.
Uma ação preventiva que o BC não
podia executar há muito tempo.

Até o deputado César Maia
(PDT-RJ) tem mostrado sossego em
suas palestras para empresas. César
Maia diz que o importante e que o
governo está com fluxo positivo de
caixa (gasta menos do que arrecada),
não importando se ao final do exerci-
cio o superávit será de 1% ou 2%. "O
maior exemplo de que a situação está
realmente sob controle é que as pes-
soas já têm preferência por fazer ne-
gócios com títulos prefixados, o que
revela que não há mais a sensação de
que inflação vai subir", ilustra Co-
chrane Júnior.

O que mais impressiona os opera-
dores e que a inflação, após um cho-
que econômico, ficava próxima a ze-
ro e depois subia gradativamente em
escalada aritmética. Agora, depois de
descer e subir um pouco, a taxa de
inflação está cedendo, o que realmen-
te é novidade para todos.

Corretora Gap diversifica

A Corretora Gap, uma das mais
atuantes no mercado de ouro do Bra-
sil, é um bom exemplo de como os
profissionais do mercado financeiro
podem utilizar este momento de tran-
quilidade para pensar mais em seus
próprios negócios. Ela desengavetou
vários projetos de diversificação de
atividades para crescer e constituiu
uma empresa de comércio exterior, a
Astra (importação e exportação),
uma distribuidora de valores (espera
aprovação do BC) e um projeto agrí-
cola de 540 hectares localizado em

Jussara, a 250 quilômetros de Goiâ-
nia, destinado a plantar tomates, mi-
lho e feijão, entre outras culturas.

"O momento é propício para a
diversificação das nossas atividades",
afirma Luiz Augusto Monteiro de
Barros, diretor da Corretora Gap. "A

partir de agora, o mercado se tornará
mais técnico e haverá uma retração
do volume de negócios, para depois
crescer novamente. E este momento
permite que pensemos em expandir
nosso negócio."

VOTE NO CANDIDATO DA

EDUCAÇAO EM 1.'LUGAR
Educação em 1.° lugar • Mais saúde para todos
Mais segurança para o povo • Contra o desemprego
Educação ambiental em todas as escolas • A volta

do Rio como pólo cultural ® Revitalização da UERJ
Pelo desenvolvimento cientifico e tecnológico
Melhores salários para professores e especialistas
Pela melhoria da qualidade de vida
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Em milhares decruzeiros
30 de junhode 1990

Emmilharesdecruzadosnovos
15 de marçode 1990
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Emmilharesde Emmilharesde
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de 1990 de 1990
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Banco Itaú lucra até

junho Cr$ 4,8 bilhões

¦

SÃO PAULO — 0
Banco Itaú, a segunda
maior instituição finan-
ccira privada do pais e a
157" no ranking mun-
dial, fechou o primeirosemestre com um lucro de CrS 4,85 bi-
Ihòes, obtendo uma rentabilidade de
6,5% sobre o patrimônio líquido de CrS
74,22 bilhões. Segundo o novo presidentedo Itaú, Carlos da Câmara Pestana, quetomou posse ontem, substituindo José
Carlos Moraes de Abreu, esse desempe-
nho projeta para o ano uma rentabilida-
de de 13,4%, abaixo da média histórica:
15,59% em 1896, 15,10% em 1987,
11,71% em 1988 e 18,39% em 1989, o
melhor resultado da instituição na déca-
da.

^"Apesar disso, foi um bom resulta-
do", afirmou Pestana, explicando queboa parte da queda de rentabilidade po-de ser atribuída à redução de receita
inflacionária e ao crescimento de despe-
sas com adaptações ao Plano Collor,
como duplicação de contas e extratos,
além da taxação de IOF sobre as institui-
ções financeiras.

Com esses resultados, o lucro por lote
de mil ações do Itaú é de CrS 755,82. O

total de dividendos distribuídos no se-
mestre aos 85.980 acionistas chegou a
CrS 1,4 bilhão. No período, as provisões
reservadas pelo banco para devedores
duvidosos alcançou CrS 10,7 bilhões, va-
lor que supera em 59,5% o montante de
créditos em liquidação. Segundo Pesta-
na, as receitas obtidas no semestre se
devem, basicamente, a aplicações finan-
ceiras anteriores ao Plano Collor. Do
total de CrS 475,4 bilhões relativos à
receita operacional do banco nos primei-
ros seis meses do ano, CrS 187,6 bilhões
foram obtidos de aplicações financeiras
e, destes, CrS 155 bilhões são resultantes
de operações do primeiro trimestre.

Segundo a diretoria do Itaú, foi satis-
fatória a reação do banco às medidas de
estabilização implantadas pelo Plano
Collor. De acordo com Pestana, a taxa-
ção de IOF sobre operações financeiras,
por exemplo, reduziu para 5% as aplica-
ções de ovemight. Antes do plano, esses
investimentos de curto prazo (um dia)
alcançavam de 55% a 60% do total queos clientes mantinham no open. A libera-
ção das tarifas bancárias representou
uma receita operacional adicional para o
Itaú de CrS 4 bilhões no semestre.

Porto Alegre — Mauro Mattos

iCill

Chmelnitsky (E) e Peres: gaúchos ganharam fabricação §

McDonald's lança no Sul

os biscoitos McCookies
PORTO ALEGRE — A loja da Mc-

Donald's desta capital iniciou, ontem, a
venda dos biscoitos McCookies, produ-zidos pela Dauper Indústria e Comércio
de Biscoitos Ltda, da cidade gaúcha de
Canela. Nos próximos três meses, o Mc-
Cookics passará a ser vendido em Curiti-
ba e São Paulo e, em um ano, todas as 55
lojas da McDonakTs no país estarão co-
mercializando os novos biscoitos. "É um
produto novo, destinado, basicamente,
ao consumidor infantil, dentro dos pa-drões internacionais de qualidade dos
produtos McDonald's. O McCookies re-
presenta o primeiro produto gaúcho na
linha McDonald's. E um orgulho paranós", disse o franqueado Henry Starosta
Chmelnitsky, diretor da multinacional
no Rio Grande do Sul.

O McCookies é um biscoito à base de
farinha de trigo, chocolate em pedaços,açúcar granulado, margarina vegetal,
açúcar mascavo, ovos, bicarbonanto de
sódio, sal e essência de baunilha. O só-
cio-proprietário da Dauper, Márcio
Brick Peres, disse que ficou um ano tra-
balhando na fórmula do biscoito, até

conseguir a sua aprovação pela McDo-
nald's. "Somos uma microempresa, com
apenas três funcionários, e conseguimos
um padrão de qualidade aceito interna-
cionalmente", afirmou. Para o desenvol-
vimento do McCookies, a Dauper invés-
tiu cerca de USS 10 mil, o mesmo
investimento da McDonald's em publici-dade e embalagem.

A previsão indica uma venda de 25
mil unidades nos primeiros três meses,
enquanto o novo biscoito estiver sendo
vendido somente em Porto Alegre."Quando o McCookies estiver colocado
em toda a rede no país, a venda deverá
atingir 500 mil unidades/mês. A publici-dade inicial será feita somente na loja e o
produto será vendido em embalagem de
50 gramas ao preço de CrS 90 a unidade.
E o produto mais barato da linha Mc-
DonaldY', afirmou Chmelnitsky.

Para o próximo ano, a McDonald's
deverá ter mais duas lojas em Porto Ale-
gre, uma do tipo drive-thru (atendimento
nos automóveis) em local ainda indefini-
do, e a outra no Shoping Center Praia de
Belas, que está sendo construído.

Â VALE DO RIO DOCE SUSPENDE
INVESTIMENTOS NA BAHIAA Rio Doce Geologia e Mineração S/A — DOCEGEO, empresa executora dos programas depesquisa mineral da Cia Vale do Rio Doce — CVRD, contrariando as propostas dos planosestratégicos desta companhia resolveu desativar o Distrito Leste — unidade operacional daDOCEGEO sediada em Salvador/BA.A CVRD, maior produtora de minérios de ferro, empresa mais lucrativa do mundo ô detentorade importantes reservas de ouro no país. As minas Fazenda Brasileiro e Maria Preta, descobertaspelos técnicos do Distrito Leste e situadas na região sisaleira da Bahia, são as duas maioresprodutoras — reservas de 200 toneladas que valem 2,4 bilhões de dólares. Esse fato atesta avocação do sertão baiano para a existência de outras minas, ainda por serem descobertas e,contribui, substancialmente, para o desenvolvimento sócio-econfimico da região.Com a decisão do fechamento da DOCEGEO — Distrito Leste, deixarão de ser investidoscerca de 3 milhões de dólares/ano na descoberta de novas jazidas minerais, o que, certamenteresultará em danosas conseqüências para o Nordeste na medida em que deixarão de ser criados!aproximadamente, 2 mil empregos diretos, 6 mil indiretos, além de serviços, recolhimento deimpostos e "royalties" que retornarão para a comunidade local na forma de benefícios sociais.As entidades representativas dos profissionais de mineração do estado, que sempre pautaramsua atuação pela dolosa intransigente dos interesses nacionais e particularmente no estado alertamas autoridades e aos demais seguimentos da sociedade, para a necessidade da reversão imediatadeste processo danoso nos interesses do Nordeste, sobretudo da Bahia.SOC BRAS. GEOLOGIA — SBG —NÚCLEO BAHIA/SERGIPEASSOCIAÇÃO BAIANA DE GEÓLOGOS — ABGASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA DOCEGEO — DISTRITO LESTE —ADDLSINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIACLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIACONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA — CREACOORDENAÇÃO NACIONAL DE GEÓLOGOS — CONAGE¦ ' —J
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Marketing — O Prêmio Top de
Marketing deste ano, promovido pelaAssociação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil (ADVB), divulgou
ontem os 11 ganhadores do troféu mais
importante do setor. Em sua 21a edi-
ção, 64 empresas participantes dispu-
taram a premiação. A vencedora foi a
Maxion S.A, maior fabricante de tra-
tores e implementos agrícolas do país,dona da marca Massey-Ferguson, querecebeu um destaque especial pelo ca-
se de marketing, considerado o melhor.
Foram premiadas também as estratégias
de marketing das empresas: Rhodia,
Gradiente, Gessy Lever Alimentos, a ad-
ministradora de cartões de crédito Credi-
card, Corning Brasil — Vidros Especiais,
a fabricante de baterias Microbat e o
jornal Ga:cta Mercantil. Também rece-
beram troféus o Banco Itaú, Citibank e
Caixa Econômica do Estado de São Pau-
Io.
Cerâmica — Segundo maior fabri-
cante brasileiro de revestimentos cerâmi-
cos, o grupo Eliane obteve ontem, du-
rante reunião do Conselho Deliberati- .
vo da Sudene, a liberação de 50% dos
recursos do Fundo de Investimento do
Nordeste (Finor) para a implantação
do Projeto da Palmasa (Azulejos Vár-
zea da Palma S/A). A empresa fica em
Minas Gerais e teve seu controle acio-
nário comprado peló grupo Eliane há
seis anos.
Frangos — Os clientes da galeteria
Le Poulet, de Porto Alegre, poderão co-
mer frangos mais baratos, desde que
abasteçam seus automóveis em algum
dos seis postos conveniados com o res-
taurante. O proprietário Francisco Mall-
mann, através de acordo firmado com
um grupo de revendedores Shell, decidiu
reduzir o preço médio das refeições servi-
das na galeteria (CrS 500), mediante a
apresentação das notas carimbadas pelos
postos. Cada litro de álcool ou gasolina
comprado nos estabelecimentos conve-
niados dá direito a um desconto de CrS 3
na galeteria.
Seguros — O Clube de Vida em
Grupo escolheu a Chase Manhattan
Corretora de Seguros como a melhor
corretora do Rio de Janeiro em 1989. O
motivo foi o trabalho desenvolvido peloChase Club no ramo de seguro de vida.
O Chase Club tem 13 mil clientes e, além
das coberturas tradicionais de vida, ofe-
rece cobertura adicional para assistência
médica e despesas hospitalares decorren-
tes de acidentes pessoais e o Chase Casal.

Tupy e Fortilit

se fundem para

enfrentar Tigre

SÃO PAULO — A conquista de
uma fatia maior do mercado de tubos e
conexões de PVC, avaliado este ano em
USS 650 milhões, justificou a fusão da
Tupy Tubos e Conexões com a Fortilit,
na tentativa de quebrar uma hegemonia
de quase 50% do setor por parte da
Tubos e Conexões Tigre. Com a inaugu-
ração de uma unidade em São Leopoldo
(RS), consolidou-se a Tupyfort, que jáingressa com cerca de 25% de controle
do mercado, além de oito fábricas em
todas as regiões do país e na Bolívia, com
capacidade instalada para 80 mil tonela-
das anuais e 1.800 funcionários."A Tupy era uma empresa de portemédio, mas que acabaria engolida pelas
grandes, pois o setor de tubos e conexões
não permite meio-termo", explicou Wil-
son Amaral de Oliveira, diretor de Mar-
keting e Vendas da Tupyfort. "Com a
associação com a Fortilit, teremos acesso
à tecnologia estrangeira, massa crítica
para investir pesado na mídia e unidades
em condições de cobrir todo o território
nacional", completou. A Tupy estava há
20 anos no mercado e a Fortilit há 30,
controlada inicialmente pela Brasilit, do
grupo francês Saint-Gobain, e há um
ano pelo grupo suíço Amindus."A associação estava amadurecendo
há um ano e meio e o documento foi
assinado em janeiro último, mas só ago-
ra, com a inauguração da unidade gaú-cha, podemos considerar consolidado o
processo de fusão", revelou Oliveira. A
distribuição das unidades é uma das van-
tagens da Tupyfort para tentar controlar
o mercado. "Temos uma fábrica em
Utinga, na Grande São Paulo, uma em
Anápolis (GO), duas em Pernambuco,
uma em Belém do Pará e Manaus e outra
em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.
Podemos cobrir todas as regiões do paísde agora em diante", confirmou. "As
pequenas empresas também dominam
bem os mercados regionais, e com a des-
centralização ficará mais fácil competir",
acrescentou Oliveira.

Dividido em áreas de construção civil
e técnica (agricultura, irrigação e capta-
ção de lençóis subterrâneos, entre ou-
tras), o mercado de tubos e conexões de
PVC tem 70 indústrias na disputa poruma parte das 200 mil toneladas anuais.

Docegeo tem mais ouro do 
que

imaginava no sertão baiano J

Raimundo Lima

SALVADOR — As reservas de ouro da Docegeo — subsi-
diária da Companhia Vale do Rio Doce — no sertão da Bahia,
que foram dimensionadas na época da descoberta, há 12 anos,
em 45 toneladas, já atingem mais do triplo: já foi registrada no
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) a
reserva de 141,20 toneladas do metal, que. ao preço atual, de
USS 12 mil o quilo, corresponde a USS 1,69 bilhão para o
patrimônio da estatal.

Segundo o chefe do projeto Greenstone Belt, geólogo Fio-
risvaldo Sena, técnico responsável pela pesquisa, os dados
oficiais de relatórios técnicos encaminhados pela Codegeo (RioDoce Geologia e Mineração S.A.) ao DNPM, a reserva medida
(totalmente dimensionada, com forma, teor e dimensões da
substância mineral estabelecidos) chega a 116,34 toneladas. Na
mina Fazenda Brasileiro, localizada em Teofilândia, existem
103,57 tonealdas, enquanto na mina Fazenda Maria Preta, em
Santa Luz, são 12,77 toneladas, que foram computadas pelasdimensões reveladas em afloramentos, trincheiras, galerias,trabalhos subterrâneos ou sondagens.

No mesmo distrito aurífero do médio Rio Itapicuru, no
sertão baiano (nordeste do estado) existem sete alvos, localiza-
dos nos municípios de Aracy, Teofilândia, Serrinha e Santa
Luz, perfazendo um total de 19,2 toneladas, que constituem a
chamada reserva geológica (inferida ou indicada, na linguagem
dos técnicos). Além dessas, há outras jazidas já avaliadas pelostécnicos (5,66 toneladas), mas sem registro no DNPM.

a reserva inferida é uma estimativa feita com base no
conhecimento dos caracteres geológicos do depósito mineral,

Fiat e Ford anunciam

sociedade em fábrica

de máquinas agrícolas

Araújo Netto
Correspondente

ROMA — O antigo namoro de dois gigantes — a italiana
Fiat com a americana Ford Motor Company — finalmente
produziu alguma coisa de importante, com o acordo em nível
mundial anunciado ontem, simultaneamente na Itália (em Tu-
rim) e nos Estados Unidos (em Dearbom, Michigan), pelo qualos dois grupos passam a ser sócios numa nova empresa de
produção de tratores, máquinas agrícolas e terraplenagem.

Embora ainda não tenham definido o norrte da nova empre-
sa que constituirão, os dois grupos estabeleceram que nela
serão representados pela FiatGeotech e pela Ford New Hol-
land, com a novidade de que a Fiat será sócia majoritária,
detendo 80% das ações, enquanto à Ford tocariam 20% e o
pagamento de uma compensação pela parceria italiana.

Juntos, Fiat e Ford detêm atualmente 17,7% do mercado
mundial de tratores. Quota inferior apenas à dos canadenses da
Massey Fergusson, líder absoluta, com 20%, mas muito supe-
rior à de outro poderoso grupo americano (o John Deere) quetem cerca de 10%. Percentuais que podem ser alterados se o
casamento Fiat-Ford for profícuo como todos prevêem. Princi-
palmente quando seu potencial de expansão é examinado
levando em conta a produção de tratores que os dois novos
sócios tiveram ano passado: 128 mil unidades, superior até
mesmo à da Massey Fergusson (118 mil) e à da Deer (69 mil).

Em termos de faturamento, no mercado dos tratores e
máquinas agrícolas, Fiat e Ford confirmam a condição de
superpotência. No último ano, só perderam para a Deere, quefaturou USS 6,1 bilhões. Juntas, igualaram-se à americana
Case, que fechou 1989 com faturamento de USS 5,1 bilhões. Só

a Ford faturou em 1989 USS 2,8 bilhões e a Fiat, USS 2,3
bilhões.

Brasil — Numa primeira etapa, os mercados brasileiro e
sul-americano não deveriam ser atingidos pelo acordo Fiat-
Ford. A primeira informação é a de que no Brasil, como em
toda a América do Sul, as duas empresas continuariam operan-
do normalmente. Mas num futuro próximo, tudo pode se
modificar. Principalmente porque a tendência da política do
grupo Ford é racionalizar suas múltiplas atividades, concen-
trando-a de preferência na produção de automóveis. Compor-
tamento bem diverso da Fiat.

Ford e FiatGeotech estão presentes e operam hoje no
Brasil, na Bélgica, Canadá, França, Grã-Bretanha, Itália e nos
Estados Unidos. No Japão, na índia, México, Paquistão e
Turquia participam também em joint-ventures ou são represen-
tadas por indústrias licenciadas para fabricar seus produtos.Nos países em que estão presentes com suas próprias fábricas, a
FiatGeotech dá empregos a 13 mil pessoas e a Ford New
Holland, a 18 mil.

Em outubro de 1985, toda a imprensa italiana chegou a
anunciar o acordo Fiat Automóveis e Ford Europa como o
casamento do século. Naqueles dias, o advogado Gianni Agnel-
li, presidente da Fiat, confessava que o casamento com a Ford
lhe interessava porque poderia facilitar o acesso da sua indús-
tria a todas as sedes de pesquisas cientificas e tecnológicas quese realizavam nos Estados Unidos.

havendo pouco trabalho de pesquisa. Mas a indicada tem
tonelagem e teor do minério computados parcialmente de
medida e amostras específicas e, parcialmente, por extrapola-
ção até distância razoável com base em evidências geológicas.

Projeções — Produzindo atualmente 3.360 quilos de'
ouro por ano em duas minas, a Docegeo planeja produzir seis1
mil quilos anualmente até metade da década, com a transfor-
mação de novos alvos (Canto II, Inco, Lagoa do Gato, Man,'
Agua Doce Sul e Dor-de-Dente) em Minas.

Mas esta meta esbarra, segundo o presidente da Sociedade
Brasileira de Geologia (Núcleo Bahia/Sergipe), Manuel Mon>
tes, na decisão da diretoria da Docegeo, empresa executora doS
programas de pesquisa mineral da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) de desativar o Distrito Leste, unidade operado-
nal sediada em Salvador, que descobriu as jazidas no sertão
baiano. Os primeiros indícios da jazida surgiram em 1976 e^
dois anos depois, iniciou-se o dimensionamento da reserva.

Se, dentro de cinco anos, as minas da Docegeo atingissem à
meta estabelecida, eqüivaleria à metade de toda a produção,nacional de ouro da CVRD, que é a empresa mais lucrativa é
de maior retorno sobre o ativo entre as 500 maiores corpora-'
ções industriais do mundo, segundo a revista norte-americana.
Fortune, além de ser a maior produtora de minérios de ferro do
país. Com a decisão do fechamento do Distrito Leste da
Docegeo deixarão de ser investidos cerca de USS 3 milhões
anualmente na descoberta de novas fazidas minerais, segundo
Manuel Montes. É lamentável, na opinião do geólogo, porqueas descobertas do sertão baiano atestam a vocação da área paraa existência de outras minas ainda a serem descobertas.

Computador Itaú com

tecnologia IBM já tem

programas da Andersen

SÃO PAULO — Computador sem software é igual a carro
sem motor. Por isso, o sucesso comercial do recente lançamen-
to da Itautec (o S-400), um equipamento de médio porte queincorpora tecnologia IBM inédita no país, está na dependência,
direta da criação de programas aplicativos. A Andersen Soft-
ware, divisão da Andersen Consulting, do grupo Arthur A
dersen, larga na frente oferecendo o primeiro conjunto de j
programas para o S-400, já traduzidos para o português,capazes de atender desde a área administrativo-financeira até a
linha de produção das empresas usuárias.

Esta primeira iniciativa ganha importância na medida em:-
que o usuário brasileiro que optar por adquirir um computador
deste tipo terá, literalmente, que começar do zero. Traduzindo:1
quem hoje já possui um computador, qualquer que seja, até
mesmo da marca IBM, não poderá usar os mesmos programasno S-400. Isto porque, como o equipamento não têm história
no mercado brasileiro — é a evolução de modelos antigos da
IBM, não comercializados aqui por conta da reserva de merca-
do — não existe software disponível nem tampouco técnicos
especializados em operá-lo. A Andersen Software também está
preparada para treinar e dar suporte à instalação dos equipa-"-
mentos da Itautec.

Esta linha de computadores foi lançada mundialmente pela .
IBM em 1988 e significou uma ofensiva da Big Blue no
mercado, que vinha perdendo espaço no segmento dos equipa-'
mentos de médio porte. Para revitalizar as vendas, enfrentando
de perto a concorrência bem-sucedida de computadores Digital
e Hewlett Packard, a multinacional apostou na agilidade dos
mais de 500 produtores de software que já desenvolviam pro-
gramas para a linha anterior ao AS-400 (nome do modelo,:
vendido pela IBM no exterior). Resultado: de lá para cá, 65 mil
máquinas já foram colocadas no mundo, conta Fernando
Victorica, sócio diretor da Andersen Consulting. ,j

Incógnita — Mas o comportamento do mercado brasi-*'
leiro ainda é uma incógnita. "Tudo vai depender da capacidade [de marketing da Itautec", diz o diretor da Andersen Software,
José Carlos Gouveia. Nos EUA, os 22 aplicativos oferecidos
pela empresa já são utilizados por 400 usuários do equipamen- ;
to IBM. As subsidiárias de multinacionais instaladas no Brasil
que são clientes da IBM e da Andersen no exterior — como
Olivetti, Alcan, Pfizer, Toshiba e Johnson & Johnson — sãq.
usuários potenciais destes programas, que custam entre USS 7 !
mil e USS 10 mil por módulo (são 22 ao todo).

A facilidade de instalação — "só precisa ligar na tomada" '
—, os recursos para ligação em rede, permitindo ao usuário •
tratar das informações de sua empresa de modo descentraliza-
do, são alguns dos apelos mercadológicos do S-400. A Itautec
pretende vender 100 máquinas até o final do ano e a expectati-
va da Andersen Software ê de conquistar 30 destes usuários, o ;
que, excluindo uma possível receita de consultoria, vai signifiT- ¦
car vendas de USS 1,5 milhão em programas. >:> j

Lloyd busca recursos

para evitar bloqueio

de navios nos portos
A Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro — maior

transportadora de cargas mistas do Hemisfério Sul — acumula 
'

uma dívida vencida de USS 204 milhões. Desde segunda-feira,.:
o diretor financeiro da empresa, Amaury Pio Cunha, está em
contato com bancos nacionais e estrangeiros tentando um
empréstimo urgente de USS 30 milhões. "Estamos com mais de
USS 40 milhões em pagamentos atrasados e corremos o risco -
de ter navios bloqueados em portos pelo mundo inteiro",
afirma o diretor-presidente do Lloyd, José Carlos Rangel
Urrutigaray.

Esta semana, as quatro delegacias que funcionam no exte-
rior — Nova Iorque, Hamburgo, Buenos Aires e Tóquio —
foram notificadas da desativação. "Vamos fechar todos os •
escritórios, despedir 54 funcionários e ficar apenas com dois '
representantes internacionais e economizar USS 4,8 milhões
por ano", explica Urrutigaray. Contratos de operação conjunta"T
com companhias internacionais também estão sendo prepara-dos para que os navios fiquem o menor tempo possível parados ,nos portos.
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Ghiistian — Correndo pela pri-
meira vez em Snetterton, o brasileiro
Christian Fittipaldi conseguiu, ontem,
o terceiro tempo — Im05s07 — nos
treinos preparatórios para a 1 Ia etapa
dp Campeonato Inglês de Fórmula 3,
domingo. A melhor marca foi do japo-
nês Minoru Tanaka, apenas dois cente-
simos de segundo à frente do brasileiro.
O líder do campeonato, o finlandês Mi-
ko Sala, não ficòu entre os seis pri-
mciros.
Ana Flávia — A atacante Ana
Flávia, que na decisão da medalha de
bronze do vôlei feminino dos Jogos da
Amizade, contra o Peru, sofreu torção
no tornozelo direito, não será cortada
da delegação que viaja, na próxima
semana, para o Mundial da China, ga-
rantiu o técnico Inaldo Manta. Ainda
sem saber o dia certo da viagem, Inal-
do programou treinos diários até sába-
do pela manhã, para as convocadas:
Ana Moser, Ida, Ana Maria Volponi,
Çilene, Márcia Fu, Fernanda, Kerly,
Ana Richa, Fátima, Denise, Tina e
Flávia.
Olimpíada — Se Berlim sediar
os Jogos Olímpicos do ano 2000, pode-
rá utilizar o mesmo estádio de 1936,
onde o negro norte-americano Jesse
Owens pôs por terra a tese da suprema-
cia ariana de Hitler, ao vencer os lOOm
e'200m rasos, além do salto em distân-
cia e do revezamento 4xl00m. O Comi-
tê Olímpico Internacional, porém, só
vai decidir em 1993 a sede da competi-
ção para o ano 2000. Outras cidades
que se candidataram são Melbourne
(Austrália) e Toronto (Canadá).
latismo — A flotilha da classe
Star disputa, no fim de semana, as duas
primeiras regatas do Campeonato Es-
tadual, com largada sempre às 13h30,
na raia da Escola Naval. As quatro
regatas posteriores acontecerão nos
dias 11,12,18 e 19.
Ciclismo — A 3a etapa do Circui-
to Fluminense de Mountain Bike será
realizada domingo, às 9h, em Várzea
das Moças, Niterói. As inscrições (Cr$
700,00) são feitas na Maremoto (Rua
Bartolomeu Mitre, 1008, Leblon —

—259—5-74-4),- Kraft (Rua das Laranjeirasr
197A, tel.285-1547), Road&Cycle (Rua
Jardim Botânico, 719, tel.239-7832) e,
em Niterói, na Bicicletas Amazonas
(rua Barão do Amazonas, 277, tel.722-
3538).

Placar JB

Campeonato Soviético
Dlnamo Minsk 1 x 2 Torpedo Moscou
Dinamo Moscou 0x0 Dlnamo Kiov
Shakhtyor Donotsk 0x0 Pamir Dushanbe
Dnepr 3x0 Metalllst Kharkov ,
Classificação: 1o CSKA 19; 2o Spartak Mos-
cou e Dlnamo Moscou 18; 4o Dlnamo
Kiev e Torpedo Moscou 17
Super Copa da
Alemanha Ocidental
(Karlsruhe)
Bayer Munique 4x1 Kaiserslautern

Garavelio Open
(Lins. SP)
Primeira rodada: Luiz Mattar (Bra) 6/2 e 6/2
Marcos Perez Hubert (Esp); Jaime Oncins
(Bra) 6/4 e 6/3 Frederic Fontang (Fra); Qil-
bert Schaller (Aus) 6/2, 6/7 e 6/4 Fernando
Roese (Bra); Danilo Marcelino 4/6, 6/1 e 6/3
José Luiz Aparisl (Esp); Daniel Orsanlc
(Arg) 6/2 e 6/0 Wllliam Kyriakos (Bra); Jose
Clavet (Esp) 6/3 e 6/4 Tim Trigueiro (EUA);José Amin Daher (Bra) 2/6, 6/4 e 6/2 Vicente
Solves (Esp); Nèlson Aerts (Bra) 6/1 e 6/3
Alexandre Hocevar (Bra); Otávio Delia (Bra)6/7, 6/4 e 6/4 Mauro Menezes (Bra)
Campeonato Estadual
do Rio 1a ciasse
(Associação de Tenistas do RJ)
Quartas-de-final: Josó Roberto Silva
(Country) 6/4 e 6/1 Michel Kerr (Aterj)
Torneio de Kitzbuehel
(Áustria)
Primeira etapa: Cássio Motta (Bra) 6/3 e 6/4Francisco Clavet (Esp); Horacio De La Pefta
(Arg) 2/6, 6/1 e 6/1 Francisco Maciel (Mex);Fernando Luna (Esp) 6/4 e 6/0 ThomasBuchmayer (Aus); Cláudio Pistolesi (Ita) 7/6,
3/6 e 7/6 Branislav Stankovic (Tch); DinuPescariu (Rom) 3/6, 6/4 e 6/1 Steve Guy
(NZL); Francisco Roig (Esp) 3/6, 6/4 e 6/1Peter Ballauf (RFA); Alessandro Mronz
(RFA) 7/6 e 6/4 Marcello Ingaramo (Arg);German Lopez (Esp) 7/6 e 6/3 Bruno Oresar
(lug); Simone Colombo (Ita) 6/7, 7/6 e 7/6
Guillaume Raox (Fra); Martin Sinner (RFA)6/3, 2/6 e 6/1 Marcos Gorriz (Esp)Segunda rodada: Javler Sanchez (Esp) 6/3,3/6 e 6/0 Carlos Costa (Esp); Karel Novacek
(Tch) 6/4 e 6/4 Massimo Cierra (Ita); DavidEngel (Sue) 6/2 e 6/1 Patrick Bauer (RFA);Sergi Bruguera (Esp) 6/3 e 6/3 Mlchael Tau-son (Dln); Udo Rlglevskl (6/3 e 6/4 RlckyOsterthun (RFA)Duplas: Boris Becker (RFA)/Thomas Muster
(Aus) 6/2, 6/7 e 7/6 Juan Carlos Baguena
(Esp)/Christian Minlussi (Arg)
Aberto de San Remo
(Itália)
Primeira rodada: Gulllermo Peroz Roldan
(Arg) 5/7, 7/6 e 6/2 Fabrice Santoro (Fra);Renzo Furlan (Arg) 4/6. 6/2 e 7/6 Ronald
Agenor (Hai); Cláudio Mezzadri (Sui) 1/6, 7/5
e 6/3 Franco Davin (Arg); Aki Rahunen (Fin)6/4 e 6/3 Olivler Delaitre (Fra); Ctislav Dose-
dei (Tch) 6/0 e 6/1 Karsten Braasch (RFA);Francisco Altur (Esp) 6/2 e 6/0 Stephe-
ne Sansoni (Fra)
Aberto de Los Angeles
(EUA)Primeira rodada: Jason Stoltenberg (Austra)
6/4 e 7/6 Nlcolas Pereira (Ven); Shuzo Mat-
suka (Jap) 7/5 e 6/4 Kelly Jones (EUA);
David Pate (EUA) 6/3, 4/6 e 6/1 David Mac-
Pherson (Austra); Derrlck Rostagno (EUA)
6/1 e 6/3 Richey Reneberg (EUA); Jean Fleu-
rian (Fra) 6/1 e 6/4 Robbie Weiss (EUA);Dan Goldie (EUA) 7/5 e 6/1 Jim Pugh
(EUA); Andrew Sznajder (Can) 6/3 e 6/4
Thomas Hogstedt (Sue)

. .••NATAÇÃO -.4

Triagem americana para
o Campeonato Mundial
(Austin, Texas)
Feminino; 200m livre
1o Janet Evans 2m00s27
2o Nicole Halslett 2m00s33
3° .Whltney Hedgepeth 2m01s82

CICLISMO
Volta da Grã-Bretanha
(Bath)
Primeira etapa (210Km): 1o Malcolm Elliott
(G9R) 5h38m35; 2o Sammy Moreels (Bel) a
4s; 3o Laurent Jalabert (Fra) a 7s

f' ) 4" > '\'s *. %

^¦¦¦¦¦¦ ll'wi -hM

Jogando como pivô, Janeth foi a cestinha contra o Canadá fazendo 23 pontos

Basquete feminino começa bem

e vence o Canadá 
por 

78 a 75

m

SEATTLE, EUA
— Num final de par-
tida emocionante, a
seleção brasileira fe-
minina de basquete
venceu a canadense
por 78 a 75, na es-
tréia dos Jogos da
Amizade. Mais do
que um bom início, a vitória teve o
gostinho de vingança pela derrota sofri-
da no Mundial da Malásia, há três se-
manas, que sepultou as chances do Bra-
sil de disputar o título.

No primeiro tempo, as brasileiras
aplicaram o melhor esquema de jogo
para enfrentar o alto, porém lento time
canadense, com jogadas rápidas entre
Paula, Hortência e Nádia e infiltrações
da pivô Joyce (l,90m) e de Janeth —

um dos principais destaques da partida.
A agilidade do time brasileiro envolveu
completamente o adversário que, aos 11
minutos, já perdia por diferença de 11
pontos (26 x 15).

Mesmo com várias substituições e
sem a presença de Paula e Hortência, o
Brasil manteve o ritmo para fechar o
primeiro tempo com a maior vantagem
da partida: 50 a 36. No segundo tempo,
as brasileiras perderam a calma e a
rapidez, e deixaram as canadenses en-
costarem no marcador. Nos 3m25s ini-
ciais, o Canadá marcou 12 pontos con-
tra apenas dois do Brasil, e a vantagem
diminuiu para quatro pontos (52 x 48).

Para piorar, Maria Helena Cardoso
tirou Hortência de quadra e o Canadá
aproveitou para virar o jogo (63 x 62).
Hortência, que não vinha atuando bem,

retornou à quadra e, com duas bandejas
e uma cesta de três pontos, colocou o
Brasil, de novo, em vantagem (76 x 72),
o que desestabilizou totalmente o ad-
versário. Depois, bastou a equipe admi-
nistrar o tempo para vencer a partida.
No Brasil, marcaram Hortência (22),
Paula (9), Janeth (23), Nádia (9), Joyce
(4), Vânia (9) e Simone (2). O Brasil
enfrenta a Tchecoslováquia, hoje, às
15h (hora do Brasil), com transmissão,
ao vivo, pela Rede Bandeirantes.

Jogos na TV
Rede Bandeirantes
12h30 Esporte Total
15h Basquete feminino: Brasil x Tchecoslováquia
20h30 Boletim
23h Vôlei masculino: EUA x Brasil
1h Basquete feminino: EUA x URSS

Prejuízo não impede Jogos em 94
Apesar dos prejuízos que o empresá-

rio de comunicações Ted Turner, pro-
prietário da rede de televisão TBS, alega,
os Jogos da Amizade de 1994 estão ga-
rantidos. Os dirigentes esportivos da
União Soviética — a quem cabe sediar a
próxima competição —já se comprome-
teram a organizar o torneio, com ou sem
a ajuda de Turner.

De acordo com as declarações de
Anatoli Kolosov, diretor do Comitê Fe-
deral Soviético para Cultura Física e Es-
porte, "nem mesmo as profundas mu-
danças políticas e econômicas que nosso
país está sofrendo afetarão nossos pia-
nos. Estão todos convidados para parti-
ciparem dos III Jogos da Amizade, em
Moscou e Leningrado".

Se a primeira edição dos Jogos, em
1986, em Moscou, deixou prejuízo de
USS 26 milhões, a deste ano não ficou
para trás: o Wall Street Journal divulgou
que o rombo de Seattle deve alcançar
USS 40 milhões. "Não me preocupo. O
Comitê de Esportes tem recursos pró-
prios que são suficientes para realizar os
Jogos. Não tiramos dinheiro do orça-
mento do Estado, não precisamos deste
dinheiro", explicou Kolosov.

Ted Turner afirmou desejar que os
Jogos da Amizade continuem, mas que a
decisão sobre a participação da rede de
TV TBS depende de uma avaliação da
diretoria. Tendo bancado metade dos
gastos dos Jogos, Turner acabou no ver-
mellto: dos U$ 180 milhões investidos,

metade partiu da TBS, que agora preten-
de reestudar seu apoio aos Jogos de
1994. Dois tópicos concorrem para o
reexame do investimento: em primeiro
lugar, apenas 760 mil ingressos dos 1
milhão e 100 mil disponíveis foram ven-
didos; depois, a audiência dos Jogos na
TV foi bem menor do que o esperado,
obrigando Turner a dar uma compensa-
ção aos anunciantes, através de maiores
inserções no espaço para propaganda. A
ausência de alguns atletas de renome
mundial, por motivos variados como
contusões, exigência de altos cachês ou
por estarem agendados para outras com-
petições, contribuíram para que o nível
de alguns esportes ficasse mais baixo que
o esperado.

Resultados Quadro de medalhas

54kg
Serafim Todorov (Bul) venceu Timofei Skryabin (URS);Tony Gonzales (EUA) venceu Young Shin-Soo (Cor);Vladislav Antonov (URS) venceu Geronimo Ble (Can);Sérgio Reyes (EUA) venceu Enrique Carrion (Cuba) (to-das as vitórias por pontos).
67kg
Francis Vastag (Rom) venceu Ennett Linton (EUA); Robert
Imamov venceu Greg Johnson (Can); Raul Marquez
(EUA) venceu Mujo Bajirovic (lug); Vladimir Ereschenko
(URS) venceu Hector Matos (Pur) (todas as vitórias
por pontos).
91 kg
Yevgeni Sudakov (URS) venceu Zeliko Mavrovic (lug);Bert Teuchert (AI.Oc.) venceu John Bray (EUA); Vik-
tor Akshonov (URS) venceu Svilen Rusinov (Bul); Felix
Savon (Cuba) venceu Javier Alvarez (EUA) (todas as
vitórias por pontos).

B EIS EBOL;^ vVr. tyí
Semifinais:
Cuba 16 x 2 EUA, Japão 15 x 8 Canadá

NATAÇAO í j
Nado sincronizado
Individual: 1o Kristen Babb (EUA)
Duplas: 1° Karen Josephson/Sarah Josephson (EUA)

Ouro Praia Bronx* Total
1° UniSo Sovifttica 52 52 38 142
2° Estados Unldos 51 43 32 126
3° Alemanha Oriental 10 7 22 39
4° Bulgaria 8 6 7 21
5° Alemanha Ocldental 3 2 4 9
6° Cuba 3 2 2 7
7° Polinia 3 - - 3
8° China 2 5 3 10
9° Espanha 2 2 15
10° Canada 2 14 7
11° lugosldvla 2 1-3
12° RomSnia 14 2 7
13° 12 14
14° Holanda 114 6
15°Hungria 113 5
16° Jamaica 112 4
17° CorGia do Sul 1113
18° Dlnamarca 1-12
19° Tchacosloviquia 1 - - 1
20° Marrocos 1 - - 1
21° Mexico 1 - - 1
22° Mong6lla 1 - - 1
23°Surlname 1 - - 1
24° Australia - 4 3 7
25°Turquia 2 1 3
26° Etldpia - 2 - 2
27° JapSo - 1 4 5
28° Brasil - 1 2 3
29° Guon.a - 1 1 2
30° Bahamas - 1 1
31° Nova Zolfindia 1 - 132° Inglaterra - 1 133° Irlanda -.11
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Hélio Rubens espera

fazer 
um bom Mundial

SÂO PAULO — As derrotas para
os EUA e URSS não abalaram o âni-
mo dos jogadores da seleção brasileira
masculina de basquete, que desembar-
caram ontem pela manhã, no aeropor-
to de Cumbica, satisfeitos com a quar-
ta colocação nos Jogos da Amizade,
em Seattle. Os jogadores voitam a se
reunir para treinos na sexta-feira à tar-
de e sábado pela manhã, embarcando à
noite para disputar o Campeonato
Mundial, na Argentina.

Mesmo identificando falhas no sis-
tema defensivo e alguma precipitação
no ataque, o técnico Hélio Rubens
acredita que está no caminho certo, e
que a seleção brasileira pode atingir seu
auge físico e técnico durante o Mun-
dial. "Vamos para lá com a certeza de
que podemos até ser campeões, mas

. que Iugoslávia, Estados Unidos e
União Soviética são os favoritos", dis-
se o técnico. "Vamos ficar felizes se

ficarmos entre as cinco melhores equi-
pes do mundo."

À exceção da China, que não esteve
em Seattle, Hélio Rubens aproveitou
os Jogos da Amizade para conhecer
todos as outras equipes que deverão ser
finalistas na Argentina. "A lição que
fica é que existem hoje oito equipes em
condições de serem campeãs do mun-
do", analisa o técnico, lembrando que
o Brasil venceu a campeã Iugoslávia e
que a União Soviética perdeu de Porto
Rico nos Jogos da Amizade.

Oscar, o cestinha brasileiro, que so-
freu um fissura num dos ossos da mão
direita durante os Jogos da Amizade,
sendo obrigado a jogar com uma pro-
teção nas partidas finais, garante que
isto não irá atrapalhá-lo. "Estou jo-
gando normalmente e sem dores", con-
ta o jogador, que espera já não precisar
da proteção nos jogos amistosos que o
Brasil deverá fazer na Argentina, antes
da estréia no Mundial.

Hipismo começa Saltos

com um bom desempenho
Com todos os quatro conjuntos

colocados entre os 10 primeiros lu-
gares da prova principal de adapta-
ção, na modalidade saltos, a equipe
brasileira mostrou, ontem, em Esto-
colmo, na Suécia, entrosamento ne-
cessário para realizar boa campa-
nha nos I Jogos Eqüestres
Mundiais. O destaque da equipe foi
Nélson Pessoa Filho, o Neco, mon-
tando Vivaldi. Neco, que acumula
as funções de técnico, marcou 7 mil
pontos, terminando na terceira po-
sição, com a marca de 72s95. O
vencedor da prova, com obstáculos
a l,40m, foi Jurgen Kenn, de Lu-
xemburgo, montando At tache 52.
Ele somou 13 mil pontos, cumprin-
do o percurso em 70s28.

A prova reuniu 42 conjuntos e
Rodrigo Pessoa, com Special En-
voy, obteve -o quinto lugar — o
segundo melhor resultado entre os
brasileiros. Filho de Neco, Rodrigo
somou 3 mil pontos, e assinalou o
tempo de 75s82. Os dois outros in-

tegrantes da equipe, o mineiro Vítor
Alves Teixeira e o gaúcho André
Johannpeter, obtiveram, respectiva-
mente, a sétima e décima coloca-
ções. No dorso de Zurkis, Vítor fez
400 pontos, no tempo de 78s20. An-
dré montou Heartbreaker e obteve
o mesmo número de pontos de Vi-
tor, mas no tempo de 83s04.

Os brasileiros também participa-
ram de outra prova, da série inter-
mediária, obtendo resultados ainda
mais expressivos entre os 38 concor-
rentes inscritos. Rodrigo, desta vez
montando Galoubet, venceu a prova
com obstáculos a l,40m, somando
13 mil pontos. Seu tempo foi de
71s43. A segunda posição também
períencra à equipe do Brasil, com
André e El Categórico. O cavaleiro
gaúcho somou 9 mil pontos (73s48).
O conjunto Vítor/Attack Z termi-
nou na 16° lugar. Os Jogos prosse-
guem hoje com o início oficial da
competição por equipes.

Zico libera verba 
para

Jogos Universitários
A realização dos Jogos Universitá-

rios Brasileiros (JUBs) foi confirmada,
ontem, depois que o secretário de Espor-
tes, Arthur Antunes Coimbra, o Zico,
acertou doação de Cr$ 20 milhões para a
Confederação Brasileira de Desportos
Universitários. O repasse da verba de-
pende de aprovação do Congresso, que
volta a reunir-se hoje. Os JUBs serão
disputados no Rio (vôlei, handebol, bas-
quete — masculino e feminino, futebol
de salão), Santa Catarina (natação, atle-
tismo, tênis de mesa — masculino e
feminino) e São Paulo (judô — masculi-
no e feminino), a partir de 6 de setem-
bro.

A secretaria estadual de esporte e
lazer do Rio vai ajudar na etapa carioca
da competição, de 22 a 30 de setembro,
na faculdade Castelo Branco, em Cam-
po Grande. Segundo o sub-secretário
Luiz Martins, empresas de transporte
vão levar os atletas e a defesa civil cederá

1000 colchões. As medalhas para os ven-
cedores também estão garantidas com a
verba da secretaria. A Castelo Branco
vai abrir licitação para definir a empresa
que fornecerá alimentação às equipes.

OAté a liberação, a CBDU preten-
dia fazer os JUBs sem medalhas — se-
riam fornecidos apenas diplomas — e
com a maior parte das despesas por
conta dos atletas. Zico explicou que a
competição não será totalmente realiza-
da em Santa Catarina porque o reitor da
universidade local queria ajuda para
obras, que a secretaria não tinha como
bancar. A etapa catarinense terá 400
atletas, sendo disputada em colégios
particulares, de 6 a 9 de setembro. Em
São Paulo, a competição de judô será de
apenas um dia (12 de outubro), na Vila
Olímpica da Federação Universitária,
ainda em construção, com cerca de 120
atletas.

Presidente dos hípicos

admite 
greve 

no Jockey
Os hípicos realizam assembléia ho-

je, às 18h, na Avenida Passos, 34 —
sede do sindicato dos petroleiros —
para analisar a proposta de reajuste
salarial feita pela diretoria do Jockey
Club Brasileiro. José Euzébio da Silva,
presidente do sindicato dos hípicos, acha
difícil a classe aprovar a proposta dos
patrões e admite a possibilidade de
nova greve. Mas, desta vez, será sem
aviso, segundo ele, numa tática dife-
rente da anterior, para impossibilitar
ao Jockey realizar as corridas."Sempre estivemos a favor do diá-
logo. Desde abril estamos tentando ne-
gociar, mas nunca houve interesse por
parte do Jockey. Com a proximidade
do Grande Prêmio Brasil a coisa mu-
dou. Eles tentaram resolver de uma
hora para outra um problema sério, o
de uma classe que está passando fo-
me", desabafa José Euzébio.

Na conversa com os companheiros,
José Euzébio pode sentir a insatisfação
em relação à proposta feita pelos diri-
gentes do Jockey Club. Tem esperança,
entretanto, que com a interferência de
um grande criador — não quis revelar
o nome — saia um acordo, já que esse
criador está interessado na realização
do Grande Prêmio Brasil e se colocou à
disposição para ajudar nas negociações.

Clássicos — Viewing Blue, de
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras, é a favorita do Gran-
de Prêmio Francisco Vilela de Paula
Machado, para potrancas de três anos,
prova principal de sábado à tarde no
Hipódromo da Gávea. Invicta depois
de duas apresentações, a pensionista de
Wilson Pereira Lavor vai enfrentar a
forte parelha da Fazenda Mondesir,
Ialou e Indian Chris, Requerida e Rom-
me Bella, do Haras Nacional, Guapa
Morena e Glory Of Bagé, do Haras
Santa Ana do Rio Grande e Sweet And
Sour, do Haras São José da Serra.

Paulo Nlcolella

pMw |8t * 48§!|^

Euzébio não acredita que
nova proposta seja aceita

No domingo, a atração é o Grande
Prêmio Conde de Herzberg, em 1.600
metros, na grama. A prova, para po-
tros de três anos, tem como favorito
Villach King, outro defensor do Haras
Santa Maria de Araras. E o filho de
Paris Queen ainda leva o reforço do
invicto Vice Bandit. Complementam o
páreo Ramirito, Ivory White, Guru Li-
der e Grão Puro.

Na segunda-feira, o Clássico Hipó-
dromo Brasileiro, em 1.200 metros,
tem as seguintes inscrições: Kilda
Kyad, Twin Chance, Amber Kiss, Via
Sistina, Jazz Queen, Deesse Des
Champs, Exata, Kamurati, Sparlete
Moon, Lightly, Kritisch, Espagnole,
Born In Usa, Ironia Tour, Quaiapa e
La Áurea.

CONTINENTAL
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Cliristiail — Correndo pela pri-mcira vez em Snetterton, o brasileiro
Christian Fittipaldi conseguiu, ontem,
o terceiro tempo — Im05s07 — nos
treinos preparatórios para ali* etapa
do Campeonato Inglês de Fórmula 3,
domingo. A melhor marca foi do japo-
nês Minoru Tanaka, apenas dois centé-
simos de segundo à frente do brasileiro.
O líder do campeonato, o finlandês Mi-
ko Sala, não ficou entre os seis pri-
meiros.
Ana Flávia — A atacante Ana
Flávia, que na decisão da medalha de
bronze do vôlei feminino dos Jogos da
Amizade, contra o Peru, sofreu torção
no tornozelo direito, não será cortada
da delegação que viaja, na próxima
semana, para o Mundial da China, ga-rantiu o técnico Inaldo Manta. Ainda
sem saber o dia certo da viagem, Inal-
do,programou treinos diários até sába-
do pela manhã, para as convocadas:
Ana Moser, Ida, Ana Maria Volponi,
Cilene, Márcia Fu, Fernanda, Kerly,
Ana Richa, Fátima, Denise, Tina e
Flávia.
Olimpíada — Se Berlim sediar
os Jogos Olímpicos do ano 2000, pode-
rá - utilizar o mesmo estádio de 1936,
onde o negro norte-americano Jesse
Owens pôs por terra a tese da suprema-
cia ariana de Hitler, ao vencer os lOOm
e 200m rasos, além do salto em distân-
cia c do revezamento 4x1 OOm. O Comi-
té Olímpico Internacional, porém, só
vai decidir em 1993 a sede da competi-
ção para o ano 2000. Outras cidades
que se candidataram são Melbourne
(Austrália) e Toronto (Canadá).
latismo — A flotilha da classe
Star disputa, no fim de semana, as duas
primeiras regatas do Campeonato Es-
tadual, com largada sempre às 13h30,
na raia da Escola Naval. As quatro
regatas posteriores acontecerão nos
dias 11,12, 18 e 19.
Ciclismo — A 3a etapa do Circui-
to Fluminense de Mountain Bike será
realizada domingo, às 9h, em Várzea
das Moças, Niterói. As inscrições (Cr$
700,00) são feitas na Maremoto (Rua" Banoiomeu Mirrert 008, Leblon —
259-5744), Kraft (Rua das Laranjeiras,
197A, tel.285-1547), Road&Cycle (Rua
Jardim Botânico, 719, tel.239-7832) e,
em Niterói, na Bicicletas Amazonas
(rua Barão do Amazonas, 277, tel.722-
3538).

Placar JB

FUTEBOL
Campeonato Intercontinental
Juvenil
(Caracas, Venezuela)
Grupo A
Fluminense 1x0 Manabl (Equ)
Campeonato Soviético
Dlnamo Minsk 1x2 Torpedo MoscouDlnamo Moscou 0x0 Dinamo KlevShakhtyor Donetsk 0x0 Pamir DushanbeDnepr 3x0 Metallist Kharkov
Classificação: 1o CSKA 19; 2° SpartakMoscou e Dinamo Moscou 10; 4o DinamoKlev e Torpedo Moscou 17
Supercopa da
Alemanha Ocidental
(Karlsruhe)Bayer Munique 4x1 Kaiserslautern

tênis
Garavello Open
(Lins, SP)
Primeira rodada: Luiz Mattar (Bra) 6/2 e6/2 Marcos Perez Hubert (Esp); Jaime Oncins (Bra) 6/4 e 6/3 Frederic Fontang (Fra)Gilbort Schaller (Aus) 6/2, 6/7 e 6/4 Fer-nando Roose (Bra); Danilo Marcelino 4/6,6/1 e 6/3 José Luiz Aparisi .(Esp); DanielOrsanic (Arg) 6/2 e 6/0 William Kyriakos
(Bra); Jose Clavet (Esp) 6/3 e 6/4 TimTrigueiro (EUA); José Amin Daher (Bra)2/6, 6/4 e 6/2 Vicente Solves (Esp); NólsonAerts (Bra) 6/1 e 6/3 Alexandre Hocevar
(Bra); Otávio Delia (Bra) 6/7, 6/4 e 6/4Mauro Menezes (Bra)
Campeonato do Rio
(ATC, 1* classe)
Ouartas-de-final: José Roberto Silva
(Country) 6/4 e 6/1 Michel Kerr (Aterj)
Torneio de Kitzbuehel
(Áustria)Primeira rodada: C. Motta (Bra) 6/3 e 6/4 FClavet (Esp); H. De La Pefla (Arg) 2/6, 6/1 e6/1 F. Maciel (Mex); F. Luna (Esp) 6/4 e 6/0T.Buchmayer (Aus); C. Pistolesi (Ita) 7/6,3/6 e 7/6 B. Stankovic (Tch); D.Pescariu
(Rom) 3/6, 6/4 e 6/1 S. Guy (NZL); F. Roig
(Esp) 3/6, 6/4 e 6/1 P. Ballauf (RFA); AMronz (RFA) 7/6 e 6/4 M. Ingaramo (Arg)G. Lopez (Esp) 7/6 e 6/3 B. Oresar (lug); SColombo (Ita) 6/7, 7/6 e 7/6 G. Raox (Fra)Segunda rodada: J. Sanchez (Esp) 6/3, 3/6e 6/0 C. Costa (Esp); K. Novacek (Tch) 6/4o 6/4 M. Clerra (Ita); D. Engel (Sue) 6/2 e6/1 P. Bauer (RFA); S. Bruguera (Esp) 6/3 e6/3 M. Tauson (Din); U. Riglevski (6/3 e 6/4R. üsterthun (RFA)Duplas: Boris Becker (RFA)ZThomas Muster (Aus) 6/2, 6/7 e 7/6 Juan Carlos Baguena (Esp)/Christian Miniussi (Arg)
Aberto de San Remo
(Itália)Primeira rodada: Guillermo Perez Roldan
(Arg) 5/7, 7/6 e 6/2 Fabrice Santoro (Fra);Renzo Furlan (Arg) 4/6, 6/2 e 7/6 RonaldAgenor (Hai); Cláudio Mezzadrl (Sul) 1/6,7/5 e 6/3 Franco Davin (Arg); Aki Rahunen
(Fin) 6/4 e 6/3 Olivier Delaitre (Fra); CtislavDosodel (Tch) 6/0 e 6/1 Karsten Braasch
(RFA); Francisco Altur (Esp) 6/2 e 6/0 Ste-
phene Sansoni (Fra)
Aberto de Los Angeles
(EUA)Primeira rodada: Jason Stoltenberg (Aus-tra) 6/4 e 7/6 Nicolas Pereira (Ven); DavidPate (EUA) 6/3, 4/6 e 6/1 David MacPher-
son (Austra); Derrick Rostagno (EUA) 6/1 e6/3 Richey Reneberg (EUA); Jean Fleurian
(Fra) 6/1 e 6/4 Robbie Weiss (EUA); DanGoldie (EUA) 7/5 e 6/1 Jlm Pugh (EUA);Andrew Sznajder (Can) 6/3 e 6/4 ThomasHogstedt (Sue)

Triagem americana para
o Campeonato Mundial
(Austin, Texas)
Feminino; 200m livre

Janet Evans 2m00s27
Nicole Haislett2m00s33

3° Whitney Hedgepeth 2m01s82

Volta da Grã-Bretanha
(Bath)Primeira etapa (210Km): 1° Malcolm Elliott(GBR) 5h38m35; 2° Sammy Moroels (Bel) a4s
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Jogando como pivô, Janelh foi a cestinha contra o Canadá Jazendo 23 pontos

Basquete feminino começa bem

e vence o Canadá 
por 

78 a 75
¦h

m

SEATTLE, EUA
— Num final de par-
tida emocionante, a
seleção brasileira fe-
minina de'basquete
venceu a canadense
por 78 a 75, na es-
tréia dos Jogos da
Amizade. Mais do
que ura bom início, a vitória teve o
gostinho de vingança pela derrota sofri-
da no Mundial da Malásia, há três se-
manas, que sepultou as chances do Bra-
sil de disputar o título.

No primeiro tempo, as brasileiras
aplicaram o melhor esquema de jogo
para enfrentar o alto, porém lento time
canadense, com jogadas rápidas entre
Paula, Hortència e Nádia e infiltrações
da pivô Joyce (l,90m) e de Janeth —

um dos principais destaques da partida.
A agilidade do time brasileiro envolveu
completamente o adversário que, aos 11
minutos, já perdia por diferença de 11
pontos (26 x 15).

Mesmo com várias substituições e
sem a presença de Paula e Hortència, o
Brasil manteve o ritmo para fechar o
primeiro tempo com a maior vantagem
da partida: 50 a 36. No segundo tempo,
as brasileiras perderam a calma e a
rapidez, e deixaram as canadenses en-
costarem no marcador. Nos 3m25s ini-
ciais, o Canadá marcou 12 pontos con-
tra apenas dois do Brasil, e a vantagem
diminuiu para quatro pontos (52 x 48).

Para piorar, Maria Helena Cardoso
tirou Hortència de quadra e o Canadá
aproveitou para virar o jogo (63 x 62).
Hortència, que não vinha atuando bem,

retornou â quadra e, com duas bandejas
e uma cesta de três pontos, colocou o
Brasil, de novo, em vantagem (76 x 72),
o que desestabilizou totalmente o ad-
versário. Depois, bastou a equipe admi-
nistrar o tempo para vencer a partida.No Brasil, marcaram Hortència (22),Paula (9), Janeth (23), Nádia (9), Joyce
(4), Vânia (9) e Simone (2). O Brasil
enfrenta a Tchecoslováquia, hoje, às
15h (hora do Brasil), com transmissão,
ao vivo, pela Rede Bandeirantes.

Jogos na TV
Rede Bancüeêirarrâes
12h30 Esporte Total
15h Basquete feminino: Brasil * Tchecoslováquia
20h30 Boletim
23h Vôlei masculino: EUA x Brasil
1h Basquete feminino: EUA x URSS

Brasil volta a 
perder no vôlei

A jovem seleção B masculina de vôlei,
que representa o Brasil nos Jogos da
Amizade, continua ganhando experiên-
cia. Depois de ser massacrada pelaUnião Soviética, na partida de estréia,
voltou a perder ontem, por 3 a 0, desta
vez para a França (15/12, 15/10,15/10).

Não se pode esperar nada desta equi-
pe, inexperiente e pouco treinada, que se
esforça, mas esbarra na maior categoria
dos adversários. Até que na partida de
ontem, o jogo dos brasileiros não foi tão
ruim, como na estréia. Diante de uma
seleção da França completa, apresentou
algumas jogadas, com destaque para o
talento de Marcelo Negrão, também in-
tegrante da equipe A. Com muita segu-
rança, Negrão apareceu bem nas bolas

de ponta, com paralelas, deixadas e cor-
tadas fulminantes.

No primeiro set, o jovem time brasi-
leiro mostrou capacidade de reação ao
sair de uma desvantagem de 6/12 para11/12, mas não conseguiu manter o rit-
mo e acabou derrotado em 26 minutos.
O segundo set foi o mais rápido da parti-da (23 minutos) e esteve sempre nas
mãos dos franceses, comandados porJurkovitz-

O Brasil ainda manteve algum equilí-
brio no terceiro set, mas os franceses não
se abalaram, e mesmo demorando mais
um pouqinho (30 minutos), fecharam a
partida sem maiores problemas. Tam-
bém ontem, Cuba derrotou a Itália, por3 a 2(15/6, 8/15, 15/8, 15/17, 15/12).

| | Apesar dos prejuízos que estaria
dando aos organizadores deste

ano, os Jogos da Amizade de 1994,
programados para a URSS, estão ga-
rantidos. "Nem mesmo as mudanças
políticas e econômicas pelas quais nos-
so país passa afetarão os planos. Todos
estão convidados para os III Jogos da
Amizade, em Moscou e Leningrado",
declarou Anatoli Kolosov, diretor do
Comitê Federal Soviético para Cultura
Física e Esporte. A primeira edição dos
Jogos, em 1986, em Moscou, deixou
prejuízo de US$ 26 milhões e a deste
ano não ficou para trás: cerca de US$
40 milhões.

Resultados Quadro de medalhas

lápí " c- .'. BOXE VÍ¦ v-:;;, "4
54kg
Serafim Todorov (Bul) venceu Timofei Skryabin (URS);Tony Gonzales (EUA) venceu Young Shin-Soo (Cor);Vladislav Antonov (URS) venceu Geronimo Bie (Can);Sérgio Reyes (EUA) venceu Enrique Carrion (Cuba) (to-das as vitórias por pontos).
67kg
Francis Vastag (Rom) venceu Ennett Linton (EUA); RobertImamov venceu Greg Johnson (Can); Raul Marquez
(EUA) venceu Mujo Bajirovic (lug); Vladimir Ereschenko
(URS) venceu Hector Matos (Pur) (todas as vitórias
por pontos).
91 kg
Vevgeni Sudakov (URS) venceu Zeliko Mavrovic (lug);Bert Teuchert (AI.Oc.) venceu John Bray (EUA); Vik-tor Akshonov (URS) venceu Svilen Rusinov (Bul); FelixSavon (Cuba) venceu Javier Alvarez (EUA) (todas asvitórias por pontos).

Semifinals:
Cuba 16x2 EUA, Japao 15x8 Canada

Nado sincronizado
Individual: 1° Kristen Babb (EUA)
Duplas: 1° Karen Josephson/Sarah Josephson (EUA)

Ouro Prata Bronzo Total
1° Uni3o Sovi6tica 52 52 38 1422° Estados Unidos 51 43 32 1263° Alemanha Oriental....... 10 7 22 394° Bulgaria 8 6 7 215° Alemanha Ocidental 3 2 4 96° Cuba 3 2 2 7
7° Poldnia 3 - - 3
8° China «... 2 5 3 10
9° Espanha 2 2 15
10° Canada 2 14 7
11° lugosiavia..~ 2 1-3
12° Romfinia 14 2 7
13° Italia 12 14
14° Holanda 114 6
15° Hungria 113 5
16° Jamaica 112 4
17° Cor6ia do Sul 1113
18° Dinamarca 1-12
19° Tchecoslovaquia 1 - - 1
20° Marrocos 1 - • 1
21° Mexico 1 - . 122° Mong6lia 1-1
23° Suriname 1 - - 124° Australia - 4 3 725°Turquia 2 1 326° Etibpia.......... 2-2
27° Jap§o 1 4 528° Brasil - 1 2 329° Qudnia. - 1 1 230° Bahamas - 1 - -j
.31° Nova Zeiandia 1 _ ^32° Inglaterra - 1 -j
33° Irlanda.. -\ -j

Hélio Rubens espera

fazer 
um bom Mundial

SÀO PAULO — As derrotas para
os EUA e URSS não abalaram o âni-
mo dos jogadores da seleção brasileira
masculina de basquete, que desembar-
caram ontem pela manhã, no aeropor-
to de Cumbica, satisfeitos com a quar-
ta colocação nos Jogos da Amizade,
em Seattle. Os jogadores voltam a se
reunir para treinos na sexta-feira à tar-
de e sábado pela manhã, embarcando à
noite para disputar o Campeonato
Mundial, na Argentina.

Mesmo identificando falhas no sis-
tema defensivo e alguma precipitação
no ataque, o técnico Hélio Rubens
acredita que está no caminho certo, e
que a seleção brasileira pode atingir seu
auge físico e técnico durante o Mun-
dial. "Vamos para lá com a certeza.de
que podemos até ser campeões, mas
que Iugoslávia, Estados Unidos e
União Soviética são os favoritos", dis-
se o técnico. "Vamos ficar felizes se

ficarmos entre as cinco melhores equi-
pes do mundo."

À exceção da China, que não esteve
em Seattle, Hélio Rubens aproveitou
os Jogos da Amizade para conhecer
todos as outras equipes que deverão ser
finalistas na Argentina. "A lição que
fica é que existem hoje oito equipes em
condições de serem campeãs do mun-
do", analisa o técnico, lembrando que
o Brasil venceu a campeã Iugoslávia e
que a União Soviética perdeu de Porto
Rico nos Jogos da Amizade.

Oscar, o cestinha brasileiro, que so-
freu um fissura num dos ossos da mão
direita durante os Jogos da Amizade,
sendo obrigado a jogar com uma pro-
teção nas partidas finais, garante que
isto não irá atrapalhá-lo. "Estou jo-
gando normalmente e sem dores", con-
ta o jogador, que espera já não precisar
da proteção nos jogos amistosos que o
Brasil deverá fazer na Argentina, antes
da estréia no Mundial.

Hipismo começa Saltos

com um bom desempenho
Com todos os quatro conjuntos

colocados entre os 10 primeiros lu-
gares da prova principal de adapta-
çâo, na modalidade saltos, a equipe
brasileira mostrou, ontem, em Esto-
colmo, na Suécia, entrosamento ne-
cessário para realizar boa campa-
nha nos I Jogos Eqüestres
Mundiais. O destaque da equipe foi
Nélson Pessoa Filho, o Neco, mon-
tando Vivaldi. Neco, que acumula
as funções de técnico, marcou 7 mil
pontos, terminando na terceira po-
siçâo, com a marca de 72s95. O
vencedor da prova, com obstáculos
a l,40m, foi Jurgen Kenn, de Lu-
xemburgo, montando Attache 52.
Ele somou 13 mil pontos, cumprin-
do o percurso em 70s28.

A prova reuniu 42 conjuntos e
Rodrigo Pessoa, com Special En-
voy, obteve -o quinto lugar — o
segundo melhor resultado entre os
brasileiros. Filho de Neco, Rodrigo
somou 3 mil pontos, e assinalou o
tempo de 75s82. Os dois outros in-

tegrantes da equipe, o mineiro Vítor
Alves Teixeira e o gaúcho André
Johannpeter, obtiveram, respectiva-
mente, a sétima e décima coloca-
ções. No dorso de Zurkis, Vitor fez
400 pontos, no tempo de 78s20. An-
dré montou Heartbreaker e obteve
o mesmo número de pontos de Ví-
tor, mas no tempo de 83s04.

Os brasileiros também participa-
ram de outra prova, da série inter-
mediaria, obtendo resultados ainda
mais expressivos entre os 38 concor-
rentes inscritos. Rodrigo, desta vez
montando Galoubet, venceu a prova
com obstáculos a l,40m, somando
13 mil pontos. Seu tempo foi de
71s43. A segunda posição também
pertenceu à equipe do Brasil, com
André e El Categórico. O cavaleiro
gaúcho somou 9 mil pontos (73s48).
O conjunto Vítor/Attack Z termi-
nou na 16° lugar. Os Jogos prosse-
guem hoje com o início oficial da
competição por equipes.

Zico libera verba 
para

Jogos Universitários
A realização dos Jogos Universitá-

rios Brasileiros (JUBs) foi confirmada,
ontem, depois que o secretário de Espor-
tes, Arthur Antunes Coimbra, o Zico,
acertou doação de Cr$ 20 milhões para a
Confederação Brasileira de Desportos
Universitários. O repasse da verba de-
pende de aprovação do Congresso, que
volta a reunir-se hoje. Os JUBs serão
disputados no Rio (vôlei, handebol, bas-
quete — masculino e feminino, futebol
de salão), Santa Catarina (natação, atle-
tismo, tênis de mesa — masculino e
feminino) e São Paulo (judô — masculi-
no e feminino), a partir de 6 de setem-
bro.

A secretaria estadual de esporte e
lazer do Rio vai ajudar na etapa carioca
da competição, de 22 a 30 de setembro,
na faculdade Castelo Branco, em Cam-
po Grande. Segundo o sub-secretário
Luiz Martins, empresas de transporte
vão levar os atletas e a defesa civil cederá

1000 colchões. As medalhas para os ven-
cedores também estão garantidas com a
verba da secretaria. A Castelo Branco
vai abrir licitação para definir a empresa
que fornecerá alimentação às equipes.

OAté a liberação, a CBDU preten-
dia fazer os JUBs sem medalhas — se-
riam fornecidos apenas diplomas — e
com a maior parte das despesas por
conta dos atletas. Zico explicou que a
competição não será totalmente realiza-
da em Santa Catarina porque o reitor da
universidade local queria ajuda para
obras, que a secretaria não tinha como
bancar. A etapa catarinense terá 400
atletas, sendo disputada em colégios
particulares, de 6 a 9 de setembro. Em
São Paulo, a competição de judô será de
apenas um dia (12 de outubro), na Vila
Olímpica da Federação Universitária,
ainda em construção, com cerca de 120
atletas.

Presidente dos hípicos

admite 
greve 

no Jockey
Os hípicos realizam assembléia ho-

je, às 18h, na Avenida Passos, 34 —
sede do sindicato dos petroleiros —
para analisar a proposta de reajuste
salarial feita pela diretoria do Jockey
Club Brasileiro. José Euzébio da Silva,
presidente do sindicato dos hípicos, acha
difícil a classe aprovar a proposta dos
patrões e admite a possibilidade de
nova greve. Mas, desta vez, será sem
aviso, segundo ele, numa tática dife-
rente da anterior, para impossibilitar
ao Jockey realizar as corridas."Sempre estivemos a favor do diá-
logo. Desde abril estamos tentando ne-
gociar, mas nunca houve interesse por
parte do Jockey. Com a proximidade
do Grande Prêmio Brasil a coisa mu-
dou. Eles tentaram resolver de uma
hora para outra um problema sério, o
de uma classe que está passando fo-
me", desabafa José Euzébio.

Na conversa com os companheiros,
José Euzébio pode sentir a insatisfação
em relação à proposta feita pelos diri-
gentes do Jockey Club. Tem esperança,
entretanto, que com a interferência de
um grande criador — não quis revelar
o nome — saia um acordo, já que esse
criador está interessado na realização
do Grande Prêmio Brasil e se colocou à
disposição para ajudar nas negociações.

Clássicos — Viewing Blue, de
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras, é a favorita do Gran-
de Prêmio Francisco Vilela de Paula
Machado, para potrancas de três anos,
prova principal de sábado à tarde no
Hipódromo da Gávea. Invicta depois
de duas apresentações, a pensionista de
Wilson Pereira Lavor vai enfrentar a
forte parelha da Fazenda Mondesir,
Ialou e Indian Chris, Requerida e Rom-
me Bella, do Haras Nacional, Guapa
Morena e Glory Of Bagé, do Haras
Santa Ana do Rio Grande e Sweet And
Sour, do Haras São José da Serra.

Paulo Nicolella

Infer-lagg. -ItraMv. inilllilBWnBHffi

Euzébio não acredita que
nova proposta seja aceita

No domingo, a atração é o Grande
Prêmio Conde de Herzberg, em 1.600
metros, na grama. A prova, para po-
tros de três anos, tem como favorito
Villach King, outro defensor do Haras
Santa Maria de Araras. E o filho de
Paris Queen ainda leva o reforço do
invicto Vice Bandit. Complementam o
páreo Ramirito, Ivory White, Guru Li-
der e Grão Puro.

Na segunda-feira, o Clássico Hipó-
dromo Brasileiro, em 1.200 metros,
tem as seguintes inscrições: Kilda
Kyad, Twin Chance, Amber Kiss, Via
Sistina, Jazz Queen, Deesse Des
Champs, Exata, Kamurati, Sparlete
Moon, Lightly, Kritisch, Espagnole,
Born In Usa, Ironia Tour, Quaiapa e
La Áurea.
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Justiça pode 
levar 2 anos 

para

decidir 
quem 

é campeão de 90

Marcelo Régua

Ê batalha para muita munição e pa-
ciência. A decisão do campeonato estadual
vai se desenrolar por um bom tempo e
culminar em alguma vara cível do Estado.
Os torcedores, possivelmente, terão de es-
perar de um ano e meio a dois anos para
conhecer o campeão, de acordo com pare-
cer da Justiça comum — prevêem dirigen-
tes e advogados de Vasco e Botafogo. A
partir da decisão do STJD, que julgará
quem tem competência — a diretoria da
Confederação Brasileira de Futebol, ou o
tribunal da Federação — para dizer qual a
verdadeira interpretação da final do Esta-
dual, entrarão em cena novas liminares e
muitos mandados.

Se couber aos dirigentes da CBF a
palavra final sobre a fórmula mais correta
de disputa, ou mesmo aos juizes do TJD,
restará ainda outro recurso ao STJD, onde
a polêmica decisão se esgotará na esfera
esportiva. "Sou contra a ida à Justiça
comum. Se o Botafogo for em frente, irá
com outro advogado", disse Valed Perry,
que defende o Botafogo na luta contra o
Vasco e a Federação. Seu irmão, Edval
Perry, vice jurídico do clube, prefere acre-
ditar na vitória alvinegra no âmbito espor-

tivo, mas não descarta a Justiça comum, se
for preciso.

A Fifa bem que proíbe, no artigo 48 de
seu estatuto, clubes e associações recorre-
rem á Justiça comum — a CBF é quem
cabe denunciar a atitude. Mas os clubes
não parecem temer as possíveis sanções da
entidade máxima. O advogado do Vasco,
Leopoldo Félix, exibe tanta confiança
quanto os colegas botafoguenses e prevê
que o seu clube será proclamado campeão
já na próxima semana. "Seja de quem for
a competência, o bom senso prevalecerá. E
ele indica que o Vasco deva ser declarado
campeão, pois não infringiu o regulamen-
to." Leopoldo Félix, no entanto, garante
que o STJD dirá que a competência é do
TJD. E diz que o Botafogo não obterá
sucesso nem na Justiça comum. "Ela tende
a acompanhar a decisão da Justiça des-
portiva".

Em todo o caso, se acontecer de o TJD
— provavelmente, na reunião do dia 9 de
agosto, quando julgará também o aban-
dono de campo do Botafogo, de acordo
com a súmula do juiz Cláudio Garcia —
ou os dirigentes da CBF se mostrarem

contrários á nova interpretação do regula-
mento, os processos que tramitam contra
o Botafogo — a desfiliação da Federação— e os dirigentes Alternar Dutra de Casti-
lho e Emil Pinheiro — eliminação do fute-
boi, por terem impedido os jogadores de
disputar a prorrogação — tornam-se sem
efeito. A Assembléia Geral, convocada pe-
Io presidente Eduardo Viana, também pa-
ra o dia 9, já não teria que decidir sobre
desfiliação do Botafogo.

Uma semana, um mês, dois meses, dois
anos. O prazo, dependendo do advogado
interessado, varia. É possível, que no cam-
po jurídico esportivo, um campeão seja
apontado em 60 dias — incluindo-se o
recurso ao STJD. Mas, se Vasco ou Bota-
fogo apelarem à Justiça comum (que está
em greve há 35 dias), a decisão se prolon-
gará por mais alguns meses. O derrotado
ainda apelará com recurso a alguma vara
eivei e, até o julgamento final, correndo
primeira e segunda instâncias (Tribunal de
Alçada ou Tribunal de Justiça do Estado,
dependendo do caráter do processo), o
Campeonato Estadual de 90 já terá caído
no esquecimento.

Botafogo acusa federação de novos erros
Além de se considerar prejudicado

pela decisão do Conselho Arbitrai de 13
de junho, que mudou y interpretação do
regulamento, o presidente do Botafogo,
Althemar Dutra de Castilho está irritado
e a ponto de perder a paciência com mais
dois atos de arbitrariedade da Federa-
çâo, descobertos ontem pelo clube: o
pagamento ao Vasco de 60% da cota dos
clubes na renda do jogo e a entrega ao
clube de São Januário de uma taça ofere-
cida pela Rede Manchete

Os 60% referentes ao vencedor da
partida não poderiam ser pagos ao Vas-
co antes do julgamento da súmula pelo
TJD da Federação. O departamento téc-
nico da federação examinou ontem as
duas laudas da súmula e a encaminhou
ao TJD com o adendo do artigo 299 do
CBDF, que prevê a perda de pontos e da
renda por abandono de campo. O secre-
tário do tribunal, Fernando Barreto, ba-
seado no artigo 34 do CBDF, encami-
nhou a súmula para a 3a Cámcra. por
entender que a questão não é de compe-
tência do tribunal pleno. Com isso, o
julgamento será amanhã, a cargo dos
juizes Sérgio Ribeiro da Costa, José Au-
gusto Di Giorgi e Paulo Corlinez, que
decidirão se o Botafogo estará ou não
incurso no artigo 299.

Quanto a taça da Rede Manchete,
que transmite os jogos do Campeonato

Estadual, ela foi enviada à Federação,
para ser entregue ao Vasco, apenas em
caso de vitória cruzmaltina nos 90 minu-
tos. Mas, apesar da vitória do Botafogo,
o dirigente Francisco Aguiar simples-
mente ignorou a recomendação da emis-
sora e entregou o troféu a Eurico Miran-
da — a taça já está exposta em São
Januário. "Vamos averiguar. A Manche-
te se exime de qualquer responsabilidade
porque só vai entregar a taça em definiti-
vo quando a questão se resolver na Justi-
ça", disse o chefe do departamento de
esportes da emissora, Alberto Léo.

A primeira providência do Botafogo
foi entrar com uma representação no
STJD da CBF contra Eduardo Vianna,
acusando-o de infringir o artigo 270 do
CBDF, por tomar uma decisão sobre um
assunto ainda sub-júdice. A pena, em
caso de condenção, é de 90 a 360 dias de
suspensão.

O clube espera ainda outra vitória
hoje no tapetão. O presidente interino do
STJD, Mauro Nei Palmeira, deve conce-
der o mandado de garantia pedido pelo
Botafogo contra a desfiliação. Quanto a
essa questão, o clube aguarda a reunião
da Assembléia Geral, dia 9, que também
decide (com voto singular—cada clube e
liga tem um voto —), por maioria sim-
pies (metade mais um), se o Botafogo
permanece ou não filiado.

Tecnicamente desfiliado até o dia 9, o
Botafogo está fora das reuniões do conse-
lho arbitrai de hoje, que trata do campeo-
nato estadual mirim, e da próxima quin-
ta-feira, que discute o número de clubes
para o Estadual de 91. O projeto de
Eduardo Vianna, presidente da federa-
ção, com apoio de Eurico Miranda, vice-
presidente de futebol do Vasco, é ter 20
clubes, divididos em dois grupos de 10.

| | Além da disputa do título no tape-
tão, o Botafogo tem agora outro

problema a resolver: a renovação da
maioria dos contratos de seus jogadores
(Washington, Ricardo Cruz, Paulo Ro-
berto, Wilson Gotardo, Renato, Carlos
Alberto, Carlos Alberto Dias, Valdcir e
Berg). O vice de futebol, Emil Pinheiro,
está tentando empurrar o assunto para a
próxima semana, quando espera, tam-
bém, definir a questão da premiação
pelo título. O Vera Cruz, do México,
dirigido por Edu Coimbra, fará ainda
esta semana uma proposta pelo zagueiro
Wilson Gotardo. Na próxima semana, o
técnico Joel Martins começa a treinar a
nova formação do time — quer efetivar
mais atacantes, não tendo definido, ain-
da, quem sai.

Vasco procura zagueiro e quer Torres
O zagueiro Ari, do América-TR. re-

forço do Vasco para a Taça Libertadores
da América e Campeonato Brasileiro,
não apareceu ontem no clube para assi-
nar contrato, como fora anunciado.
Apesar de se dizer preocupado com a
imagem do futuro jogador do Vasco, o
supervisor Paulo Angioni tentou minimi-
zar a ausência. "Ele deve ter tido algum
problema particular. Amanhã (hoje) te-
nho certeza que se apresentará junto com
os outros jogadores". A preocupação de
Angioni tem motivo. Depois da Copa
Rio, Ari estava sendo negociado para o
Fluminense, mas furou nas duas oportu-
nidades para assinar com o clube, que o
dispensou.

O vice-de-futebol Enrico Miranda
tornou a falar que o Vasco tem necessi-
dade de contratar um zagueiro a nivel de

Sérgio Moraes — 17/07/90

B
Roberto quer ser vendido

seleção brasileira e confirmou o contato
feito com o Fluminense para a aquisição
de Torres. Eurico ofereceu uma troca porFrança, Vivinho e Marco Aurélio — os
dois últimos sem contrato —, mais uma
quantia em dinheiro, cujo valor não foi
divulgado. Um outro problema para ser
resolvido ainda esta semana é Roberto
Dinamite. O jogador já declarou que não
pretende continuar como reserva do Vas-
co e quer ser negociado.

Sobre a batalha jurídica em que se
transformou a final do Campeonato Es-
tadual, Eurico. foi lacônico. "O Vasco
não se mete. É problema do Botafogo
com a Federação." Mesmo sem confir-
mação oficial do título, o Vasco deverá
jogar no próximo domingo com o Ame-
ricano, cm São Januário, na festa de
entrega das faixas.

Clubes ameaçam campeonato argentino

Boca e Racing só

jogam com nova

divisão de renda

Buenos 
aires-a isdias

de seu início, o Campeonato
Argentino de futebol corre o risco
de não contar com dois de seus
maiores clubes, Boca Juniors e Ra-
cing, que reiteraram sua disposição
de não participar da competição se
a Associação de Futebol Argentino
(AFA) não aprovar hoje sua pro-
posta de reestruturação dos tor-
neios.

Boca Juniors e Racing, apoiados
por River Plate, San Lorenzo, Inde-
pendiente e Huracan, exigem nova
distribuição das arrecadações, be-
neficiando os clubes de maior torci-
da, e sugerem mudança na conta-
gem de pontos para favorecer o
futebol ofensivo.

Com a divisão entre clubes gran-
des e pequenos, o futebol vice-cam-
peão mundial aprofunda sua crise,
que já resultou na perda de l mi-
lhão de espectadores na última dé-
cada. O campeonato de 1989, venci-
do pelo River Plate, teve a sofrível
média de 4.900 pessoas por partida

e 2,10 gols por jogo, a mais baixa de
toda a história.

A exigência de mudanças se deve
a agonia dos grandes clubes argen-
tinos, que já começam a dilapidar
seus patrimônios. O Boca Juniors
vendeu recentemente a um consór-
cio francês 50% de sua cidade des-
portiva, e o River Plate suspendeu
há dois dias o fornecimento da
companhia estatal de energia elétri-
ca para evitar o aumento da dívida
de US$ 60 mil que mantém com a
empresa.

Ao contrário dos anos anterio-
res, os clubes grandes praticamente
não venderam jogadores para o ex-
terior, e a situação é tão critica que
o presidente Carlos Menem os dis-
pensou, por dois meses, de seus pa-
gamentos para com os serviços pú-
blicos. Apaixonado e intrometido
nos esportes, Menem pediu a AFA
que "adote, de uma vez por todas,
determinações drásticas para mu-
dar as atuais estruturas."

Voto unitário — A proposta
dos seis clubes grandes, porém, de-
verá ser rechaçada pelos pequenos,
que somam 14 votos na AFA. "O
futebol é a única sociedade onde
mandam os que possuem menos de
20% das ações", queixou-se o presi-

dente do Racing, Juan De Stefano,
apontando a incoerência do voto
igualitário que cada clube tem na
AFA.

Os pequenos se defendem, ale-
gando que o futebol se fez grande
com a participação de todos, e criti-
cam os clubes poderosos por não
saberem administrar seus recursos e
se arruinarem na compra de joga-
dores. "Não estamos de acordo que
se modifique o sistema de divisão
das rendas", disse Osvaldo Lopez,
vice-presidente do Argentinos Ju-
niors, primeiro clube de Maradona.

As reivindicações dos clubes
grandes trazem outros itens polêmi-
cos, como antecipar partidas para
sábado e exigir pagamento pelas
transmissões de rádio. Sugere-se
também que os empates sem gols
não resultem cm pontos para ne-
nhum dos times, o que obrigaria um
futebol mais ofensivo.

Esta medida tem apoio da asso-
ciação dos jogadores argentinos,
embora o veterano astro do Inde-
pendiente, Ricardo Bochini, tenha
ressaltado que o 0 a 0 foi o resulta-
do mais procurado pela seleção ar-
gentina finalista da Copa do Mun-
do, na Itália.
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7Vtt chegada de Bobô, o jogador teve que dividir a festa com seu sósia, Batista (E)

Bobô chega à Gávea e

alegra inverno do Fia
O Flamengo, finalmente, respira ali-

viado. Depois de vários atropelos, desen-
contros, adiamentos e dificuldades, seu
novo camisa 10 está na Gávea. Carrc-
gando duas enormes malas — teve de ser
ajudado por dois amigos —, o ponta-de-lança Bobô, escolhido pelo gerente de
futebol, Francisco Horta, para ocupar a
vaga que foi de Zico, chegou ao clube
ontem á tarde e, mesmo gripado, deu
piques e correu em volta do campo. A
chegada de Bobô animou o técnico Jair
Pereira e os jogadores, que agora passam
a acreditar mais na força da equipe.

Eram 17h40 e fazia frio quando Bobô
chegou. Não havia torcedores para espe-
rá-lo, mas o entusiasmo de dirigentes,
funcionários e integrantes da comissão
técnica foi suficiente para uma tímida
festa. O atacante deveria chegar pela ma-
nhã e participar do treino, à tarde, mas
seu vôo saiu atrasado de Salvador e ain-
da fez escala em São Paulo. Bobô, então,
aproveitou para apanhar suas coisas e
mudar-se de vez. "Venho para ficar, não
tenho motivo para deixar nada em São
Paulo", disse o jogador, feliz por final-
mente se apresentar a seu novo clube.

O preparador físico Cláudio Café
avaliou como satisfatório o estado atléti-
co de Bobô. "Apesar de gripado, seu
batimento cardíaco não se alterou com o
trabalho", disse Café. Jair Pereira acom-
panhou tudo atentamente. "Com Bobô
ganho o meia de ligação que tanta falta
tem feito ao time", festejou. "Acho que
vai dar tudo certo". A menos de dois
metros, a nova estrela da Gávea tirava
centenas de fotografias, muitas delas ao
lado de seu sósia, o fotógrafo Batista,
free-lancer que trabalha no clube.

Hoje, Bobô participa de seu primeiro
treino com os outros jogadores do Fia-
mengo. Será um coletivo de uma hora,
onde Jair Pereira pretende avaliar o po-
tencial do time. Já existe uma jogada
prometida. "Bobô fez um caminhão de
gols com cruzamentos meus no primeiro
pau. Usamos isso na Catuense e no Ba-
liia. Vamos repetir aqui", contou o late-
ral-direito Zanata, colocando lenha na
fogueira dos sonhos do Flamengo, agora
fortalecidos. A' estréia de Bobô será em
Tóquio, dia 6, contra o Real Sociedad,
da Espanha.

Dilmar Cavalher — 9/3/88

Divergências entre os dirigentes preocupam Torres

Jogadores do Flu 
querem

explicações da diretoria

A guerra entre os dirigentes de fute-
boi do Fluminense, que não se enten-
dem em suas declarações, já assusta aos
jogadores. Preocupados com lista de
dispensa e possíveis reforços aberta-
mente anunciados pelo assessor da pre-
sidência Francisco Aguiar — e negadas
pelo diretor Valquir Pimentel —, os
atletas querem esclarecimento oficial. A
pedido do capitão Alexandre Torres
haverá uma reunião com a diretoria
amanhã. "Precisamos saber a verdade",
justificou.

Não será fácil. O técnico Paulo Emí-
lio confessa que o assessor da presidèn-
cia lhe apareceu com extensa lista de
reforços, composta por nomes conheci-
dos como Mário Tilico, Paulo Egídio e
Alfinete, e outros obscuros, como Sué-
lio, do Matsubara. "Deste eu nunca
ouvi falar," confessa o treinador, quenão acredita que as possibilidades tricô-
lores sejam maiores do que a de trazer
jogadores de pouca expressão.

Tais reforços não são do conheci-
mento do diretor de futebol, que pre-
ga sem meias palavras que "não há
dinheiro para contratar e a priorida-
de é resolver os problemas do atual
time e mantê-lo para o Campeonato

Brasileiro". O dirigente se diz com os
pés no chão e "sem a disposição de
fazer barulho desnecessário". Procura-
do pelos jogadores, ele deu sua versão
sobre os fatos, mas quer que o presiden-
te Ângelo Chaves e seu assessor façam o
mesmo."Só falo por mim".

A preocupação dos jogadores tem
razão de ser. Até Paulo Emílio con-
corda que um bom número de joga-
dores, principalmente de meio campo,
terão que ser negociados. "Há gente de-
mais". E, ao mesmo tempo, quer "dois
laterais, um zagueiro e um atacante".
Se vai ser atendido ou não, depende do
difícil entendimento entre os cartolas.

O Fluminense entregou ontem à fe-
deraçào um documento baseado no Có-
digo Brasileiro Disciplinar de Futebol
(CBDF) que será analisado só se o Bo-
tafogo perder no tribunal. O tricolor
pleiteia os três pontos (um empate e
uma derrota) de seus jogos com o Bota-
fogo no Campeonato, a anulação das
partidas da fase final e a realização de
nova decisão apenas entre Fluminense e
Vasco, que entraria com vantagem de
um ponto, já que ganharia também os
dois que perdeu para o Botafogo (dois
empates).

Jogador mata técnico e

é fuzilado em Beirute
BEIRUTE — Vida de técnico de

futebol é dura, em qualquer pais do
mundo. Se em alguns lugares eles
perdem o emprego quando o time
perde, aqui, no Líbano, estão perden-
do a vida.

Insatisfeito com sua barração do
time, o miliciano do movimento xiíta
Amai, Bilal Chaaban, de 20 anos, foi
tirar satisfações com o treinador —
que prometera lhe escalar ao menos
no segundo tempo de um amistoso
local. Como a partida terminou sem

que Chaaban fosse escalado, ele ar-
mou-se de um fuzil Kalachnikov e
atirou no técnico, matando-o imedia-
tamente.

Alguns companheiros de Chaaban
na Amai, que faziam a segurança do
local, o prenderam e o levaram até um
cemitério do bairro de Chiyah — onde
o amistoso fora realizado —, onde o
executaram. "Nossos milicianos estão
aqui para garantir a ordem, não para
provocar distúrbios", disse depois um
dos líderes do movimento xiíta.

Seleção — O presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, disse ontem que indicará
o novo treinador da seleção brasileira an-
tes do inicio do Campeonato Brasileiro,
mais provavelmente na semana que vem.
O novo técnico dirigirá a equipe no amis-
toso com a Espanha, no dia 12 de seteni-
bro, em Gijon. Existe ainda possibilidade
de amistosos no dia 31 de outubro, contra
a Itália, e em meados de novembro contra
o Chile, em Santiago. Este jogo teria uma
segunda edição no Brasil, quinze dias de-
pois.
Carreata — Os torcedores do Bota-
fogo não parecem nem um pouco preocti-
pados com a briga dos cartolas. Tanto qúea Torcida Jovem marcou para domingo
uma carreata em comemoração ao bicam-
peonato. O ponto de encontro será nà
Avenida Atlântica, em frente ao Hotel
Leme Palace. O desfile sairá às 11 horas da
manhã e percorrerá a orla marítima até a
Barra da Tijuca, retornando em seguida
ao Leme.
Grêmio — A Federação Gaúcha de
Futebol interditou, por tempo indelenni-
nado, o Estádio Olímpico, do Grêmio, em
Porto Alegre, alegando "precariedade de
instalações", o que pode ser traduzido por
problemas de oscilação de uma parte da
arquibancada superior e da marquise do
estádio. Com isso, o jogo Grêmio x São
Paulo, amanhã, pela Copa do Brasil, será
jogado no Estádio Beira-Rio, do Interna-
cional.
Internacional— Depois de perdersua estrela máxima, o goleiro Taffarel, e de
uma desastrosa campanha no campeonato
regional — terminou em terceiro lugar,
com o Grêmio hexacampeão —, o Inter-
nacional fez quatro contratações. Mas os
jogadores trazidos pelo presidente Josc
Asmuz foram uma espécie de anti-clímáx
para seus torcedores, já que são praticamente desconhecidos, com exceção do,
ponteiro Ratinho, da seleção brasileira dé
novos. Os outros são o centroavante Tico
(goleador do campeonato paranaense com
22 gols), o lateral esquerdo Jorge Luís e p
zagueiro Valdeir. Todos os quatro eram
do Matsubara. Além deles, o Inter contra-
tou o apoiador Simão, do Juventude, de
Caxias do Sul.
Supercopa — A Confederação SuN
Americana cie Futebol determinou ontem
os confrontos da terceira edição da Super:
copa, que reúne campeões da Copa Liber-
tadores da América. O torneio começa nò
próximo dia 15, com a partida entre River
Plate e Olímpia, em Buenos Aires. Em
outubro, jogam, em sistema de ida e volta;
Cruzeiro x Racing, Grêmio x Estudiantes
de La Plata e Independiente x Nacional.
Os jogos Argentinos Juniors x Flamengo e
Penarol x Santos ainda não têm data pre-vista. O Boca Juniors, campeão em 89, só
jogará na segunda fase.
Hug-o no México — Sem sucesso
nas negociações com o Flamengo e o Cru-
zciro, o Vitória, bicampeão baiano, deci-
diu não perder mais tempo e vai vender ô
meia Hugo ao Universidad de Guadalajá-
ra. O valor do passe foi fixado em USS 20Ò
mil, cabendo ao clube mexicano pagar ÓS
15% a que o jogador tem direito. O Uni-
versidad de Guadalajara chega amanhã ap
Brasil para um amistoso com o Santos.'
Hugo viaja para São Paulo, onde se sub-
mete a exames médicos. Se aprovado, o'
Vitória recebe imediatamente os USS 200
mil e o jogador volta a Salvador para
providenciar documentação e tranferêncía
de sua família para o México.
Armação não — Além de suspen-
der Giampaolo Pozzo, presidente da Udi-'
nese, por três anos, a Federação Italiana"
de Futebol penalizou o clube com a perdade quatro pontos no campeonato da se-
gunda divisão. Ou seja, a Udinese iniciará
a disputa da série B italiana com quatro
pontos negativos e, só quando conquistar
duas vitórias, ou duas vitórias e dois em-
pates, ou quatro empates, chegará a zero e
começará a marcar pontos para tentar
retornar à primeira divisão. A punição foi
imposta ao clube pela tentativa de Giam-
paolo de armar o resultado da partida
contra a Lazio, para livrar a Udinese dó
rebaixamento.
Des Walker — o manager do Not--
tingham Forest, Brian Clough, afirmou
ontem que Gianni Agnelli, presidente dá
Fiat e dono da Juventus, de Turim, não
conseguirá realizar seu sonho de contratar
o zagueiro Des Walker, titular da seleção,
da Inglaterra que disputou a Copa da
Itália. "Nem que ele pague USS 9,2 mi-!
lhões (cerca de CrS 800 milhões) vai levar
Des Walker", garantiu Clough.
Geovani — Apesar da fracassada
temporada italiana pelo Bologna, o meio-
campo brasileiro Geovani interessa ao
Karlsruher, da Alemanha Ocidental. A
inlormação foi dada por um porta-voz do
clube alemão, que afirmou ser intenção dó
Karlsruher inscrever Geovani por dois
anos.
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Olho da Rua
Heloísa Tolipan

M Moradores da Rua Marquês de Sa-
bará, no Horto, pedem mais policia-mento, porque a má iluminação faciii-
ta a ação dos ladrões.

Há mais de cinco meses, existe um
vazamento em bueiro na calçada ao
lado da garagem do prédio número 4,
da Rua Tonelero, em Copacabana.
Sai tanta água pela manhã que a
calçada de pedra portuguesa está com
liíno.

O sinal de trânsito da Rua Cosme
Velho, em frente ao Colégio Sion, no
Cosme Velho, está encoberto pelos ga-lhos das árvores, que não são podadas.

A praça na confluência das ruas
Dias Ferreira, Venâncio Flores e
Humberto de Campos, no Leblon, vi-
rou dormitório de mendigos, que es-
tão vivendo ali há várias semanas.

A Praça Marechal Âncora, próxi-mo à Praça 15, está com bancos que-brados e jardins abandonados. Nesse
local, nos finais de semana, há uma
feira de antiquários, que costuma
atrair muitos turistas.
S Os organizadores das festas pro-movidas numa quadra aberta na Rua
Euclides da Rocha, em Copacabana,
não respeitam a Lei do Silêncio. A
música alta, no sábado, vai até as 4h.
H A Prefeitura de São Gonçalo preci-sar dragar com urgência o rio que pas-sa pelo Jardim Catarina e por Alcân-
tara. Basta chover poucos minutos
para que as casas próximas ao rio se-
jam invadidas pelas águas.
H Um policial-militar fica de plantãodurante o dia, no início da Rua Soa-
res da Costa, na Tijuca, impedindo
que motoristas estacionem em fila
dupla. Mas, a partir das 19h, com a
saída do policial, os donos de carros
param na rua, impedindo até quemoradores entrem nas garagens.

Vaza esgoto há quatro dias, na es-
quina das ruas das Laranjeiras e Má-
rio Portela, em Laranjeiras.

Os bueiros da Rua Fernando Osó-
rio, no Flamengo, precisam de limpe-
za. Quando chove, a rua fica alagada,
impedindo até que os carros passem.

Usuários das barcas reclamam do
estado da Praça 15. Além dos buracos,
que se enchem de água com cheiro de
peixe, o calçadão serve de estaciona-
mento irregular. Os pedestres mal con-
seguem andar.

Moradores da Rua Jansen de Me-
lo, em São Cristóvão, reclamam queo poste em frente ao número 47 está
com um fio arrebentado e penduradohá vários meses. Eles temem que al-
guém seja eletrocutado.
> Notas para esta coluna pelo telefo-
ne 585-4693 (das Uh às 16h).

Queixas do Povo

OI Elson Machado, morador da
Abolição, reclama do abandono da
Avenida Engenheiro Alberto Flores,
próximo ao Conjunto dos Ferrovia-
rios. Ele conta que há lixo espalhado
pela avenida e o mato toma conta das
margens do rio Faria, que corre no
local. Mosquitos e ratos proliferam
próximo ao rio.
Denise Maia, da assessoria de im-
prensa da Comlurb, afirma que a Iim-
peza da Avenida Alberto Flores, na
Abolição, está na programação da
companhia. Uma equipe fará a capina
e limpeza das margens do rio.
@ Marly dos Santos Brito, recla-
ma dos serviços prestados pela Andi-
na Comercial e Técnica Ltda, em São
Cristóvão, posto autorizado da mar-
ca de eletrodomésticos Enxuta. Um
técnico da Andina esteve na casa de
Marly, em 23 de janeiro, para conser-
tar a máquina de lavar roupa, mas
não conseguiu. Marly ligou nova-
mente para a Andina, mas nenhum
técnico voltou à sua casa.
Cláudia Bessa, diretora de atendimen-
to do Programa Estadual de Proteção
e Orientação ao Consumidor, pede queMarly procure a sede do Procon, na
Rua Erasmo Braga, 118, 9o andar,
Centro da cidade. O Procon deverá
enviar um ofício à Andina Comer-
ciai e Técnica Ltda para saber porqueo conserto da máquina não foi execu-
tado. Caso seja defeito de fabrica-
ção, a fabricante Enxuta receberá um
oficio para que mande um representan-
te ao Procon para tratar do assunto.

Notas para esta coluna: Avenida
Brasil, 500, 6o andar. CEP- 20.949.
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0 Em 15 de julho de 1899, o JOR-
NAL DO BRASIL publicou a seguin-
te queixa: "Escrevem-nos 

pedindo
providencias sobre o modo por que se
está procedendo á matança dos cães
vadios. O nosso informante diz queos,empregados da Prefeitura encarre-
gados desse serviço, andam pelasruas, uns durante o dia e outros á
noite, munidos de pastilhas de strych-
nina envolvidas em pedaços de carne,
as quaes são atiradas aos cães que,digerindo-as, só morrem depois de
cinco ou seis horas, sujeitando a po-
pulação a assistir á morte horrorosa
desses animaes pelo envenenamento.
Acrescenta que as referidas pastilhassão de tamanho diminuto e prepara-das no Asylo de S. Francisco de Assis
com sebo muito ordinário.'*

A cruzada contra o lixo

Prefeitura inicia campanha para melhorar aspecto do Rio e quer apoio do carioca

Hc.lton Ribeiro

Cidade limpa fica mais maravi-
lhosa. Esse será o tema da campa-
nha de limpeza urbana que a Pre-
feitura lançará, até o fim da
semana, para buscar apoio do cida-
dão numa cruzada contra o lixo e a
sujeira. Com duração de aproxima-
damente um ano, a campanha será
dividida em três fases e terá apoio
de farto material publicitário, con-
cursos em ruas e escolas, distribui-
ção de sacos de lixo nas praias e em
postos de gasolina e mobilização de
comerciantes, síndicos de edifícios e
entidades civis. O símbolo será um
desenho com o contorno das mon-
tanhas do Rio.

O projeto vem sendo desenvolvi-
do há quatro meses pelo pool de
agências publicitárias que trabalha
para a Prefeitura. Só falta a apro-
vação final do prefeito Marcello
Alencar para tomar as ruas. Segun-
do o sócio e diretor de criação da
agência V.S. Scala, Luiz Antonio
Vieira, o Lula, responsável pelo
trabalho de criação da campanha, ,
pesquisas de opinião pública serão
feitas periodicamente, para avaliar
os resultados das atividades e peças
publicitárias desenvolvidas. Com
isso, a forma de abordar o proble-
ma será flexível: "num momento,
pode ter um tom agressivo; outra
hora, pode puxar mais para a brin-
cadeira".

O custo do projeto ainda não foi
definido, devido à sua dimensão e à
complexidade dos fatores envolvi-
dos. As três etapas da campanha
vão primeiro apresentar o proble-
ma, depois mostrar o que a Prefei-
tura tem feito para tentar resolvê-lo
e, por fim, incentivar as pessoas a
contribuírem para um trabalho
que, no entender de Lula, deve ser
de todos. Na primeira quinzena,
dois anúncios diferentes em rádio e
televisão, além de outdoors, folhe-
tos e cartazes, vão procurar 

"trazer
o problema para a consciência do

que a cidade
está uma sujeira", explica o publici-
carioca, mostrando que a cidade
está ui
tário.

Segundo Lula, a primeira fase
será a mais curta, para evitar que as
pessoas acabem formando um pen-
samento defensivo, do tipo a res-
ponsabilidade não è minha. Por isso,
a segunda etapa mostrará, com a
veiculação de novas peças publici-
tárias durante um mês, o trabalho
da Comlurb e os investimentos que
estão sendo feitos no setor. Depois,
começa a fase mais demorada e
diversificada da campanha. Além
de cinco anúncios em veículos de
comunicação, mostrando broncas"não agressivas" de garis e cida-
dãos contra os que sujam a cidade,
é nessa fase que serão feitas as ativi-
dades de mobilização da comunida-
de.

O paulista Lula, que mora há 20
anos no Rio, é apaixonado pelacidade. E, para ele, quem ama não
suja. Com esse mote, a Prefeitura
cobrará do cidadão que faça a sua
parte, para deixar a cidade mais
maravilhosa. As praias serão trata-
das com carinho especial: durante
todo o período da campanha, os
banhistas receberão sacos plásticos
para depositar o lixo e folhetos ex-
plicativos. Estão sendo estudadas
também a realização de eventos e a
distribuição de brindes para quem
contribuir com a limpeza das
praias.

Sacos de lixo, com design queainda está sendo estudado, serão
distribuídos também em postos de
gasolina, para atingir os motoris-
tas, que costumam jogar detritos
pelas janelas dos carros. A iniciati-
va privada será procurada para
contribuir de várias formas, seja
patrocínio ou distribuição de carta-
zes, o que pode ser feito por distri-
buidoras de bebidas, que atingem
todos os bares e restaurantes. Esses
estabelecimentos receberão lixeiras
da Comlurb.

Para reforçar o hábito da limpe-
za entre os moradores, a Prefeitura
atuará junto às associações de mo-
radores e aos síndicos de edifícios,
com ênfase no concurso para pre-
miar a rua mais limpa. Como refor-
ço, será enviada uma carta a todos
os contribuintes cadastrados na
Prefeitura. A rede municipal de en-
sino será envolvida através de con-
cursos de redações e de cartazes
para os alunos. Uma carta do pre-
feito será distribuída nas escolas e
os alunos que se destacarem pela
manutenção do asseio nas instala-
ções ganharão diplomas.

Multas serão

intensificadas

em setembro

Quando a campanha Cidade
limpa fica mais maravilhosa entrar
em sua terceira fase, em setembro,
com a cobrança para que a popula-
ção contribua com a limpeza das
áreas públicas, a Comlurb intensifi-
cará a fiscalização e a aplicação de
multas sobre os infratores do regu-
lamento municipal de limpeza ur-
bana. As multas variam de 1 a 100
Unifs (de CrS 860,33 a Cr$
86.033,00) e atingem as pessoas que
jogam lixo na rua, atiram detritos
de carros, mantêm água estagnada
em quintais ou depósitos, estacio-
nam sobre bueiros, ou permitem a

seus cachorros fazerem cocô fora
dos pipi dogs — ralos e trechos de
meio-fio demarcados por quadra-
dos com listas amarelas e sinaliza-
dos com placas.

O novo regulamento foi decreta-
do pelo prefeito Marcello Alencar,
no final de abril, quando a Com-
lurb começou a aplicar as multas. A
fiscalização é feita por 400 homens,
a pé e em 26 motocicletas, que têm
poderes de polícia administrativa.
O presidente da Comlurb, Iván La-
grotta, considera as multas pesa-
das, mas acha que 

"é a única forma
de as pessoas deixarem de sujar a
cidade, criando consciência de pre-
servação e limpeza dos logradouros
públicos". Para incentivar ainda
mais a participação da população,
ele destinou um telefone (234-2000)
para receber denúncias de infrações
ao regulamento de limpeza urbana.

Concursos vão

estimular as

colaborações

Concursos, promoções e incenti-
vos serão feitos para estimular as
pessoas a colaborarem com a lim-
peza da cidade. O projeto elabora-
do pelas agências de publicidade
prevê a realização de concursos po-
pulares, com câmera de vídeo oeul-
ta, para registrar cenas de pessoas
se desfazendo de papéis e detritos.
As que procurarem cestas de lixo,
em vez de jogar o lixo no chão,
serão premiadas. Um dos incenti-
vos mais ambiciosos, ainda em es-
tudo, é a concessão de algum tipo
de beneficio aos condomínios ou
moradores de ruas que não infrin-

girem nenhuma postura municipal
e contribuírem para a limpeza de
ruas e calçadas. Esse beneficio a
principio seria um abatimento no
IPTU.

Para receber o beneficio, os mo-
radores teriam de participar de con-
curso em que fiscais e garis da
Comlurb vão eleger a rua mais lim-
pa. Nas praças serão organizados
mutirões de limpeza, com apoio de
comerciantes e equipamentos da
Prefeitura. Os síndicos poderão
mostrar seu empenho afixando car-
tazes nos elevadores, discutindo o
assunto com os condôminos e to-
mando medidas para manter a lim-
peza em frente aos prédios. Os do-
nos de bares e restaurantes, além de
receberem lixeiras de graça, pode-
rão ser agraciados com um diploma
ou certificado, atestando o asseio
de seus estabelecimentos.
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DATAMEC S.A. Sistemas e Processamento de DadosCompanhia Aberta
CGC/MF N? 33.387.382/0001-07

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da DATAMEC S.A. Sistemas e Processa-mento de Dados, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às 15:00 horas
ia J r? agosto de 1990' na sede social da empresa na Rua Estrela n.° 67, nestacidade do Rio de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte Ordem-do-Dia:- Eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração.

Os acionistas, para comparecimento à Assembléia Geral Extraordinária ora convocadadeverão cumprir as formalidades previstas no art. 126, seus incisos e alíneas, da Lein.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 1990

Luiz Gonzaga de Paiva Muniz - Diretor Presidente

DATAMEC S.A. Sistemas e Processamento de DadosSociedade Aberta
CGC/MF N.° 33.387.382/0001-07

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE COLETA DE PROPOSTAS N.° 0205/901 - Objeto: A DATAMEC S.A. Sistemas e Processamento de Dados, na forma de seuRegulamento publicado no D.O.U., de 07.01.88, com base no Dec-Lei N.' 2 300 de21.11.86 e suas alterações receberá proposta para fornecimento de serviços de ma-nmenção preventiva e corretiva e assistência técnica em sistema de ar condicionadaí - Habilitação: Serão recebidas propostas de firmas cadastradas até a data de du-blicação deste. ^

-?¦ E"ír®9a e Abortura das Propostas: dia 15/08/90, às 10:00 horas, a Rua da Estrelab/ UIMAT.
4 - Edital e Informações: Poderão ser obtidos com a Divisão de Compras - DIMATno local do item 3. de 08:30 às 15:30 horas, informações pelç Tel. 273-7322 R 224/238'Rio de Janeiro, 30 de julho de 1990

DIVISÃO DE COMPRAS

DÚVIDAS
SORRF

ASSINATURAS?
imssmi

LIGUE
ASSINANTE.

SEE



j

TempO Grace 
May Dommgues

. _ . -V 5jjl s taotituto N»cion«l d« Meteoro40Q»n UbservnlQno NncionoiInstitute do Pesquisas Eopnciais 'vm. (J r ,,, ? I ^mni ii m iiih i irr~T—¦¦¦¦¦¦¦¦immm mW'UW'Hm*1 I'M If
V' F-W-111 ir"Wl!MV KTls^fe^Ai'J riTFyla ;.uX°) I*!Ie)' v a ffl&yi fteii\*i B$3St$iefB£i:]

I$&-8Zj%6%$W3lZ Wac*pil 

£
MBmb i Sk* Ig 4j va||:;^M r-~rrr--| o 6° Distrito dc Mcteorologm nasttm,: ¦(**»*>
Ws&St ¦ Wm | J! mix. min. 8§ preve mais um dia de ceu nubia- ' < - .5 poc"": """
SR^C* ¥ O 

*«— • #»*£» 32.0 2:.0 do e temperatura em declinio. A WBSmm^ amwSmiBm

pT p 
£jj 

TauSfdc 
vaU£ ^

vStho 

I y^\ mu*£m L* -s^ awm)» tocaju18 23.7 nebulosidade constante impede |^" ||fl I |j
%_/* "y^J* •Jp||t Foruieia 30,1 25,0 

|| 
cfeito de aquecimento do Sol e a **!?

I Clara _ ¦ j 

\ 

B® Recife 28,1 24.3 I o Serviijo Mctcorologico da Marinha confirms BB55I

SSmBS 1 71 1 /CL. -,-f-n SP« 
"J m 

previsao de tempo instavel, com chuvas esparsas |§ 1 
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Massa polar e ventos frios no Sudeste
l«qu» J ^^YP*rI« (

A imagem obtida pelo satelite Sudeste, esta tao frio quanto o Cen- o ceu claro no Nordeste, e as chuvas continente com a presen9a das baixas iTurtgA rib
Goes-7mostracomclarezaaposigao tro-Oeste e a capital marcou 5°. No cessaram. Sua tropicalidade mantem pressoes tropicais que se estendem h" -'^Y /~"VjV 

' • XT^lo
da massa de ar polar. Ela se encontra Ri0 o efeito e diferente e esta ocor- a temperatura elevada, que alcanpou em linha reta de um oceano ao outro Z | : c«iro%. ^ oceano

, diante do litoral das regioes Sul ren(io a convergencia da maxima 33,8° em Teresina. O Inverno nao e ainda provocam nebulosidade so- X. n I lj\^ pacIfico
Sudeste, onde atinge o Rio de Janei- da minima. A minima nao baixou c^e8a ao Nordeste, protegido do frio bre o continente. A Venezuela, a Co- \ yro, Sao Paulo e as areas mais eleva- gstaa 13°— mas a maxima jadesceu P^aKa pre^0 troPlcal- lombia, as Guianas e a America Cen- I I oceano ]/^ V'
das de Minas Gerais, deixando ate 17,5°,tornandomuitosemelhante . ®SSSn( ° 

SnSS? JlS tral estao, em geral, cobertas por V ^TJociano L . ) 'ndico /"HEspinto Santo fora desta onda de 0 dja e a noite. O ceu esta nublado i ' 
r m a suhtronical do Oceano nuvens- y atlAmtico| fy I
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A minima nacional foi marcada mar, acima da massa polar se Atlantico, onde ha o encontro das imagem tuna ormaoao cic onica Cktado Comflfde* mix min. ^ $3B33r^ |
no Sul com 0 6° em Curitiba mas em encontra uma frente fria em dissipa- tres O tempo esta bom no Centro- no extremo Sul do continente, que c^da ccndi^ m^mh. ctnctn nubia*, 26 i6 cwad. cond^t mi^irin.
Campo Grande, ja no Centro-Oeste, Qao mas que ainda funciona como Oeste e na- regiao Norte do Brasil, mostra uma baka pressao subpolar ^ \\ 

"ZL 34 22 ^ 
,o

o frio foi mais forte do que em Porto divisor da massa polar para a massa com chuvas previstas para Belem se deslocando da costa do Pacilico dan> 27 17 1™^ dam is 1 Novawhi nubiado 36 n
Alegre; Campo Grande marcou 4,7° tropical. Esta ultima, a alta pressao Manaus. em direpao ao Atlantico. Uma nova ^ ^
e Porto Alegre 6,5°. Sao Paulo, ja no do Oceano Atlantico, esta mantendo Ha nuvens no extremo Norte do frente Ina vai se formar. Bumos AiftscUro 13 1 l« Angela daro 32 19 Roma dam 33 20

Cairo daro 33 21 Madri datu 35 18 Toquio chuvas 31 23
——  ——- ¦ 1 rrrrr Chicago daro 26 21 Mtnko nublado 24 13 Vicna da/o 19 22

Acompanhe tambem a previsSo do tempo de Grace May Domingues na Radio JORNAL DO BRASIL AM (940 KHZ) is 7,8 e 9 horas da manha e as 18n5u de segunda a saDaoo. copcniwpie nubfado v ig Miami chu>as 34 27 wa>hinpon nublado 30 20 1
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Horoscopo

_____ 111 DivisSo de Oualidade de Vida 234-8501; e Auto—Socorro GaJ'aiihoio, 273-5495; Auto— Reabtgo: Farmacia Capitolio, Rua Marechal ra. Avenida Fernando Matos, 162, tel. 399- ^RIES
P^^Conaun^dor Divisaode Vetores 293-9035e 293-9085. Socorro Fircar, tel. 208-1706 e 208-0828; e Soares Andrea. 282, tel. 331-6900 (diae noite). 5522e 399-8822. 21 de marpo a 20 de abril

conaumiaor  uivisaooe vLiurcb. Auto-Socorro Santos, tel. 284-9094 e 264- Bonsucesso: Farmacia Vitoria, Praga das Na- Vrgenaqs chmcas e ortopedtcas ¦ Laranjetrm Dia positivo que torna vocS mais cons-
i Comissao rle Defesa do Comumldor &SS Teiefones liteiB 9031. ?6es. 160. tel. 260-6346 (ate 23h). ClimcaEiio Serra, Rua Soares Cabral. 36, tel. ciente dos seus poderes ocultos al6m

trimar i Municinal do Rio de Janeiro)-Praca Mticr. Farmacia Mackenzie, Rua Dias da 265-6612. de tornS-lo bastante atraente, reforpan-
Marechal Floriano, s n». sala 201, Cinclandia. 9Q; Defesa Civil, 199;Corpo WffijU TAxis Cruz. 616, tel. 594-6930 (diae noite). KsS^fcJSS Urgil" d"sua ,or^ 

,de 
vontade® 0f"sadia para

Tel.: 262-7638 (direto) e 292-4141 ramais 364 e f Bo>"b"ros- ^ g"r L"T,b "'M Tarifas comuns, 24 horas/dia; Free Jacarepagua: Farmtaa Carollo, Estrada dc Ru^ ao da To re 538 tel 287-6399 poder co"oret,zar seftus °biet y.os amor°-
365. de 101, as 16b. Taxi. tel. 325-2122; e Tele Tixi, tel. 254-9834. Jacarepagua. 7.912, tel. 392-1888 (dia e noite). ^notntJoTolX Rua i°_s eprodssionais. Acei.e crlt.cas,
Seeretaria Municipal de Saude (Departamento 1 "La, 

T33 (W08 (d?reto) e 233- SWUt, Ti>uca: Casa Granado' Rua Conde de Bonr,m- Anibal de Mendonta, 135, tel. 511-0995. ^n „n m,Geral de Fiscalizagao Sanitaria): Rua Afonso andar. Centro te 233-TO08 (d.reto) e 23J FarmAciaS  300, tel. 228-2880 e 228-3225 (dia e noite). Ofialmologia ¦ lpanema, Clinica de Olhos Ipa- 21 de abrll a 20 de maio
Cavalcanti, 455, 6° andar, Cidade Nova. Tel.: MtS Ftnmcnon- Farmacia Flameneo. Pavuna: Farmacia Nossa Senhora de Guada- nema, Rua Visconde de Piraja, 414, sala 511, ® trlgono VSnus-Plutao pode funcionar
293-4595 (direto) e 273-6117 ramal 280, 24 rhavt,jrna Praia do F amenfo' 224 tel 285-1548 (ate lupe. Avenida Brasil, 23.390, tel. 350-9844 (ate tel. 247-0892. , , . . como um dlnamo que atra, prestigio,
horas por dia. ChaveirOS  Praia do namengo, w 

psiquiatria - Botafogo, Servi?o de Urgencia carisma e expenSncias artlsticas e amo-
Sunah: Avenida Franklin Roosevelt, 39, 2° EL*J Atendimento no Grande Rio, 24 ho- . " 

Farmacia do Leme Avenida Prado Ju- Centro: Farmacia Pedro II, edi'ficio da Central Psiquiatrica do Rio de Janeiro, Rua Paulino rosas invulgares e transformadoras.
andar, Centro. Tel.: 198 e 262-0198: ras/dia: Traneauto, tel. 391-0770, 391-1360, ior 237 ,e] 275-3847 (dia e noite). do Brasil, tel. 233-3240 e 233-7395 (ate 23h). Fernandes, 78, tel. 542-0844; Maracaml Clim- Transforme seu ciume e seus bloqueios
Praam (Seeretaria Estadual de Justin): Ave- 288-2099 e 268-5827; Chaveiro Imperio tel. Copacah'ana. Fam,kia Riaui. Rua Barata Ri- __ * 'C° oSs™Sen,lmen,0S renovados"
nida Frasmo Braoa 118 loia F Centro Tel 245-5860, 265-8444, 285-7443 e 284-3391; Ca- . / ^ ^cc -i-mg/j:q P noite^ R'jBP 131, tel. 264-3647. ... _ GtJVLEO&
!SmqT rioca, tel. 257-2221, 257-0999, 257-2569 e 256- Sta„ifrt Hp W£t. Emorgflncias Prontos-socorros dentanos • Cogacabana. 21 de maio a 20 de junho

SSS 

S3r3

de 9h is I7h Reboque  399-8322 (dia e noite) co Xavier, 26, tel. 264-1712; Botafogo, Pro- 664, tel. 2884797.  estavarepresadadentrodesi.causando
Feema (Rio): Disque Meio Ambiente, 204- Atendimento no Grande Rio, 24 ho- Cascadura: Farmacia Max. Rua Sidonio Paes, Cariiaco, Rua Dona Mariana, 219, tel. 286- ¦ A publicapflo destas lnforma56es 6 cacfuraentede libe^da^e^^u^-aftrma-
0099 e 204-0999; polui?ao acidental. 295-6046; ras/dia: Auto—Socorro Butelho. tel. 580-9079; |9, tel. 269-6448 (dia e noite). 4242 e 246-6060; Barra da Ttjuca, Cardio Bar- gratuita e feita a crit6rio da reda<?flo. urgente de liberdade e auto atlrma

J • T_ 21 de iunho a 21 de |ulho
Wl^-ClTim SIPS Na° mals Para suportar chantagens

... —______________________————— — - emoclonais vindas da famllia ou do par
* <m iMsiivn a e» wcDlcciMn amoroso. Mesmo que vocS acabe ce-

GARFIELD  JIM DAVIS AS COBRAS —it —ER dendo e se sacrificando em nome do
/ OLHB /AH Gawrcili ^ m aujt?toW> OOM Art3^,01 , amor serci preciso tomar atitudes in6di-
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g^rnV/^®£.;! W 3)1 «"ri!S'^5E IrG) JfiZSZom <masm<zO0Z  ,J 22 de julho a 22 de agosto
\ X rYv^TOOEN- \ ifvn /eUUEVERIA If r~ IrmSosconhecldos podem Influenciar na

Sfcsli 5^—TI ,,ry? 1 A J) C Lrjiionewit! A J SdO0AR.\=O- VI *_ sua vida financeira, num momento em'a/yjn aqui 
jC/PT"—emmiiv\ w?y «° °ius es,e se,or se ,orna mais rnut^vei,

^ °SiC|'?nt6 6 aber'°3 novras esPecula96es

" 23 de agosto a 22 do setembro
Numa quarta-feira tradicionalmente re-

rmrTmCOMBANANA ANGEL! O CONDOMtNIO  LAERTE gida por Mercurio, o virginlano. sobretu-
tnH>U!iJ.jLi wja oaimjv-'1'."-  iii ii 7 , . . xi _ Ay  1 — _/ .  V do aque e que nasceu no inlcio da re-
rtrrvrryY^e K-rV ,no^!lK73TFff\' ^r V- rv^/,„FilO,PO^lNGO CONTISA XJROMBADOeS ENTAO N^O 6 CONTRAy g6nCia, tem ao seu dispor uma mente
IUlKilmmsMeW ] r&v, TEM JoGO QU6M?! OEViWSA' e'co^MA0«=r mais ativa, perfeccionista, que relaciona

^ii^1 k ^ fa''^ glnosa 
nos seus valores e na sua idenli-

NSO T& VBOPO J p?r i[j^^SlRkw V/ /rrl& ^ 3 / \' Z : I gpls J imprevislveis. Os do segundo precisam
H|py"T usoNENrtuMf/, w<'rtrrr'_"r~~:^mr~w£ > rrs.  -I 11 »"* * ' ev tar deceppSes amorosas e o como-

r» TUT A R-O TTF, TD PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ ESCORPIAO
" lViaUU uji   — r-j-jMjjnr^ J oi-reo \ / O TACO outubro a 21 de novembro

/ O'Jjjyi K1ZEh! \ f gpiy-prjc Q Escorpianos nascldos no princlpio do
/^<K ntnc\ m I OBRl- \ ® /.. .E * ,/ v* I QUE NAX5 0O6TAI I ctrrnnoa / ^71 segundo decanato estao predispostos a

\ /i-o l§i H fjag a J//mSOHr inflamagoes, sinusites e reagSes agres-

I PAE&s'n* ^^^^POUTORj ^sivas e crises de ciume. Evlte confrontos

^/ /vl  (. jHRsj ^ J 1© CbJu^S S 22 de novembro a 21 de dezembro
BKh/e'' fu <1-1 ~~mlBajja ' 

"yliui, vfflD-Cu—I" Exaltaffies dos seus dotes mentais mo-
J pAft,<>. "Wiff , ~jl: 

w " ..." Vimentando sua carreira e tornando-o
 L@ L»id:w]^syr^caTm.i>c v., bem mais inteligente, crltico e pr&tico,

nSo deixando nada passar despercebi-
EPMORT ^ L.F.VERlSSlMOE MIGUEL PAIVA CEBOLINHA MAURlCIO DE SOUSA ^,4"^aperie'igMmento^protrss^naf'

pST^0E ^AOAVABrAOS 1W^fA 22^frS a 20 de Janeiro

Para 

ser atjeito, o capricorniano 6 capaz

rrTT>r»TiAn»  ,  ria, n5o insistindo em fazer tudo sozinhoKID FAROFA   TOM K. RYAN BELINDA   DEANI YOUNG E STAN DRAKE e se rebelar com conceitos e comporta-
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NAS CAPITAIS INVERNO NO RIO -NA AMERICA POÍSÜL

Baixa Pressão Tropieail

iFrcntc Fria]

NO MUNDO, ONTEM

Grace May Domingues
Tempo

Observatório Nacionalífiotituto Nacional c}« Meteofo4oonInstituto do Pesquisas Eopaciais

O 6o Distrito de Meteorologia  •
prevê mais um dia de céu nubla- •• .
do e temperatura em declínio. |
máxima e a mínima estão muito jrk
próximas, e a ausência de varia- |» h|
ção mantém o frio uniforme du- fl fjf\ prante todo o dia e a noite. A |f JJj[^\ Y
nebulosidade constante impede o
efeito de aquecimento do Sol e a ' ' nf
única influência é a da massa
polar e o seu frio.

O Serviço Meteorológico da Marinha confirma a
previsão de tempo instável, com chuvas esparsas e
possibilidade de melhoria.

Os ventos sopram de sul, com velocidade entre 15
e 20 nós, e deixam o mar agitado. As ondas vão ter a
altura entre l,5m e 2m e seu intervalo de formação
vái ser entre 5 e 6 segundos.

A visibilidade vai variar entre 4 e 10 quilômetros
da costa na madrugada e na manhã. Até o fim da
tarde, se ocorrer a melhoria do tempo, se estenderá
até 20. O céu passará de encoberto a meio encober-
to.

. 6h26min
I7h31min

nascente.
V SiaLote

Otunrvíitôno NacionalBelém
Boa Vista
Macapá
Manaus
Porto Velho
Rio Branco
Miracema
Aracaju
Fortaleza
Joio Pessoa
Maceió
Natal
Recife
Salvador
São Luis
Teresina
Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Belo Horizonte
Sáo Paulo
Vilóna
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre

Teresina CD I3h07min.nascente

Rio Branco
PortoValho

Crescente
29/7 a 6/8

Chaia
6 a 13/8Brasília

Claro a
nublado Mingua nta

13 a 20/8
Oirotofla de Hidrogralia c Navegação

Chuvas
ocasional*

¦00h09min
I3h32min,
05h58min.
I8h47min

Massa 
polar 

e ventos frios no Sudeste Londr*» » JHogoou
/ Noif» lorqu»
Lo% Ana»!»»/*3

P«quimcontinente com a presença das baixas
pressões tropicais que se estendem
em linha reta de um oceano ao outro
e ainda provocam nebulosidade so-
bre o continente. A Venezuela, a Co-
lômbia, as Guianas e a América Cen-
trai estão, em geral, cobertas por
estas nuvens.

O satélite ainda obteve uma bela
imagem de uma formação ciclônica
no extremo Sul do continente, que
mostra uma baixa pressão subpolar
se deslocando da costa do Pacífico
em direção ao Atlântico. Uma nova
frente fria vai se formar.

o céu claro no Nordeste, e as chuvas
cessaram. Sua tropicalidade mantém
a temperatura elevada, que alcançou
33,8° em Teresina. O Inverno não
chega ao Nordeste, protegido do frio
pela alta pressão tropical.

O interior do continente tem o céu
claro, aliando a influência da massa
polar com a subtropical do Oceano
Pacífico e a tropical do Oceano
Atlântico, onde há o encontro das
três. O tempo está bom no Centro-
Oeste e na- região Norte do Brasil,
com chuvas previstas para Belém e
Manaus.

Há nuvens no extremo Norte do

Sudeste, está tão frio quanto o Cen-
tro-Oeste e a capital marcou 5o. No
Rio o efeito é diferente e está ocor-
rendo a convergência da máxima e
da mínima. A mínima não baixou —
está a 13o —, mas a máxima já desceu
até 17,5°, tornando muito semelhante
o dia e a noite. O céu está nublado
todo o tempo.

No mar, acima da massa polar se
encontra uma frente fria em dissipa-
ção mas que ainda funciona como
divisor da massa polar para a massa
tropical. Esta última, a alta pressão
do Oceano Atlântico, está mantendo

A imagem obtida pelo satélite
Goes-7 mostra com clareza a posição
da massa de ar polar. Ela se encontra
diante do litoral das regiões Sul e
Sudeste, onde atinge o Rio de Janei-
ro, São Paulo e as áreas mais eleva-
das de Minas Gerais, deixando o
Espírito Santo fora desta onda de
frio que se prolonga pelo interior e
alcança a região Centro-Oeste.

A mínima nacional foi marcada
no Sul, com 0,6° em Curitiba, mas em
Campo Grande, já no Centro-Oeste,
o frio foi mais forte do que em Porto
Alegre; Campo Grande marcou 4,7°
e Porto Alegre 6,5°. São Paulo, já no

Tóquio
OCEANO
PACÍFICO

Neva (tolhi

Bogotá
Rtod*
JatMiro

OCEANO
Indicooceano H

ATLÂNTICO SldneyJohanesburgoPACÍFICO

Oáaáo Comflçàes mis. min.
Genebra nublado 26 16
Havana nublado 34 22
Johanncs-
burgo claro 18 I
Lisboa claro 29 18
Londres nublado 28 18
Los Angeles claro 32 19
Madri dam 35 18
México nublado 24 13
Miarro chuvas 34 27

Cldad* Condições más. min.
Montevideu claro 13 7
Moscou nublado 16 10
NovaDclhi nublado 36 27
Nova Iorque nublado 29 20
Paris claro 30 14
Roma daro 33 20
Tóquio chuvas 31 23
Viena claro 29 22
Washington nublado 30 20 >

Cidade Condições más. min.
Amsterdã daro 28 16
Atenas daro 34 21
Berlim daro 27 17
Bogotá chuvas 18 5
Bruxelas daro 29 11
Buenos Aires daro 13 I
Cairo claro 33 21
Chicago daro 26 21
Copcnhague nublado 27 18Acompanhe também a previsão do tempo de Grace May Domingues na Rádio JORNAL DO BRASIL AM (940 KHZ) às 7,8 e 9 horas da manhi e às 18h50 de segunda a sábado.

Serviço
ÁRIES
21 de março a 20 de abril
Dia positivo que torna você mais cons-
ciente dos seus poderes ocultos, além
de tornâ-lo bastante atraente, reforçan-
do sua força de vontade e ousadia para
poder concretizar seus objetivos amoro-
sos e profissionais. Aceite criticas.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
O trlgono Vônus-Plutão pode funcionar
como um dinamo que atrai prestigio,
carisma e experiências artísticas e amo-
rosas invulgares e transformadoras.
Transforme seu ciúme e seus bloqueios
afetivos em sentimentos renovados.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
É hoje que o gemlniano poderá sur-
preender a todos, e sobretudo a si me3-
mo, colocando para fora toda a força què
estava represada dentro de si, causando
uma ansiedade fora do comum. Sensa-
ção urgente de liberdade e auto-aflrma-
ção.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Não dá mais para suportar chantagens,
emocionais vindas da família ou do par
amoroso. Mesmo que você acabe ce-
dendo e se sacrificando em nome do
amor será preciso tomar atitudes inédi-
tas e vigorosas na esfera amorosa.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Irmãos conhecidos podem Influenciar na
sua vida financeira, num momento em
que este setor se torna mais mutável,
oscilante e aberto a novas especulações
e idéias. Bom para acordos, mas evite a
ansiedade ao comer e gastar.
VIRGEM
23 de agosto a 22 do setembro
Numa quarta-feira tradicionalmente re-
gida por Mercúrio, o virginlano, sobretu-
do aquele que nasceu no inicio da re-
gência, tem ao seu dispor uma mente
mais ativa, perfeccionista, que relacioná
tudo, visando atingir a perfeição o a
lógica.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Librianos nascidos no primeiro dacanar
to vivem um momento de mudança verti-
ginosa nos seus valores e na sua identi-
dade, tornando-se excêntricos e
imprevisíveis. Os do segundo precisam
evitar decepções amorosas e o como-
dismo.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Escorpianos nascidos no principio do
segundo decanato estão predispostos a
inflamações, sinusltes e reações agre3-
sivas o crises de ciúme. Evite confrontos
e riscos. Consumismo e gula. Os demais
estão buscando o poder e estão conse-
guindo.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Exaltações dos seus dotes mentais mo-
vimentando sua carreira e tornando-o
bem mais inteligente, critico e prático,
não deixando nada passar despercebi-
do. Ânsia de ler e se instruir num mò-
mento de aperfeiçoamento profissional.*
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Para ser aceito, o capricorniano é capaz
de sacrifícios Incríveis que, apesar de
trazerem certa frustração pessoal, o co-
locam como uma pessoa útil, com um
lugar definido na sociedade. Mas já está
na hora de você se integrar. Reavalie-
S9.
AaUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Momento de trocar a solidão e a auto-
suficiência por uma vida mais comunitá-
ria, não insistindo em fazer tudo sozinho
e se rebelar com conceitos e comporta-
mentos que fogem totalmente da sua
verdade. Aceite quem é diferente de vo-

ra. Avenida Fernando Matos, 162, tel. 399-
5522e 399-8822.
Urgências clinicas e ortopédicas - Laranjeiras,
Clínica Ênio Serra, Rua Soares Cabral, 36, tel.
265-6612. ,
Urgências pediàtricas - Botafogo, Urpe, Aveni-
da Pasteur, 72, tel. 295-1195; Ipanema. Urgil,
Rua Barão da Torre, 538, tel.287-6399.
Otorrinolaringologia • Ipanema, Corti, Rua
Anibal de Mendonça, 135, tel. 511-0995.
Oftalmologia • Ipanema, Clinica de Olhos Ipa-
nema, Rua Visconde de Pirajá, 414, sala 511.
tel. 247-0892. . 
Psiquiatria - Botafogo, Serviço de Urgência
Psiquiátrica do Rio de Janeiro, Rua Paulino
Fernandes, 78, tel. 542-0844; Maracanã, Clíni-
ca Mariana, Rua Professor Eurico Rabelo,
131, tel. 264-3647. ...Prontos—socorros dentários • Copacabana,
Clinica Dr. Barroso, Rua Santa Clara, 115,
sala 408, tel. 235-7469; Tijuca, Centro Especia-
íizado de Odontologia. Rua Conde de Bonfim,
664, tel. 2884797.

Realengo: Farmácia Capitólio, Rua Marechal
Soares Andréa, 282, tel. 331-6900 (dia e noite).
Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça das Na-
ções, 160, tel. 260-6346 (até 23h).
Mèier. Farmácia Mackenzie, Rua Dias da
Cruz, 616, tel. 594-6930 (dia e noite).
Jacarepaguá: Farmácia Carollo, Estrada dc
Jacarepaguá, 7.912, tel. 392-1888 (dia e noite).
Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de Bonfim,
300, tel. 228-2880 e 228-3225 (dia e noite).
Pavuna: Farmácia Nossa Senhora de Guada-
lupe, Avenida Brasil, 23.390, tel. 350-9844 (até
22h).
Centro: Farmácia Pedro 11, edifício da Central
do Brasil, tel. 233-3240 e 233-7395 (até 23h).

Auto—Socorro Gafanhoto. 273-5495; Auto—
Socorro Fercar, tel. 208-1706 e 208-0828; e
Auto—Socorro Santos, tel. 284-9094 e 264-
9031.

Divisão de Qualidade de Vida, 234-8501; e
Divisão de Vetores, 293-9035 e 293-9085.Consumidor

i Comissão de Defesa do Consumidor
(Câmara Municipal do Rio de Janeiro): Praça
Marechal Floriano, s;n°, sala 201. Cinelãndia.
Tel.: 262-7638 (direto) e 292-4141 ramais 364 e
365.de lOIi ás 16h.
Secretaria Municipal de Saúde (Departamento
Geral de Fiscalização Sanitária): Rua Afonso
Cavalcanti, 455, 6o andar, Cidade Nova. Tel.:
293-4595 (direto) e 273-6117 ramal 280, 24
horas por dia.
Sunah: Avenida Franklin Roosevelt, 39, 2o
andar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198:
Procon (Secretaria Estadual de Justiça): Ave-
nida Erasmo Braga, 118, loja F, Centro. Tel.:
224-0989, de lOhas I6h.
SM TU (Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos): Rua Fonseca Teles,
121, 13° andar, São Cristovào. Tel.: 284-5588,
de 9h às I7h.
Feema (Rio): Disque Meio Ambiente, 204-
0099 e 204-0999; poluição acidental. 295-6046;

Telefones úteis
Polícia, 190; Defesa Civil, 199; Corpo

tle Bombeiros, 193; Água e esgotos, 195; Lu: e
força, 196; e Delegacia Especial de Atendimento
ú Mulher. Avenida Presidente Vargas, 1.248,3"
andar, Centro, tel.: 233-0008 (direto) e 233-
1366, ramais 194,195 e 137.

Tarifas comuns, 24 horas/dia: Free
Táxi, tel. 325-2122; e Tele Táxi, tel. 254-9834.

ir-Bí Flamengo: Farmácia Flamengo,
Praia do Flamengo, 224, tel. 285-1548 (até
lh).
Leme: Farmácia do Leme, Avenida Prado Ju-
nior, 237, tel. 275-3847 (dia e noite).
Copacabana: Farmácia Piaui, Rua Barata Ri-
beiro, 646. tel. 255-3209 (dia e noite).
Leblon: Farmácia Piaui, Avenida Ataulfo de
Paiva, 1.283, tel. 274-7322 (dia e noite).
Barra da Tijuca: Farmácia Piaui, Estrada da
Barra, 1.636, bloco E, loja E, Art Center, tel.
399-8322 (dia e noite)
Cuscudura: Farmácia Max, Rua Sidònio Paes,
19, tel. 269-6448 (dia e noite).

WL ,*i Atendimento no Grande Rio, 24 ho-
ras/dia: Trancauto, tel. 391-0770, 391-1360,
288-2099 e 268-5827; Chuveiro Império, tel.
245-5860, 265-8444, 285-7443 e 284-3391; Ca-
rioca, tel. 257-2221, 257-0999, 257-2569 e 256-
0409; Chave do Mèier, tel. 261-4461 e 594-
9279; e Grande Rio, tel. 352-2866.

55-3j] Reboque 
I V-iffl Atendimento no Grande Rio, 24 ho-
ras/dia: Auto—Socorro Botelho, tel. 580-9079;

Emergências
Prontos—socorros cardíacos - Lagoa,

Prontocor, Rua Professor Saldanha, 26, tel.
286-4142; Tüuca, Prontocor. Rua São Francis-
co Xavier, 26, tel. 264-1712; Botafogo, Pró—
Cardíaco, Rua Dona Mariana, 219, tel. 286-
4242 e 246-6060; Barra da Tijuca, Cárdio Bar-

¦ A publicação destas Informações 6
gratuita e feita a critério da redação.
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v 1DÉAL! PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Dia que exigirá do pisciano maior pon-
tualidade e concentração para não tro-
car as bolas e ter dificuldades de comu-
nicação, tendo certo desgaste ao falar e
entender os outros. Isto é notável para
os nascidos no inicio da regência.

Carloo Magno
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Proibição de

ônibus em túnel

é discutida
A proibição de tráfego de ônibus nos

túneis Santa Bárbara e Dois Irmãos, en-
tre 10 e 16 horas, será discutida hoje
numa reunião entre a Secretaria Munici-
pai de Transportes, o Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) e o Depar-
lamento de Circulação Viária. A medida,
determinada pelo governo do estado e
publicada no Diário Oficial, atende a
solicitação da Feema, que pretende desta
forma reduzir os altos índices de polui-
ção provocada pela fumaça negra.

!. O secretário municipal de Transpor-
tes, Álvaro José Martins dos Santos, pre-
vê grandes transtornos para os usuários
das linhas de ônibus que passam pelos
túneis Dois Irmãos e Santa Bárbara."Tenho consciência ecológica, mas não
posso admitir demagogia", afirmou. Al-
varo José disse que a Feema deveria ter
obrigado o DER a fazer obras no Dois
Irmãos, se realmente quisesse resolver o
problema da poluição. "Já foi feita a
concorrência para a instalação de novos
aparelhos de ventilação e colocação de
parede divisória no Túnel Santa Bárba-
ra, e no dia 21 de agosto será anunciada
a proposta vencedora", disse.

Segundo o secretário, 355 ônibus pas-
sam diariamente pelos túneis Dois Ir-
mãos e Santa Bárbara (196 no primeiro e
159 no segundo), e todos terão os itinerá-
rios alterados. "A medida da Feema não
resiste a um debate sério. Imaginem o
motorista no meio do trânsito, às 9h55,
sem saber se arrisca atravessar o Túnel
Dois Irmãos, ou se segue pela Avenida
Niemayer", ponderou Álvaro José. Para
ele, os maiores prejudicados serão os
moradores da Rocinha, que entram na
favela pelo Largo do Boiadeiro e terão
que descer na Praia de São Conrado."Eles andarão cerca de 2 km para chegar
ém casa", calculou o secretário.

O presidente da Feema, Fernando de
Almeida, mostrou-se surpreso com a rea-
ção pessimista do secretário de Trans-
portes. "Não podemos ser levianos com
a saúde da população", afirmou. Ele ga-
rante que 80% dos usuários dessas linhas
de ônibus não serão incomodados, por-
que a interdição não abrange a hora do
rush. "O estado tomou uma decisão e
não voltaremos atrás. Não é possível que
a prefeitura, tão bem equipada, não pos-
sa resolver o problema de operação do
Túnel Santa Bárbara", afirmou Fernan-
do de Almeida.

O responsável pela operação do San-
ta Bárbara, Mário Borgalo, não recebeu
notificação sobre a proibição. O diretor
do Departamento de Circulação Viária.
Paulo Sarmento, disse que está sendo
feito um levantamento dos pontos de
acesso ao túnel, a ser encaminhado à
Polícia Militar.

Dia frio e cinzento faz

o Rio parecer 
São Paulo

Durante todo o dia de ontem o co-
mentário mais escutado nas ruas era:"Que frio!" A temperatura oscilou entre
13 graus, em Santa Cruz, e 17.5 graus, no
Aterro do Flamengo. Nuvens cinzas,
uma garoa fina e o vento gelado deram
ao Rio o aspecto de um dia típico de São
Paulo. Às 6h ainda estava escuro. Muita
gente reclamou de ter que ir trabalhar."Nem o carro quis acordar hoje", co-
mentou o motorista de táxi José Freitas
de Almeida. O Passat a álcool teve que
ser empurrado ladeira abaixo. "Passei o
maior suadouro. Foi a única vez no dia
que senti um calorzinho", brincou.

Nas ruas via-se um desfile de casacos,
blusas de lã, calças compridas e meias
finas, para as mais corajosas. "Não sei
mais o que faço. No pé a gente põe meia,
na mão põe luva. Mas como é que vou
cobrir meu nariz?", perguntava a banca-
ria Ana Cristina Bandeira, enquanto es-
perava ônibus no Leblon.

Mas para alguns o frio estava até
agradável. Sean, um cão da raça ruski

siberiano, desfilava alegre pela praia."Ele adora as baixas temperaturas por-
que é de uma raça originária de países
muito frios, acostumada a puxar trenó",
explicou Vânia Castilho, dona do ani-
mal. Com uma touca de lã feita de um
pelo tão grosso quanto o do cachorro, o
vendedor de uma carrocinha de refrige-
rantes na Praia do Leblon preparou um
conhaque para passar a noite trabalhan-
do. "A gente fica admirando as meninas
passarem, tomando uma bebida, e o cor-
po esquenta", afirmou Robson Coim-
bra.

Pode parecer uma incoerência, mas
para se esquentar muitas pessoas subi-
ram o Alto da Boavista: o restaurante
Floresta, na Floresta da Tijuca, acendeu
a lareira para atrair a freguesia. "Com
esse frio, algumas pessoas aproveitam a
tarde para provar um chocolate quente,
um chá, um bolo de chocolate e uns
queijinhos", contou a dona do restau-
rante, Marlene Brito. Programa de quem
sabe curtir o trio.

Fernando Lemos
quarta-feira, 178/90 o Cidade o 3

Caixa financia

23 mil casas no

Estado do Rio

A Caixa Econômica Federal libera,
este mês, a primeira etapa do financi-
mento para a construção, em seis meses,
de 23.600 casas populares no Estado do
Rio, previstas no Plano de Ação Integra-
da do governo federal. A secretária de
Trabalho e Ação Social do Estado, So-
lange Amaral, anunciou que assinará
com a Caixa o primeiro contrato de fi-
nanciamento, para construção de 422 ca-
sas populares em quatro municípios: Rio
(bairro de Campo Grande), Cordeiro,
Macaé e Itaguaí.
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Pais movem açao 
para

pagar 
escola em 

juízo

Nos próximos 40 dias — garantiu a
secretária — serão encaminhados à Cai-
xa mais sete projetos, para a construção
de 2.700 casas, em Rio das Flores, São
Pedro da Aldeia, Mendes, Campos,
Cambuci, Duque de Caxias e Nova Igua-
çu. Segundo o superintendente da Caixa,
José Carlos de Matos, estão em análise
pelo menos oito empreendimentos de ou-
tros agentes promotores além da Cehab,
para a construção de 3 mil unidades
habitacionais.

Nesses empreendimentos, os conjun-
tos serão construídos nos municípios de
Magé, Campos, Volta Redonda, Rio das
Flores, Niterói, Resende, Macaé, São
Gonçalo, Cabo Frio, Nova Friburgo,
Cantagalo, Três Rios e Angra dos Reis.
A construção será a partir deste mês.

Formulário de

ITBI muda a

partir de hoje
A partir de hoje, vai ser colocado em

prática o decreto assinado pela Prefeitura,
na segunda-feira, instituindo um novo
formulário para pagamento do ITBI —
Imposto sobre Transmissão de Bens Imó-
veis. Além dessa medida, o contribuinte
passa a ficar isento do pagamento de taxa
de expediente para obtenção de qualquer
documento fornecido pela Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda. Com isso, a prefeitu-
ra espera aumentar a segurança do siste-
ma de arrecadação de impostos,
dificultando a ação dos zangões (falsos
despachantes), denunciados pelo JOR-
NAL DO BRASIL.

A diferença básica do sistema antigo
de pagamento do ITBI para o atual é que
agora o contribuinte não vai mais ter
acesso à guia de recolhimento do impôs-
to, que era comprada cm qualquer pape-
laria e preenchida manualmente pelos fis-
cais da Secretaria. Pelo novo sistema, a
guia de recolhimento vai ser expedida por
computador e enviada diretamente à
agência do Baneij na Avenida Presidente
Vargas, 817.

Os pais de 300 alunos do Colégio An-
glo-Americano vão mover hoje ação de
consignação de pagamento na Justiça das
mensalidades escolares de julho e agosto.
Os advogados da Associação de Pais de
Alunos do Rio de Janeiro (Apaeij), Fran-
cisca Pretzel e Américo Brasil, alegarão
que o colégio aumentou as mensalidades
em índice acima do permitido por lei, que
é de 50,59%, correspondente a 60% do
reajuste dos professores (84,32%).

O presidente da Apaetj, Jorge Esch,
contou que o Anglo-Americano obteve em
julho de 1988 um parecer do Conselho
Federal de Educação autorizando-o a au-
mentar as mensalidades em índices acima
dos permitidos pelo Conselho Estadual
(CEE). Em setembro a Apaeij impetrou
mandado de segurança na 5* Vara Federal
e dois meses depois, segundo Esch, ganhou
sentença que eliminava os efeitos do pare-
cer. "O Anglo e outras escolas consegui-

. ram o recurso baseados em decurso de
prazo, já que o CEE ficou 60 dias com
suas planilhas sem analisá-las. Só que o
recurso não foi praticado, porque o Anglo
sabia do mandado de segurança", disse.

Com base nesse recurso, de acordo
com Esch, o colégio informou ao CEE que
em dezembro de 88 a mensalidade do
pré-escolar era de Cz$ 120.600. Esse valor,
publicado no Diário Oficial de 22 de maio
e utilizado para o cálculo da mensalidade

de março de 1990, foi diferente do que a
escola cobrou de fato — Cz$ 38.874,69,
apesar de autorizada a cobrar Cz$
41.642,03. "Nos carnês do pré-escolar
constava em dezembro de 88 o valor de
CzS 93.199,38. Logo abaixo vinha outro
valor, com desconto não explicado, bai-
xando a mensalidade para Cz$ 38.874,60",
contou.

Em março, abril e maio deste ano, a
escola cobrou NCz$ 3.564,91 e, em junho,
uma cota extra de Cr$ 5.332. Em julho, a
mensalidade subiu para Cr$ 9.450. "Os
pais estão movendo ação de consignação
para que só sejam depositados os valores
das mensalidades dé março mais 50,59%
de reajuste", disse Esch. Um grupo de pais
procurou a direção da escola e, segundo a
Apaeij, foi ameaçado de ter seus filhos
expulsos do Anglo-Americano no próxi-
mo ano.

O dono do colégio, Nei Suassuna, afir-
mou que está cumprindo a lei e que o
estabelecimento já passou por três inspe-
ções da Sunab este ano. Acha que os pais
vão perder a ação de consignação e ainda
o desconto que o colégio oferece. "Não
aumentei além do que_a lei permite. E a
escola não ameaçou ninguém de expulsão.
O que ocorre è que um número insignifi-
cante de pais está criando problemas, con-
tra 99% que concordaram com nossos
reajustes", disse Suassuna.

Chiarelli aprova projeto
BRASÍLIA — O anteprojeto sobre

livre negociação de mensalidades escolares
elaborado por uma comissão com repre-
sentantes de nove associações de pais de
alunos e de donos de escolas deve se trans-
formar em projeto de lei ou medida provi-
sória do governo. O ministro da Educa-
ção, Carlos Chiarelli, aprovou a minuta do
documento que lhe foi entregue ontem à
tarde e vai encaminhá-lo ao Palácio do
Planalto para uma decisão. O diretor da
Confederação Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino (Confenen), Basile
Anastassaski, criticou a proposta, afir-
mando que partiu de grupos sem represen-
tatividade a nível nacional.

O texto não fixa índices de reajuste,
dando liberdade a pais e escolas para ne-
gociarem os aumentos de mensalidades. A
proposta é de negociações isoladas porescola, com a associação de pais e alunos
ou, onde não houver associação, com a
federação estadual. O anteprojeto prevê
prazos de 10 dias para as associações con-
vocarem pais ou alunos, de outros 10 dias
para as negociações e mais 10 para o
Ministério Público decidir quando não
houver acordo entre as partes.

No caso das universidades, o acordo
seria diretamente entre a instituição e

representantes dos alunos escolhidos em
votação direta. Se a escola não tomar a
iniciativa da negociação, continuaria va-
lendo a lei 8.039, que congelou as mensa-
lidades nos valores de março.

Para Basile Anastassaski, presidente
do Confenen, as entidades que elabora-
ram o anteprojeto não têm a menor re-
presentatividade e por isso ele não vai
dar certo. Segundo ele, a maioria dos
donos de escolas não acredita em livre
negociação: "Isso nunca deu certo, que-
remos apenas que o governo pare de
ditar normas para o setor e cumpra a
Constituição", disse, referindo-se ao ar-
tigo 209, que garante liberdade de ensino
à iniciativa privada desde que cumpra as
normas gerais da educação nacional.

As entidades que formularam o ante-
projeto incluem a Associação Brasileira
de Mantenedoras (ABM), que representa
900 escolas particulares, a Associação
Catarinense das Fundações Universitá-
rias, o Fórum dos Reitores do Rio Gran-
de do Sul, a Companha Nacional das
Escolas Comunitárias, que representa
1.100 estabelecimentos particulares de
ensino, a Federação Nacional das Asso-
ciações de Pais e Alunos e entidades de
pais e alunos de São Paulo, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina.

Polícia prende

por extorsão

PM reformado
Policiais da Çoordenadoria de Apoio

Operacional da Polícia Civil (CAO),
prenderam em flagrante três homens —
entre eles o PM reformado Célio Pache-
co, de 45 anos — que extorquiam o
empresário francês François Thierry Be-
ja, em frente a Sala Cecília Meireles, na
Lapa (Centro). Os outros dois detidos
são o comissário da Varig Lincoln Fer-
nandes Sanches, 32 anos, e o serralheiro
Alcides Moura Pereira, 42 anos.

A história teve início na noite de
segunda-feira, quando os criminosos, se
dizendo policiais, fecharam a Merce-
des Benz do empresário e mandaram
que ele estacionasse. Segundo o francês,
os três homens estavam num Gol bran-
co, que tinha a sirene ligada e um piás-tico colado na vidro, com a inscrição:"Apoie a nossa polícia". Ao revistarem
o carro, os falsos policiais foijaram o
encontro de papelotes de cocaína no
porta-luvas e exigiram Cr$ 1 milhão
para que o caso fosse abafado.

Ao prestar depoimento na sede da
Divisão de Repressão ao Crime Organi-
zado (Dirco), o empresário — proprie-
tário de restaurantes no Rio e em Ar-
mação de Búzios, na Região dos Lagos
— disse que tentou se defender das
acusações negando que fosse sequer con-
sumidor de drogas. Mas, segundo ele,
um dos homens o alertou que o caso
levaria pelo menos 60 dias para ser
definitivamente esclarecido. "Ê melhor
pagar que tudo vai terminar bem", dis-
sc um deles, de acordo com o francês.
François chegou a preencher um cheque
cruzado de CrS 700 mil, de uma agen-
cia de Cabo Frio, mas os criminosos
não aceitaram. "Eles se recusaram a
receber, exigiram 7 mil dólares e me
deram prazo até o dia seguinte para
pagar", contou.

Antes, no entanto, de procurar o
grupo no local e hora marcada para o
pagamento, o empresário foi até a Poli-
cia Federal, na Praça Mauá e de lá
seguiu para a Çoordenadoria de Apoio
Operacional da Polícia Civil. Policiais
foram designados para acompanhá-lo
e, de longe, assistiram ao encontro entre
o francês e os homens que tentavam
extorqui-lo. Quando François retirou da
pasta um envelope — que estava vazio c
era a senha combinada para a prisão —,
os policiais se aproximiou e pegaram cm
flagrante os três envolvidos.
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Nazareno convoca testemunhas

Moreira Franco
e seu irmão

poderão depor

O 
advogado Wilson Siston infor-
mou, ontem, que convocou o

governador Moreira Franco, seu ir-
mão Nélson Moreira Franco, seu se-
cretário particular Rogério Monteiro,
o secretário-geral do PMDB do Rio,
José Augusto Guimarães, e o ladrão
de automóveis José Carlos de Carva-
lho, o Carlinhos Gordo, para deporem
a favor do professor de educação física
Nazareno Barbosa Tavares. Siston é
advogado de Nazareno, que a polícia
acusa de planejar o seqüestro do pu-
blicitário Roberto Medina.

Ele disse que convocou o governa-
dor para comparecer â 22a Vara Cri-
minai, porque "ele conhece o profes-
sor há três anos, o nomeou para o
Tribunal de Contas, lhe deu um DAS
(cargo em comissão) no Estado, o re-
quisitou para trabalhar no Palácio
Guanabara e, se fez tudo isso, é por-
que achava Nazareno um bom rapaz.
Por isso, ele deve ir à Justiça defender
o amigo", afirmmou.

R. T. Fasanello

Nazareno: rapaz

A juíza Denise Rolins recebeu a
petição de Siston e hoje à tarde podedar parecer. O advogado que, na se-
mana passada, entregou uma relação
de cinco nomes para testemunhas de
defesa de seu cliente, substituiu todos
por Moreira Franco, Nélson Moreira
Franco, Rogério Monteiro, José Au-

gusto Guimarães e Carlinhos Gordo.
Os nomes retirados são os de Paulo

Sérgio Garamez, professor de educa-
ção física, primo de Nazareno e que
realiza trabalhos comunitários no Pa-
vão/Pavãozinho; Paulo César Nasci-
mento, que esteve numa festa junina
em Jacarepaguá e que iria dizer que
Nazareno e Miguel Jorge, o Miguelão,
estavam lá na hora do seqüestro; Ita-
mar de Oliveira e Antônio Pedro dos
Santos, amigos do professor de educa-
ção física.

A quinta testemunha era Miguelão,
que trabalhou como segurança de Mo-
reira Franco e de Rubem Medina —
quando este se candidatou a prefeito
do Rio — e era também funcionário
da Secretaria de Promoção Social. Na
secretaria, ele trabalhou com Nazaré-
no, sob as ordens de Nélson Moreira
Franco. Na semana passada, Miguel
Jorge foi assassinado á porta de casa
por homens que estavam num carro
verde.

O advogado explicou que o nome
de José Augusto Guimarães foi exi-
gência de Nazareno Barbosa Tavares,
que ligou da prisão para seu escritório."O José Augusto, segundo Nazareno,
é muito amigo do governador e tam-
bém era amigo de meu cliente", con-
tou Siston.
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Aids — O Exército reintegrou ontem
o pára-quedista E.D.M., de 19 anos, por-
tador do virus da Aids, que, em março,
ao fim do serviço militar obrigatório,
recebera baixa após exame que consta-
tou a doença. Ele foi internado, pelamanhã, no Hospital Central do Exerci-
to (HCE), em Triagem (Zona Norte),
onde será submetido a tratamento. A
1" Região Militar demorou 13 dias para
promover a reincorporação do soldado,
determinada em 18 de julho por limi-
nar do juiz da 5* Vara Federal, André
José Koslowski. E.D.M. reivindica a
reforma no serviço militar, com direi-
to a vencimentos e assistência médi-
ca-hospitalar custeada pelo Exército.
Ossadas — Peritos do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli, com auxílio
de legistas, começaram a examinar os
crânios humanos e as ossadas encon-
tradas sexta-feira num despenhadeiro na
Estrada das Paineiras, na Floresta da
Tijuca. Os exames vão procurar estabele-
cer a época em que as pessoas foram
assassinados, idade presumível, cor da
pele, dos cabelos e tentar reconstituir as
arcadas dentárias. Os crânios estão per-
furados com tiios e alguns, dilacerados,
por terem sido atingidos por balas de
escopeta. A policia investiga denúncias
de existência de mais ossadas em outros
pontos da Estradas das Paineiras e no
Sumaré, locais que estariam sendo usa-
dos como cemitérios clandestinos por
grupos de extermínio.
Baaerj — O posto pagador do Ba-
nerj, na Companhia de Eletricidade do

Rio de Janeiro (Cerj), na Rua Luis Leo-
poldo Pinheiro, Centro de Niterói, foi as-
saltado por volta das 9h30, pouco de-
pois de um carro forte deixar Cr$ 4
milhões para o pagamento dos funcio-
nários. Dois homens pretos, vestidos
com uniforme da Polícia Militar, ren-
deram o vigia e fugiram com os três
malotes de dinheiro.
Banco d.o Brasil — Seis homens
assaltaram a agência do Banco do Brasil
no lapas, na Rua Evaristo da Veiga, no
Centro, por volta de lOh. O bando imo-
bilizou os três seguranças, tirou-lhes os
armas e, depois de render o gerente
e funcionários, levou Cr$ 1,4 milhão do
cofre, fugindo a pé. Na Cinelândia, três
deles foram vistos entrando numa Ca-
ravan cinza metálica, após trocarem tiros
com policiais militares.
Itaú — No Banco Itaú, agência Gló-
ria, na Rua da Glória, 214/A, três ho-
mens renderam funcionários e clientes,
às 1 lh30, e roubaram das caixas CrS 400
mil. Os assaltantes foram vistos fugin-
do a pé em direção ao Aterro do Fia-
mengo.
Nacional — Cinco homens arma-
dos de escopetas e metralhadoras leva-
ram, ontem à tarde. CrS 372 mil, do
Banco Nacional que funciona na empre-
sa Alcoa Alumínio, na Rua Visconde de
Niterói, 354, São Cristovão (Zona Nor-
te). Os assaltantes fugiram no Fiat TG
3409, abandonado em frente ao estádio
do Maracanã.
Seqüestro — Quatro das 11 pes-

soas seqüestradas na quinta-feira, em um
sítio no distrito de Suruí, em Magé, fo-
ram identificadas através de parentes
que foram à polícia denunciar o desa-
parecimento: Luís Carlos Vasconcelos
de Deus, de 27 anos, Walace Sousa Nas-
cimento, de 19, Cristiane Leite de Sou-
sa, de 17, e Wudson Sousa de Oliveira,
de 16 anos. As investigações apontam
para envolvimento com drogas. A poli-
cia acredita que os seqüestrados com-
praram drogas de traficantes da favela
de Acari (Zona Norte do Rio) e não
pagaram. Na segunda-feira, a Kombi
RJ KQ- 5226, usada para levar as víti-
mas, foi encontrada com vestígios de
sangue, às 15h, num areai, em Bonga-
da, vilarejo de Magé.
Prisão — A polícia pediu ontem a
prisão preventiva do guarda penitenciá-
rio Djair Guilherme dos Santos, que
está preso sob acusação de integrar o
grupo de seqüestradores. Ele é acusado
de participar de uma tentativa de ex-
torsão contra Leonora Nobre, mulher
do advogado Alfredo Nobre. Contra o
guarda penitenciário existe ainda a sus-
peita de envolvimento no seqüestro de
Gisele Rosa Pedra, mulher do trafi-
cante Carlos Alberto Puppo Pedra, o
Belo Pedra, que também estava reco-
Ihido no Esmeraldino Bandeira. Rosa
desapareceu no início do mês, logo após
deixar o presídio, depois de visitar o
marido. Os seqüestradores deram um te-
lefonema para a família dela, exigindo
USS 5 milhões. Depois não fizeram mais
contacto e a mulher não apareceu mais.
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Mutirão, solução contra o abandono

A

Morador do Borel
se une para criar
sua própria rede
de água potável

ntonio da Brastel cansou-se de esperar
pela água da Cedae. Não adiantavam as promessas
dos políticos, nem mesmo o pagamento regular anteci-
pado de um serviço que não existia. Um dia ele fez o
seu próprio plano de abastecimento de água, calculou
quantos metros de cano precisaria para ligar sua casa e
as de seus vizinhos a uma nascente no alto do morro
do Borel e iniciou a obra. "Fomos comprando os
canos aos poucos, mês a mês. Não demorou muito.
Hoje temos água da boa, diretamente da Floresta da
Tijuca, e não precisamos de pagar conta nenhuma. A
Cedae nem sabe se temos água ou não", diz ele,
orgulhoso de seu serviço.

Diante da constante ausência do Estado e do Muni-
cipio, os favelados estão acostumados a levar à prática
o velho ditado "a união faz a força". São eles próprios
que buscam as soluções para seus problemas e, quando
as sentem próximas, se unem e partem, mãos à obra,
para realizações como a puxada de água feita no Borel
(Tijuca). Há também os gatos, ligações clandestinas
que capturam água e energia elétrica nas redes de
abastecimento do asfalto. Ao longo dos anos, os fave-
lados foram percebendo a importância de se organiza-
rem para a realização de trabalhos comunitários. Mes-
mo sem a formalidade das associações de moradores,
que freqüentemente caem nas malhas de políticos ou
de partidos, os favelados promovem trabalhos comu-
nitários, como os mutirões que resultam em benefícios
para todos ou simplesmente se destinam a melhorar o
barraco de alguma família em maiores dificuldades.

Muitos pedreiros favelados mal conseguem descan-
sar nos fins de semana. Há sempre um mutirão paralevantar as paredes de um quartinho ou mais um andar
no sobrado de uma família que cresce. No Borel há
prédios de três ou quatro andares, erguidos pelos
construtores locais em encostas perigosas sem os devi-
dos cálculos estruturais. "O senhor acha que eu tenho
dinheiro para pagar planta e ainda contratar engenhei-
ro?", pergunta Raimundo, nordestino que mora no
Borel há 28 anos. Na casa de três andares e terraço
vivem também a sua mulher, quatro filhos, duas noras
e seis netos, "por enquanto".

Domingo é dia de obra para o metalúrgico aposenta-
do Napoleão Dias, 49 anos, depois que ele larga o
serviço de segurança particular. Colher de pedreiro nas
mãos, linhas de nível e de prumo esticadas na laje da
casinha de quatro cômodos, ele, o filho David e os
amigos têm trocado o descanso pelo trabalho de erguer
um quartinho com vista panorâmica no alto da favela
Nova Brasília (Bonsucesso). David vai ficar na parte de
baixo, erguida em 79, com a mulher e o filho recém-nas-
cido.

Os vizinhos se juntam para as mais variadas tarefas.
Recentemente, Braguinha, do Borel, que faz uma inter-
minável obra em sua casa, teve que recorrer a amigos e
parentes para carregar a caixa d'água de mil litros
comprada com sacrifício. Só a subida durou dois dias,
com os carregadores se revezando pela enviezadas ruas
e ruelas, passando por atalhos em quintais.

Até a vaidade é motivo para trabalhos comunitá-
rios na favela. Grupos de rapazes, nos fins de semana,
se juntam para verdadeiras sessões de cabeleireiro,
fazendo, eles mesmos, o mise-en-plis. "As menininhas
se amarram", diz André dos Santos, 17 anos, vendedor
de peixe em feira-livre, morador do Inferno Verde, a
área mais miserável da Nova Brasília. Maurínio Rive-
ra da Cruz, 22 anos, que costuma entregar seus cabelos
para André enrolar com creme rinse, conta que o
penteado dura uma semana. "Depois, a gente faz tudo
de novo, porque é a onda da favela".

0

Carteiro-favelado
substitui a ECT

nas ruas e becos
da Nova Brasília

trabalho do paraibano Edmilson Fio-
nano da Silva, 35 anos, começa onde termina o da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Se depen-
desse da ECT, cartas e telegramas não passariam da
esquina da Rua Nova Brasília com Avenida Itaóca, em
Bonsucesso, por falta de registro oficial de ruas, becos
e ruelas. Mas, pelas mãos do carteiro comunitário da
Nova Brasília — salário pago pela associação de mo-
radores —, os favelados recebem correspondência em
casas e barracos, como qualquer morador do asfalto.
O correio dos favelados, serviço informal comum nos
morros do Rio, é outro exemplo da criatividade dos
moradores para sanar, a seu modo, as carências de
serviços urbanos na favela.

Mãos calejadas dos tempos em que pintava navios
em Angra dos Reis (Sul Fluminense), antes de ganhar
a vida tocando violão em serestas, o carteiro Edmilson
começa o trabalho de véspera. Apanha à tarde a
correspondência deixada na associação e separa as
cartas por ruas, ruelas e becos, na casinha em quemora com a mulher e a filhinha de um ano e oito
meses, no topo do morro. Na manhã seguinte, sacola a
tiracolo, sai batendo de porta em porta.

. São mais de 200 cartas por dia, a maioria de
parentes em capitais e cidadezinhas do Nordeste. O
correio começou há três anos, quando Edmilson, no
Rio desde 75, desempregado, pegou o serviço. "Muita
carta voltava, gente perdia emprego e nem sabia da
morte de parentes", lembra o presidente da associação
de moradores, Alcides de Almeida, 34 anos, o Cidinlio.

Quando começou, o carteiro comeu "o 
pão que o

diabo amassou". Época de eleição, ouvia desaforos
entregando cartinha de candidato. Ou o acusavam de

ü Para resistir às condições miserá veis
em que foram crescendo, as favelas do
Rio vêm se organizando ao longo dos
anos. Associações de moradores surgi-
ram em praticamente todos os morros e
logo começaram a mostrar força políti-
ca e resultados concretos em obras de
melhoramento, com ou sem ajuda dos

poderes públicos. Nesta quarta repor-
tagem da série, os jornalistas que mora-
ram em favelas da cidade contam que o
trabalho comunitário não se limita às
associações. Os vizinhos se ajudam nas
intermináveis obras das casas humildes

e até mesmo em projetos criativos para
resolver problemas que, no resto da
cidade, são solucionados pelos poderes
públicos. Os mutirões entram pelos fins
de semana, comprovando aquele dita-
do popular de que 

"pobre 
descansa

carregando pedra Apesar do desgaste
do contínuo abandono a que são rele-

gados, os favelados insistem na perse-
guição do sonho de uma vida mais
digna. O problema é que o esforço
comunitário vem sendo ameaçado pe-
Ias manipulações políticas e pelos trafi-
cantes, interessados em controlar as as-
sociações.

Colaboração

reforça apego

à comunidade

G.• uerra entre quadrilhas de traficantes,
tiroteios, invasões policiais, insalubridáde,
risco de desabamentos. Todos estes pro-
blemas, que fazem parte do dia a dia das
favelas, parecem suficientes para conven-
cer qualquer um a mudar na primeira
oportunidade. No entanto, encontrei
muitos moradores que não pensam assim.
Mesmo quando conseguem ascender so-
cialmente, através do estudo e de melho-
res empregos, dificilmente eles se sentem
atraídos a morar no asfalto. .

Este é o caso da presidente da Asso-
ciação de Moradores da Nova Holanda,
Ana Inês Sousa, enfermeira e professora
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, que não troca a movimentada
vida comunitária da favela por nenhum
outro bairro do Rio. Quem também
pensa como ela é o bancário Itamar
Silva, formado cm jornalismo e funcio-
nário do Banco do Brasil. Ele foi presi-
dente da Associação de Moradores da
favela Santa Marta, em Botafogo, e se
sente definitivamente ligado ao morro
onde está toda a sua família.

Com 28 anos de idade, Ana Inês tra-
balha desde criança. Conseguiu sua in-
dependência financeira e atualmente
mora sozinha, cm casa própria, dentro
da favela. "Hoje 

poderia morar num
bairro melhor, mas me sinto muito en-
volvida com a comunidade", diz ela. Se
para muitos a favela significa local peri-
goso, para ela "é o lugar mais seguro do
Rio de Janeiro".

Itamar perdeu a avó num desabamento
provocado pelas chuvas de 1988. Os pais
dele perderam a casa, mas nem assim
saíram do morro. Cada membro da fami-
lia só deixa o Santa Marta se os outros
forem juntos. 

"Queria 
que todos pudes-

sem viver na favela em boas condições",
sonha Itamar. Ele se preocupa com o
futuro dos dois filhos, criados num am-
biente de guerras e violência, mas nem
pensa em deixar a favela, pois afinal, lá
estão suas "raízes" e ele não consegue
abandonar a atividade comunitária.

Embora eu tenha constatado que o
movimento comunitário nas favelas está
se enfraquecendo, não há como negar a
força dos favelados na solidariedade, no
senso de organização e até,mesmo na
capacidade empresarial. Basta chegar
numa favela no início da noite, em qual-
quer dia da semana, e ver os mutirões
que mobilizam famílias inteiras até de
madrugada.

Fernanda Pedrosa

atrasos da ECT. Mas ele tem boas lembranças, como o
abraço de uma moça no portão, 

"sem saber se ria ou se
chorava". Carta de São Paulo, ela "tinha 

passado num
concurso e estava sendo chamada".

Salário de Cr$ 6 mil, engordado com biscates de
pintor, as faxinas da mulher na Zona Sul e a carteia
mensal de tíquetes de leite, Edmilson sonha com os
Cr$ 15 mil pagos pelos Correios aos carteiros novatos."Mas o que traz as cartas diz que é preciso o segundo
grau". Na verdade, a ECT exige só o primeiro grau
completo, que o carteiro também não tem. A espera de"uma 

peixada", ele vai tocando a vida. Nos fins de
semana sem biscates, aproveita para acabar os quatro
cômodos que levantou, em 88, em mutirão organizado
pelo padre da favela.

Como o correio, os favelados da Nova Brasília
usam o cartório improvisado na associação, que lavra
em papel timbrado, por Cr$ 50, vendas de casas e até
aluguéis. "Aqui somos a prefeitura", diz Cidinlio."Quem compra e quem vende vem registrar para que
depois o dono não diga que não vendeu". A favela é
uma grande posse em área da Previdência e da fábrica
de tecidos Tuffi Habib. Mas, como há muito as terras
não são reclamadas, a falta de escrituras não incomo-
da os favelados.

Desde o ano passado eles têm também o serviço dos
cabritos, kombis que ligam a favela ao vizinho bairro
de Inhaúma. "É Cr$ 25 por pessoa e Cr$ 3 por bolsa
de supermercado, mas faço fiado e dou carona se
estiver vazio e não puderem pagar", diz um dos fretei-
ros, o paraibano Edmilson Alexandre da Silva, 40
anos, 11 de Rio. São cinco cabritos, superlotados em
dia de compras de mês. Substituem os ônibus que
poderiam subir ao alto da favela, não fosse só buracos
a estradinha de terra que contorna a parte baixa,
subindo pela Avenida Itaóca.

Mutirões ajudam
a Prefeitura na

realização de
obras em morros

e as associações de moradores do asfalto
lutam por uma obra num determinado bairro, elas
sabem que não precisam entrar com nada. Quando o
projeto é aprovado, o Estado ou Município realiza a
obra. Nas favelas, nem sempre é assim. Nas ocasiões
em que os poderes públicos se fazem presentes, é
comum que a comunidade tenha de participar de
alguma forma no empreendimento. Isso acontece, por
exemplo, com o Projeto Mutirão, através do qual, a
Prefeitura do Rio vem conseguindo realizar obras
importantes para as muitas favelas. Os moradores é
que são os operários, ganhando um pequeno salário.

O engenheiro sanitário Apolinário Soares, da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tem
acompanhado pessoalmente as obras na favela Pára
Pedro (Irajá), onde a comunidade dá sua cota de
trabalho diariamente para concluir, ainda este ano,
toda a rede de esgoto. As obras começaram em 85 e já
foram colocados 7.173 metros de rede, mas é preciso
chegar a pelo menos 8.500 metros.

Projetos semelhantes estão sendo realizados no Bo-
rei, onde a Prefeitura coordena os trabalhos com uma
das mais antigas associações de favelados da cidade.
Fundada após o início das invasões das terras no alto
da Tijuca com o nome de União dos Trabalhadores do
Borel, enfrentou a polícia e a Justiça na briga pela
ocupação da terra. Hoje tem uma sede com quatro
andares na Rua São Miguel, 500, onde existe até
quadra coberta para a prática de esportes como vôlei,
basquete e futebol de salão.

Desde que terminaram as brigas pela ocupação das
terras, a associação passou a se preocupar mais com
obras de melhoramentos e com a prestação de outros
serviços, como a distribuição de contas de água, luz e
telefone para as casas das melhores áreas do morro. É
ali que se concentra a maior parte das atividades
políticas no Borel. Nesta época, os candidatos come-
çam a aparecer e procuram o presidente José Ivan."Aprendemos a cobrar do candidato a algum cargo
eleitoral as obras que promete. Só que queremos ver as
obras antes de votar", diz ele.

E a associação que cuida de convênios com institui-
ções como a Ordem Terceira da Penitência, que envia
médicos e enfermeiras para o Borel e organiza a
interdição de trecho da Rua São Miguel aos domingos,
transformando-a em área de lazer. Por mais de seis
meses a associação lutou para implantar a rede de
abastecimento de água em uma das áreas mais miserá-
veis do Borel, a Grota do Alemão. Foi preciso muita
peregrinação por gabinetes e ante-salas de políticos
para que a obra chegasse ao fim. Agora os moradores
recebem água três vezes por semana.

O presidente da Associação de Moradores de Vila
São Jorge (favela Pára Pedro), Walter Ramos de Oli-
veira, de 53 anos, pretendia ser físico, mas na metade
do segundo grau teve que abandonar os estudos para
trabalhar. Tinha 14 anos quando seu pai, líder do
Sindicato dos Portuários, foi preso como comunista.
Daí para frente passou a participar de passeatas, movi-
mentos e assembléias. Mais tarde filiou-se ao MR-8,
onde aprendeu tática de guerrilha. "A vida era muito
agitada. Aos poucos fui me afastando disso tudo",
recorda ele, que vive desde 1969 no lugar, onde é
carnavalesco do Bloco Unidos de Vila São Jorge.

Sua casa é humilde e fica numa área sem saneamen-
to e luz. "Mas não troco essa comunidade por nada
desse mundo", afirma. Seu maior orgulho é a ação
comunitária na Pára Pedro. Os olhos de Walter bri-
lham quando ele fala disso. "Não tem tráfico, não tem
político, não tem bicheiro. As comunidades carentes
devem viver de seu próprio esforço, seu próprio suor,
seu próprio muqui. Não tem nada de promessa. Tem é
mutirão. Não tem nada de vamos pensar. O negócio é
vamos lá. Se a Cedae não põe água, vamos no gato; se
a Saúde não trata, vamos na rezadeira".

De repente, Walter parece estar discursando. "Não
podemos nos acomodar nas mãos dos que se dizem i
poderosos. Poderosos somos nós. Mas nada de radica-
lismo. Se aparecer um político bom, nós recebemos.
Porém, para ganhar nosso voto, é preciso pagar adianta-!
do. Queremos ver as obras, as creches, as escolas, os
hospitais. Já fomos muito enganados, agora chega. Nos-,
sa comunidade é apolítica, mas politizada. Na favela o
eu somos nós. Os traficantes exercem o papel do Poder;
Público e, com isso, ganham apoio e até a simpatia dos
moradores. O tráfico se aproveita da carência dessas
comunidades para fazer seu nome. O Estado não dá
remédio, o tráfico dá. O Estado não dá saneamento, o
tráfico dá. O Estado dá chance para que os traficantes —
com o apoio dos moradores — vivam tranqüilos nas-
favelas. E hora de acabar com isso. As comunidades-
devem sobreviver, mas com dignidade; devem ser cora-
josas e lutar por sua independência. Para isso, no entari-
to, devem ter o apoio do Poder Público".

0

Traficantes e
políticos tentam

controlar as
associações

vereador Chico Alencar (PT) acompanha!
com interesse as atividades das associações de favelados.."Nenhum outro lugar dispõe de condições tão propícias-ao desenvolvimento de ações comunitárias como a fave-'
la", observa. "A 

proximidade das casas ajuda e as,"
pessoas não se fecham umas às outras". Mas Chico e os'
próprios líderes comunitários observam um certo enfra-
quecimento das entidades nos últimos tempos, devido,
sobretudo, a problemas políticos e ao avanço de lideran-
ças ligadas a criminosos que dominam favelas.

"Os moradores estão desgastados, cansados de lutar,
reivindicar e ver o descaso das autoridades. Até certo
ponto, as comunidades sozinhas podem desenvolver
algumas ações, mas chega um momento em que os
projetos dependem dos órgãos governamentais", argu-
menta o coordenador da Pastoral da Favela, padre Luiz
Antonio Pereira Lopes. "A Faferj, que reúne as associa-
ções de moradores das favelas, tem 27 anos de lutas, mas
como os moradores não vêem o beneficio chegar, se-
cansam e se desmobilizam", explica Chico Alencar.

Com 10 anos de trabalho comunitário em favelas, a
assistente social Karin Segala, da Ação Comunitária do
Brasil, também tem observado uma queda no grau de'
participação dos moradores. "Na medida em que as
associações de moradores perdem em poder de organi-
zação, os traficantes vão ocupando os espaços e isto
significa um retrocesso, pois eles têm com a comunidade;
uma relação paternalista e autoritária", comenta ela.

Vários líderes favelados reconhecem que 
"sempre

houve uma relação de distanciamento respeitoso entre'
as associações e o tráfico, mas esse distanciamento está
diminuindo". De maneira geral, os traficantes mantêm
uma espécie de pacto de não agressão com moradores
e pessoas de fora que realizam projetos comunitários
nas favelas. No entanto, com as freqüentes invasões
policiais e o recrudescimento das guerras entre quadri-
lhas, ficou mais difícil manter o movimento comunitá-
rio distante dessa realidade violenta. "Nesses momen-
tos, cada um se defende como pode: uns se isolam,
outros se mudam e alguns aderem", conta um ativo,
líder comunitário.

'Calango' resiste
aos candidatos e
responde a tudo

com muita poesia

o subir os morros em busca de votos, os
cabos eleitorais precisam, às vezes, pedir autorização aos
dirigentes das associações de moradores ou — o pior —
a chefões de quadrilhas de traficantes de drogas. Passa-!
dos esses obstáculos, porém, surgem outros, como a
desconfiança dos próprios favelados diante da política.
Trabalhadores como o pedreiro Sebastião Cecílio, de 59!
anos — que tenta há 34 acabar de construir sua casinha
na favela Pára Pedro —, não querem saber de políticos e
muito menos de candidatos.

Sebastião, que os amigos só conhecem pelo apelido
de Calango, é um retrato vivo da favela. Seu dia a dia
poderia ser considerado um drama, mas ele detesta!
aborrecer-se por "coisa 

pouca" e, poeta espontâneo,;
costuma dizer que 

"problemas não podem apagar um
sorriso". Risonho e esperto, Calango tem resposta para;
tudo e fala como se estivesse fazendo letra para algum ¦
samba. i.'

Com mulher, oito filhos menores e pouco espaço na
casa, todos são obrigados a dormir espremidos. E aí ¦
Çalangol 

"Família boa é família unida", responde ele.'
As vezes a comida falta; "o estômago não pensa,.
qualquer pão com mortadela engana ele". Os remédios
são caros; "mas a rezadeira é amiga". O barraco é um
cubículo e o chão é de terra batida; "mas é meu, é'
próprio". O salário é mínimo. Mas Calango canta,
Calango dança.

As mãos calejadas, o sorriso sincero, o corpo ma- ¦
gro, as roupas velhas. Calango vai dando um jeito.!"lesando a vida". No Natal, se o filho pede bicicleta,
ele dá conselho; se a menina pede boneca, ele conta
história. A atual mulher é 29 anos mais nova do que
ele e está grávida. Qual a receita, Çalangol "Duas

gemas de ovo de pata, canela e leite quente. É tomar e
subir pelas paredes". E Calango vai vivendo. Inventari-
do uma receita para cada problema.

Amanhã: "Prosperidade e miséria"

A

Reportagem de Fernanda Pedrosa, Francisco Luiz Noel, Luarlindo Ernesto e Sérgio Pugliese. Fotos de Carlos Mesquita, Marcelo Regua e Tasso Marcelo
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Domingo
é dia de
trabalho

O metalúrgico apo-
sentado e agora se-
gurança particular
Napoleão Dias, de
49 anos, aproveita
os domingos para
erguera sua casa no
alto da Nova Brasí-
lia. Solidários, o fi-
1hõ~~e~ós vizinhos
ajudam na obra.

¦

Trabalho na
comunidade
empolga
Walter Ramos, 53
anos, é carnavalesco
e presidente da As-
sociação de Mora-
dores de Vila São

\ Jorge (Pára Pedro).
\Mora em área sem
\ esgoto e sem luz,
\ mas não quer sair de
lá e se orgulha do
trabalho com a co-
munidade.

iiM ;'
.-í.v:-.«*A'. í.v.. .<•¦. >- ¦ •Marcelo'Regüa'

<Z5Zíf&fâf.
Carlos MesquitaTasso Marcelo

Serviço de
correios
funciona

O paraibano Edmil-
son (D), 35 anos, é
um exemplo da cria-
tividade das favelas:
é o carteiro da Nova
Brasília. Com salá-
rio da associação de
moradores, ele subs-
titui o pessoal da
ECT, que não sobe
o morro.

esforço
polo sonho
de uma casa
Na falta de trans-
porte para o alto do
Borel, Maria das
Dores e os filhos
passam dias traba-
lhando para ensacar
e a carregar o mate-
ria! — areia, cimen-
to e pedras. Aos

\poucos, realizam o
sonho: uma casa de

alvenaria.

m £ £ À

Marcelo Rogun
Prefeitura
e favelados
Juntos
Em Pára Pedro, o

| esforço dos morado-
res para tornar a fa-
vela um lugar habi-
tável dá resultados.
O asfalto chega e
acaba com a lama e
às valas negras. A
Prefeitura fornece o
material, mas quem

I trabalha são operá-
rios da própria fave-
la, que recebem pe-
queno salário do
Projeto Mutirão.

Ponteado é

|j|a nova onda
Inas favelas

»>, I Vaidosos, os rapa-
Ipf\zes promovem ver-' dadeiras sessões de

cabeleireiro, ajudan-
do-se uns aos outros
na tarefa de enro-

„ lar os cabelos com
m |É creme rinse, na No-

§&§g4 w Brasília. "As me-
nininhas se amar-

wÊSram", diz André, 17
tS anos< de cabelo já
Wmipronto, ao preparar
||f|o cabelo de Ma uri-
mjlm nio, 22, que confir-

í- 'ma: "é a onda da
favela". O penteado
dura uma semana.

A miséria
e a poesia
de 'Calango'
O pedreiro Sebas-
tião, o Calango, de
59 anos, tenta há 34
acabar as obras da
casa de um único
cômodo, em Pára
Pedro, onde mora
com a mulher e oito
filho. Mas a miséria
não o impede de res-
ponder sempre com
poesia. "Problemas
não podem apagar
um sorriso", diz ri-
sonho.

Cidade
<"£$'PeÇIAt'
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Messias 
pede 

à Funarj

madeira 
para trabalhar

"Um pedaço de madeira de cerejeira,
mais nada", foi tudo o que, meio sem
jeito, o gravador Manuel Messias, de 45
anos, pediu ao presidente da Funarj
(Fundação de Artes do Estado do Rio de
Janeiro), Rodrigo Farias Lima, quando
este o deixou, ontem, no Armazém Cul-
tural, um velho sobrado dos armazéns
do Cais do Porto. No armazém, há três
anos, cenógrafos e marceneiros se reve-
zam na confecção de móveis e cenários
para o teatro carioca.

É ali que o artista — nos últimos
quatro meses, por não ter onde morar,
ele era encontrado em bancos de praças,
igrejas e hospitais — vai viver junto com
a mãe, Maria Francisca dos Santos, de
72 anos. A nova moradia de Messias,-na-
esquina da Avenida Venezuela com a
Rua Sousa, ainda não tem fogão nem
geladeira mas, nos seus 100 metros qua-
drados de área, oferece o que de melhor
ele podia desejar: amplo espaço para
montar seu ateliê.

Além de banheiro e chuveiro, com
água quente, e amplo espaço azulejado
para montar a cozinha — Maria Fran-
cisca diz que sabe "fazer umas coisas
para comer e beber"—, o imóvel tem
duas divisões de madeira, onde serão"instalados os quartos dos novos morado-
res. A secretária de Trabalho e Ação
Social, Solange Amaral, informou à tar-
de que o Estado lhe garantirá a infra-es-
trutura mínima para viver: alimentação,
fogão, colchonetes e roupa de cama.

Messias e a mãe chegaram de manhã,
na pick-up do fotógrafo e administrador
de empresas Peter Feibert, carregando
todos os seus patrimônio: duas sacolas de
plástico e uma cesta de palha de arroz,
presente de Peter. No corpo do gravador,
que expôs no exterior e ganhou vários
prêmios, o mesmo pulôver surrado e o
cachecol branco encardido em volta do
pescoço. Nos pés, de unhas por cortar,
¦nada mais que um par de tênis rotos.

O artista e a mãe subiram, devagar,
as escadas de madeira, acompanhados de
Rodrigo Farias Lima, mais dispostos a
ouvir do que a falar. As poucas vezes em
que Messias falou foi para manifestar
seu desejo de ter um pedaço de madeira
(cerejeira ou cedro), para começar logo a

João Cerqueira

|||pl

Xilogravura feita por Messias

trabalhar. O prefeito do Armazém Cultu-
ral, Irlan Neri, que ajudou os recém-che-
gados a escolherem seu novo pouso, lhe
levou uma tábua de cedro. Messias pe-
gou os óculos, examinou a tábua, agra-
deceu e sugeriu: "Se puder ser em madei-
ra compensada, melhor."

Para os que admiram a arte do Ma-
nuel Messias, um "expressionista de es-
pécie rara neste país", conforme o lei-
loeiro Evandro Carneiro, de 44 anos,
uma boa notícia: a Casa de Cultura Lau-
ra Alvim (Avenida Vieira Souto, 176, em
Ipanema) expõe na próxima semana, pa-
ra venda, um bom número de suas xilo-
gravuras. Na terça-feira (dia 7), a partir
das 19h, e nos três dias seguintes, depois
das 15h, sempre até as 20h. Para o presi-
dente da Funarj, "será uma forma de
resgatar a arte que estava na rua. E
Messias merece bem esse resgate".

Show no Aterro encerra

3o Festival de Férias

Depois de uma semana organizando
jecreação para 250 crianças, o 3o Festival
de Férias promovido pela Fundação Par-
ques e Jardins encerrou suas atividades
ontem. O evento, que desta vez aconte-
ceu na Cidade da Criança, no Parque do
Flamengo, reúne crianças em férias esco-
lares e pretende criar o hábito de preser-
var os locais públicos. Usar as cestas de
lixo, ao invés de sujar a cidade, e conser-
var os brinquedos das praças, brincando
sem destruí-los, são alguns desses hábi-
tos, de acordo com a gerente de eventos
da fundação, Nazaré Piquet.

A maioria alunos da rede pública, as
crianças assistiram, na festa de despedi-
da, ao show de circo da dupla Xuxu e

Casal busca em Minas criada liberal9

Anúncio revolta
as empregadas
e as feministas

Marili de Souza

Belo 
horizonte — Um

casal de Copacabana, sem fi-
lhos, de boa aparência, responsá-
vel e sadio, ele de 47 e ela de 37
anos de idade, está procurando
uma moça mineira simples, liberal
e educada, com um objetivo no
mínimo insólito: fazer serviços le-
ves de arrumação e limpeza do lar
e manter relações íntimas, "de
maneira normal, sem taras e dro-
gas". Exigem-se seios grandes ou
médios. Em troca, a empregada
terá passagem para o Rio, segu-
rança, salario mensal, carinho,
conforto e assistência médica, en-
tre outras vantagens. As preten-
dentes devem enviar cartas para a
Caixa Postal 13.521, Rio, descre-
vendo seu tipo físico, detalhes
pessoais, situação de família, além
de enviar uma foto.

Um anúncio com esse teor,pu-
blicado no caderno de classifica-
dos do tradicional diário Estado
de Minas, provocou a indignação
dos diretores do Sindicato dos
Trabalhadores Domésticos da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, que se reúne hoje para
elaborar um documento ao minis-
tro da Justiça, Bernardo Cabral,
pedindo medidas contra o que
consideram ofensa e manifestação
de preconceito contra uma cate-
gona profissional."È um desrespeito à mulher
trabalhadora. Apesar da crise,
não estamos dispostas a aceitar
qualquer tipo de emprego", recla-
mou a presidente da entidade,
Maria lima Ricardo. "O 

que o
anúncio pede é uma amásia escra-,
va, aproveitando-se da condição
pobre da mulher doméstica".

Também as feministas minei-
ras estão protestando e conside-
ram o anúncio "lascivo". A presi-
dente do Conselho Estadual da
Mulher e da Federação Mineira,
Sandra Lima, vai interpelar na
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Anúncio pede 
'seios grandes'

Justiça o autor do anúncio, que
até onde se sabe é apenas uma
caixa postal do Rio. O Capítulo V
do Codigo Penal, que trata do"lenocínio e tráfico de mulheres",
diz em seu artigo 227 que é crime"induzir alguém a satisfazer a las-
cívia de outrem", prevendo pena
de reclusão de um a três anos.

A ação será movida pelo
Conselho Nacional da Mulher,
com sede em Brasília, em nome

do Conselho Estadual, da Fede-
ração e dos movimentos minei-
ros de mulheres. Segundo San-
dra Lima, o que o autor do
anúncio faz é comunicar através
da imprensa que vai cometer um
crime, como se uma agência de
assaltos passasse a contratar pu-
blicamente assaltantes.

O Movimento Popular das
Mulheres de Belo Horizonte
também se reúne hoje para dis-
cutir o assunto. "Vamos tomar
todas as providências legais ca-
bíveis", disse a presidente do
Movimento, Jô Morais. A pri-
meira atitude, segundo ela, foi
enviar uma carta de protesto à
Caixa Postal indicada no anún-
cio. Ela teme que por trás da
Caixa Postal esteja uma agência
de prostituição e que o anúncio
possa ter sido veiculado em ou-
tros estados do país, e pede uma
ação judicial que apure os ver-
dadeiros autores do anúncio. Jô
Morais quer que eles sejam pu-
nidos por crime de lascívia e pre-
conceito contra a mulher e con-
tra a empregada doméstica.

Xuxuzinho, participaram de jogos recrea-
tivos e terminaram dançando em uma
discoteca improvisada no Pavilhão Japo-
nês da Cidade da Criança. Cabra-cega,
pular corda, amarelinha, o concurso de
lambada e trabalhos feitos com argila
foram as brincadeiras prediletas da garo-
tada.

A visita ao Pão de Açúcar também
ficou registrada como uma das ativida-
des preferidas. A principal queixa das
crianças foi a curta duração do festival,
por causa dos poucos dias de férias, devi-
do à greve dos professores durante o
primeiro semestre. Em janeiro, a Funda-
ção Parques e Jardins vai repetir a dose.
Mas ainda não escolheu o local.

Remington e

LBA dão curso

para menores
Cinqüenta menores carentes terão

oportunidade de tornar-se técnicos de
máquinas de escrever mecânicas em três
meses. A diretoria da LBA (Legião Bra-
sileira de Assistência) reuniu-se, ontem
à tarde, em sua sede, com representan-
tes da Remington para acertar detalhes
de dois cursos profissionalizantes para
preparar esses técnicos. Adolescentes a
partir de 16 anos e com Io grau comple-
to, das comunidades mais pobres do
município poderão se candidatar.

Os dez alunos que mais se destaca-
rem durante as aulas serão contratados
pela Remington, informou o diretor in-
dustrial da empresa, Ricardo J. C. An-
ta."0 restante poderá trabalhar como
autônomo para firmas que utilizam este
equipamento. Mão-de-obra, aliás que
anda escassa", garantiu ele.

As aulas, que serão dadas no Centro
Social da LBA , em Vila Isabel, e na
sede da Remington, na Av. Brasil, de-
verão começar em setembro, de acordo
com as estimativas do superintendente
da LBA, César

Ramos Filho. Ele ressaltou a impor-
tância da iniciativa de dar "ferramen-
tas" a esta geração para uma conscien-
tização do menor carente. Segundo ele,
se houver colaboração do empresariado
para que se torne comum a profissiona-
lização de menores, o índice de violên-
cia tenderá a cair, pois estes jovem dei-
xarão de ser ociosos. Além disso, "é
mais barato investir na preparação des-
tes jovens do que pagar seguranças para
se proteger", insistiu César Ramos.

Zeca Fonseca

Comitiva do consulado entregou as obras sobre artistas austríacos
r

Áustria doa 48 livros

à biblioteca do MAM
O cônsul geral da Áustria, Emanuel

Helige, fez entrega de 48 livros sobre
artes plásticas e catálogos de exposições
doados pelo governo de seu país à bi-
blioteca do Museu de Arte Moderna
(MAM). Entre as publicações destacam-
se Expressionismo na Áustria, com repro-
duções de obras de Gustav Klimt, Egon
Schiele e Oscar Kokoschka, Cem dese-
nhos de Gustav Klimt, Aquarelas Áustria-
cas da Atualidade e Design Vienense."Estes livros são parte da nossa co-
laboração com o MAM, que se iniciou
com doações na área de música do mu-
seu", disse o cônsul na cerimônia de
entrega das obras, às 13h, no MAM. O
superintendente do museu, Antônio Car-
los Marinho Nunes, agradeceu e disse
que a biblioteca do MAM é hoje a me-

lhor especializada em arte contemporâ-
nea no país graças à generosidade de
doadores como os governos da Áustria,
Alemanha, Estados Unidos e Holanda e
museus de várias partes do mundo.

A biblioteca do MAM tem mais de
40 mil volumes, com destaque para uma
vasta coleção de livros, catálogos e pe-
riódicos do final do século passado e do
atual sobre o pós-impressionismo. "Te-
mos agora uma boa representação de
obras através das quais podemos co-
nhecer melhor os artistas autríacos", dis-
se o coordenador de artes plásticas do
museu, Marcus Lontra. Ele ressaltou a
importância da arte austríaca no final do
século 19 e do design desenvolvido na
Áustria, hoje comparável ao italiano e ao
dinamarquês.

Governo assina

protocolo com

o Pró-Rio 92
O governador Moreira Franco assinou

ontem protocolo de intenções e coopera-
ção técnica com o Pró-Rio 92, visando a
realização da 2a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (Unced 92), em maio e junho de
1992, no Rio. Segundo o governador, o

. protocolo representa "o início da mobili-J
zação" para a conferência, que "colocará
o país na rota da modernidade", tornando,
possível estabelecer uma "política de de-!
senvolvimento econômico com preserva-
ção".

Criado para coordenar a realização
dos eventos paralelos à Unced 92, quereunirá de 20 a 40 mil pessoas de 160
países, o Pró-Rio 90 é integrado por repre-
sentantes de 70 entidades ambientalistas.
O diretor da Pró-Rio, Armando de Brittofundador do movimento Pró-Floresta

disse que a conferência vai transformar
o Rio na "capital mundial da ecologia,
com a discussão de questões fundamentais
para a sobrevivência da raça humana no
terceiro milênio".

Além do governador s de Armando de
Britto, assinaram o documento Cláudio
Prado, do grupo Salve a Amazônia; o
secretário de Desenvolvimento Urbano,
Haroldo de Mattos Lemos, designado pa-ra representar o governo nos entendimen-
tos necessários para a realização do even-
to; o secretário de Meio Ambiente, Carlos
Henrique de Abreu Mendes; o secretário
da Polícia Militar, coronel Manuel Elísio;
e o diretor do Conselho de Meio Ambiente
da Fiijan (Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro), Mário Ramos. Na segun-
da-feira, o secretário de Desenvolvimento
Urbano estará em Nairobi (Quênia) parauma reunião preparatória da Unced 92
com representantes do governo brasileiro e
das Nações Unidas.
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Um espanhol rodriguiano

Gerald Thomas aponta semelhanças entre filmes

de Pedro Almodóvar e a obra de Nelson Rodrigues
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Mareia Cezimbra
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1 AIS uma nova e, agora interna-
cional, polêmica do autor e dire-
tor teatral Gerald Thomas: o ci-

neaata espanhol Pedro Almodóvar pegou,
na sua opinião "sem a menor dúvida", toda
a fraseologia, os personagens e o universo
do autor brasileiro Nelson Rodrigues para
construir a sua tâo famosa filmografia. Ge-
rald Thomas, que estréia no próximo dia 16
no Rio a sua Carmem com filtro n° 3 justa-
mente no Teatro Nelson Rodrigues, identi-
ficou clima rodrigueano já nos primeiros
filmes de Almodóvar. Mas o último filme do
diretor— Ata-me (Time up, time down) — é,
segundo ele, "Nelson Rodrigues escarrado".
O brasileiro terá que esperar um pouco para
comprovar a denúncia de Gerald Thomas. A
distribuidora Fox, de Ata-me, nâo tem ain-
da uma data para o lançamento no Brasil.

O filme conta a relação de um rapaz
louco e obcecado que seqüestra uma ex-a-
triz pornô. "Ele amarra a atriz numa cama
e ali começa uma relação sadomasoquista.
Os dois acabam se apaixonando. Isso é to-
talmente Nelson Rodrigues", diz Gerald
Thomas. A parte a história central do filme,
o autor e diretor brasileiro aponta Nelson
Rodrigues também nas relações de família e
nos favores sexuais entre velhos e jovens. O
tal louco, jovem e bonito, tem relações Be-
xuais com a diretora do hospício onde está
internado, velha e feia. "Há ai uma relação
maternal e de favores sexuais. É a moral
travestida do Nelson: a malandragem, a ca-
fagestada. Até a crueza do texto é de Nelson
Rodrigues."

Apesar de desconhecer qualquer referên-
cia explicita de Pedro Almodóvar sobre Nel-
son Rodrigues, Gerald Thomas disse não ter"a menor dúvida" de que o espanhol conhe-
ce a obra do brasileiro. "É muito fácil o
acesso a Nelson Rodrigues na Espanha. Nem
ó preciso uma tradução. Ele pode ser lido
mesmo em português. Se Almodóvar disser
que nunca leu Nelson Rodrigues, como va-
mos acreditar? Mente-se muito nesse
meio", comenta Gerald. Ele acredita que o
cinema de Almodóvar tomou conta de um
primeiro impacto de quem, como ele, Ge-
rald Thomas, pretendia montar Nelson Ro-
drigues no exterior. Ele adquiriu em 1987 os
direitos na peça Dorotéia, já vencidos e
ainda disputados por Gerald Thomas em
outra polêmica, esta com os herdeiros do
dramaturgo.

O filme de Almodóvar com menor carga
rodrigueana é, na sua opinião, o mais recen-
te exibido no Brasil, Mulheres à beira de um
ataques de nervos. "Este é mais surrealista,
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A filmografia do diretor
Pedro Almodóvar, d

esquerda, tem muitos pontos
em comum com a obra do

brasileiro Nelson Rodrigues,
ao lado, na opinião do

polêmico diretor Gerald
Thomas, acima

mas há sempre uma relaçãozinha entre a
mulher feia e a bonita que é de Nelson
Rodrigues", disse. Ele considera ainda um
personagem de Nelson Rodrigues o supere-
quipado chofér de táxi de Mulheres d beira
de um ataque de nervos, que tenta seduzir
uma das mulheres: "Aquele é o famoso 'cre-
tino fundamental' de Nelson Rodrigues. O
malandro, o cafageste conquistador", disse.

Com maior intensidade, Nelson Rodri-
gues atravessa, segundo Gerald Thomas,
quase todos os outros filmes de Almodóvar.
Ele está na crueza e hilariante morbidez de
A lei do desejo; nas freiras de Entre tinie-
blas\ e no homossexualismo disfarçado do
toureiro de olhares picantes de El matador.
E, no filme Que fiz para merecer isso?, há
uma situação idêntica a da peça de Nelson
Rodrigues, Toda nudez será castigada, na
qual um garoto homossexual foge com um
ladrão boliviano. "Neste filme, um garoto
some com um dentista de meia idade. É a
mesma relação sexual entre jovens e velhos,
a mesma história da fuga", diz. Neste filme,
porém, Almodóvar deu um tempero suíno.
A mãe, desesparada com o sumiço do filho,
mata o marido com um pernil e, depois de
bem assada, come a arma do crime.

Agora, a polêmica com a família Rodri-
gues: Gerald Thomas considera "uma atitu-
de essencialmente subdesenvolvida, de vi-
são curta" a cobrança de US$ 2.000 feita
pelos herdeiros para renovar a cessão dos
direitos de montagem de Dorotéia no exte-
rior. Gerald Thomas explicou que levará em
1991 seis peças novamente ao Teatro La
Mamma, em Nova Iorque, e uma delas bem
poderia ser Dorotéia. "Eu não quero impor
um estilo Gerald Thomas a Nelson Rodri-
gues. Queria apenas que um gênio brasileiro
da década de 50 passase a constar da drama-
turgia internacional, cheia de tanta porca-
ria como Fernando Arrabal e Ionesco. A
família, no entanto, prefere montar Nelson
aqui pelo preço de café com leite. Essa é a
grande piada ao contrário. A visão curta, de
subdesenvolvido."

O autor e diretor de O processo, Carmem
con filtro e da ópera Mattogrosso, garante
que não tem um projeto pessoal de montar
Nelson Rodrigues, mas de apresentá-lo a
grandes diretores do Primeiro Mundo. É por
isso que não tem interesse de recriar, como
Almodóvar, um universo rodrigueano. "A
filmografia brasileira de Nelson Rodrigues é
horrível. Não gosto de nenhum. Mas, pelo
menos em Toda nudez será castigada, de
Arnaldo Jabor, Nelson está lá. Não vou re-
criar Nelson porque já tenho as minhas
peças, as minhas loucuras. Queria apenas
vê-lo encenado por Patrlce Chereau na
França, por Peter Stein na Alemanha ou
por Peter Gill na Inglaterra."

Bienal do Livro promete recordes
t-» nrp*flT1Í7« Hnr» Hr* mrnn frv TT.nf v»rv r» e» «-»4-«r» , f _ , ._ _ /Roberto Comodo
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PAULO — Com mais de 900
expositores, entre editores e li-
vreiros, distribuídos por 200 es-

tandes de mostra e comercialização,
além da participação de 22 países e um
total de 110 mil títulos expostos em
quase 30 quilômetros de prateleiras, a
11a Bienal Internacional do Livro pro-
mete superar seus recordes anterio-
res, realizando, a partir do próximo
dia 22 de agosto e até o dia 2 de setem-
bro, no Pavilhão Bienal do Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, mais uma
grande, colorida e múltipla festa do
livro.

Evento promovido pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL), a Bienal
Internacional do Livro está comemo-
rando 22 anos de existência como o
maior encontro literário e editorial
da América Latinar Reunindo as prin-
cipais editoras nacionais e estrangei-
ras, ela fica atrás apenas da Feira de
Frankfurt, na Alemanha, que é um
evento estritamente profissional,
destinado à compra de direitos auto-
rais, do Salão de Paris e da American
Bookseller Association, uma reunião
dos livreiros americanos.

Este ano, com a presença de 800
autores, a 11a Bienal será o palco pri-
vilegiado de mais de 150 lançamentos
de livros, anuncia Aloysio Teixeira
Costa, gerente executivo da CBL e

organizador do evento. Entre as atra
ções internacionais figura o escritor
japonês Kazuo Ishiguro, radicado em
Londres, que estará lançando o ro-
mance Os vestidos do dia. Além dele,
são esperados o dramaturgo e roman-
cista espanhol Mario Garcia-Guillen,
que mostrará o seu romance Cervan-
tes Numancia, e o historiador inglês
Stephen Cohen, que fará uma palestra
sobre Bukharin e a revolução.

Portugal, que terá o maior estande
da Bienal, com 600 metros quadrados,
trará 15 escritores — entre eles, Na-
tércia Rocha, a maior autora de lite-
ratura infantil portuguesa, e a poeti-sa e fadista Eugênia de Mello e
Castro. A França deve trazer cinco
autores, cujos nomes só serão anun-
ciados no dia 10, além do dono da
prestigiosa editora Gallimard, uma
das maiores da França, que apresen-
tará um revolucionário projeto no
campo da literatura infantil. O editor
alemão Norbert Soyka mostrará um
projeto sobre aproveitamento de pa-
pel pelas editoras. É aguardado, por
fim, o editor da respeitável publica-
ção inglesa Publisher Week.

A 11a Bienal Internacional do Livro
terá, pela primeira vez, a participação
oficial dos Estados Unidos. Nas bie-
nais anteriores, os editores norte-a-
mericanos foram representados porimportadores brasileiros de livros.
Este ano, no estande dos Estados Uni-
dos, que só terá livros ligados ao vasto

Lançamentos da Bienal

Jorge Amado,
com Quatro
mulheres,
quatro
romances

Marcelo
Rubens Paiva
mostrará seu
novo romance
Ua: Brari

Milhares de livros na Bienal

Os vestidos do
dia é o nome do
romance do
japonês Kazuo
Ishiguro

Mario
Garcia-Guillen
lança
Cervantes
Numancia
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tema da ecologia, o visitante poderá
ter acesso, por um computador, ao
formidável acervo da Biblioteca do
Congresso Nacional americano, con-
siderada a maior e mais completa do
mundo, e que certamente será um
atrativo irresistível para ao visitan-
te.

Entre as atrações nacionais da Bie-
nal, um dos destaque será Jorge Ama-
do, que aproveitará a festa para lan-
çar um novo livro, Quatro mulheres,
quatro romances. Fernando Sabino
lançará um volume de crônicas e Mar-
ceio Rubens Paiva, o best seller de
Feliz ano velho, mostrará o seu novo
romance, UA: Brari. O "mago" Paulo
Coelho tirará do caldeirão sua nova
poção, a narrativa Brida, que já está
nas livrarias. A 11a Bienal verá tam-
bém a estréia do escritor baiano Eli-
zer Moreira, vencedor do prêmio Gra-
ciliano Ramos com o romance A
pasmaceira. Já a literatura infanto-
juvenil será brindada com um novo
texto da roqueira Rita Lee, Dr. Alex
na Amazônia, que continua sua série
ecológica, e com um novo livro do
cartunista Ziraldo, O menino quadra-
dinho.

Com uma área total de 17.200 metros
quadrados, os organizadores da 11a Bie-
nal Internacional do Livro esperam re-
ceber um público de 1 milhão de pes-
soas durante todo o evento. "Em 1988,
na 10a Bienal, tivemos 800 mil visitan-
tes e vendemos 290 mil exemplares",
diz Aloysio Teixeira Costa. "Este ano,
esperamos vender 600 mil livros", esti-
ma o gerente da Câmara Brasileira de
Livros, que enfrentou as agruras do
Plano Collor, com NCr$ 28 milhões de
estandes vendidos bloqueados, e conBe-
guiu investiu Cr$ 200 milhões na orga-
nização desta festa para os olhos de
todos os leitores.
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Centro - 262-1006 • Copacabana • 541-9497
!SK vMíISfâ ,'^Wí 9$" |'.vo»... ,, . .. . . . . - ...¦ I ¦

, Botafogo.- 286-4248•Tijuca-268-5798• Ipanema-287-5745Barão ila Torre - 287-8649 • Mcier - 269-2895 * Madureira1 450-ligo • Campo Cirande - 394-8100 -

ti&í
Cursos Externos - 220-4129 • '

If DIVULGACAO DE MODA ^ERENCIAMJ^ENpA^Yjliv Silvia de Sou/a Tania Costa B
Mnnn .rcuTMnncTD... CURSOS PRATICO DE FRANCES i

MODELAGEM INDUSTRIAL FUNDAMENTAL PARA MODA •Cordelia Ruffier Celine H. H

r>BAarZrAnr:Rnp7t COORDENAQAO DE MODA ¦!CARACIERIZACAO E BELEZA E DESENVOLVIMENTO DO 1
Ka:rl0 PRODUTO fl

i'l O DESENHO NA MODA Manila Vails j. j
(BASICO E AVANCADO) FASHION THROUGH ENGLISH tj' Anlonio Pcrcira da Silva John Thcw j !

ErC'NFV,I{V ECONOMIA E MARKETING jMarina Vails e Fredcrico Pazzos DE MOD\ '
JOALHERIA LuCatoira jj

CaioMourao FOTOGRAFIA DE MODA ! j
OS DIVERSOS CAMINHOS DO Sergio Nedal Ij
rni^rr\nFi?FRMnnA CRIA^AO E COMERCIALIZACAO 1

CONFtCCAO DE MODA DA BIJOUTERIA1 i !

I 

j

I

D



Jorge Cysne

¦ ? Chico Anysio aguardando
com ansiedade a volta de Bo-
ni. Motivo: quer apresentar o
projeto de seu novo programa
para o ano que vem.

Toninho Horta aterrissa,
' hoje, no Rio. Estréia, ama-
nhã, no Rio Jazz Club e, dia
8, grava um especial para a
TV Manchete. Segue depois
para uma temporada de três
semanas no Japão.

O artista plástico Tawfik e
a pintora Vany Novello con-
vidando para a exposição con-
junta, a partir do dia 7, na
Galeria Traço e Ponto — Arte
e Design. Além da exposição,
Tawfik prepara os figurinos
da peça Ação ordinária, de
Jerry Sterner, com produção
de Elizabeth Savalla. O espe-
táculo tem estréia prevista
para novembro.

Surtiu efeito a nota publi-
cada nesta coluna, sexta-fei-
ra. Valéria Monteiro deixou a
tristeza de lado. Riu muito
dos comentários políticos de

Vaivém

Alexandre Garcia, domingo,
no Fantástico.

Paulo Ubiratan e a produ-
tora Maria Alice Miranda
voam, hoje, para Fernando de
Noronha. Passam dez dias
com o elenco de Riacho doce
gravando mais quinze capitu-
los da minissérie.

Poetas, escritores, bai-
larinos...sonhadores é o tí-
tulo do espetáculo que a Cia.
Vacilou Dançou apresenta,
de amanhã até dia 12, no
Teatro Nelson Rodrigues.

A blonde Odete Lara estará,
hoje, às 19h30, na Livraria
Timbre. Autografa seu livro
Minha jornada interior, já na se-
gunda edição.

Márcia Dornelles é mais
um dos nomes confirmados
para o elenco de Brasileiros
e brasileiras, primeira no-
vela com direção de Walter
Avancini para a TV S.

O poderoso chefão 3 já tem
lançamento marcado nos Es-

2 o CADERNO B o quarta-feira, lú/8/'90
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"assu comemorou
seu aniversário, segunda-feira, no restauran-
te R Portico. Na foto, a aniversariante com
Leda Nagle e Alice-Maria

do filme Intolerancia (intolerance), de D. W. Griffith 
~

Divulgação

Cena do filme Intolerância (Intolerance), de D. W. Griffith

Indiana

jovem

Esporte
A TV E decidiu investir pesado em fute-

boi.
Além dos programas Tempo de esporte

— apresentado diariamente às 20h — e Sta-
dium, domingo, às I4h, estréiam, no próxi-
mo domingo, mais três programas: Futebol
de domingo, às 12hl5; Repórter esporti-
vo, às 20h e Mesa redonda, às 23h.

Folia lusitana
Agildo Ribeiro, há seis meses em temporada

no Teatro Cavei, está de olho no futuro.
Durante o carnaval do ano que vem, será

uma das atrações de um super show do Cassino
Estoril, em Portugal.

Além de Agildo, a outra surpresa da folia
lusitana será ninguém menos do que Charles
Aznavour.

A rede americana
ABC acaba de fechar
ura acordo com Geor-
ge Lucas e a Para-
mount.

Juntos vão produ-
zir a série Young In-
diana Jones para a
temporada de 1991 e
1992.

Como sugere o títu-
lo, o seriado mostrará
as aventuras do super
Indiana quando jo-
vem.

tados Unidos: 21 de novem-
bro. Até lá, todos ficam na
expectativa de ver a cara de
Al Pacino com 60 anos de ida-
de.

A peça Descalços no par-
que, atualmente, em. turnê
pelo Nordeste, estréia, dia 4
de setembro, no Teatro Clara
Nunes, Rio.

Apesar dos boatos Doris
Giesse não assinou com a TV
Manchete. No momento, sua
única preocupação é montar
o projeto da Io Mostra de Vi-
deo-Dança Brasileira que pre-
tende montar, em São Paulo,
no mês de setembro.

Glenda Jackson é a estrela
de Mãe coragem, de Ber-
thold Brecht, em curta tem-
porada no Mermait Theatre
de Londres.

Juma — personagem de
Cristiana Oliveira em Panta-
nal — continua a dar Ibope.
Sábado, às 23h30, ela será a
atração do programa Roda vi-
va, da TV E.

ABERTA

Regina Rito

Restauração
Intolerância, de D.W.Griffith — considera-

do um dos dez maiores clássicos do cinema —
acaba de ser restaurado.

Estrelado por Lilian Gish, o filme produzi-
do em 1916 teve a trilha sonora original regra-
vada sob a regência do maestro Gillian Ander-
son.

Na Europa, a estréia está prevista para 13
de outubro.

„ Dupla dinâmica

Não passa de boato a noticia de que Leila
Cordeiro e Eliakim Araújo estão de saída da
TV Manchete.

O casal 20 do telejornalismo continua firme
e forte na emissora.

Esta semana, renovaram contrato por mais
dois anos.

JORNAL DO BRASIL

Operação
A operação tartaruga na TV

Globo, impediu a gravação de Eu
quero meu filho, último episó-
dio, deste ano, de Delegacia de
mulheres. Hoje era o dia previsto
para o programa ir ao ar.

Em seu lugar, a emissora iria
reprisar Em legitima defesa da
honra, de Maria Carmem Barbosa
e Patrícia Travassos, primeiro epi-
sódio da série.

Mas na última hora, a alta di-
reção da casa decidiu exibir o poli-
ciai Vingança forçada.

Lisa Minelli

'Tap-dance'

Liza Minelli, Shelley Winters
e Julia Walters aceitaram o con-
vite do diretor de cinema Lewis
Gilbert.

Serão as estrelas da versão
cinematográfica do musical
Stepping out.

O filme começa a ser rodado,
mês que vem, em Toronto (Ca-
nadá).

Serie PIANISTA

P2

Centro Cultural Banco do Brasil
R. 1® dc Março 66 - Teatro 2
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Informe Sindical.

Assinaturas: (021) 580.3742
585.4608

Fas: 585.4428
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raridades
The sound of New Orleans.

Uma viagem musical de uma ho-
ra sobre a paisagem musical da
cidade que serviu de berço ao
jazz. Gravada em 1989 durante as
tradicionais festas locais, con-
tém números de jazz moderno,
calliope, rhythm & blues, calip-
so, cajun music, gospel e bandas
de música no Mardi Gras, o car-
naval de Nova Orleans. Hoje, ás
12h30,13h30,17h30 e 18h30; sábado,
às 16h, e domingo, às 16h (as duas
últimas junto com A collection of
New Orleans jazz films).

A collection of New Orleans
jazz films. Coletânea feita por
Don Perry nos anos 50 e 60, in-
cluindo cenas de funeral na cida-
de, o carnaval, jam sessions, can-
tores de blues na Burgundy
Street. Amanhã, às 12h30m,
13h30, 17h3G e 18h30; sábado, às
16h, e domingo, às 16h (as duas
últimas junto com The sound of
New Orleans).

Get Down Street sound e In
that number! The New Orleans
Brass Band revival. O primeiro é
um documentário sobre as rela-
ções entre alunos e chefe da ban-
da de um colégio negro em Nova
Orleans. O segundo, um estudo
sobre as velhas bandas de metais
que fazem parte da música e da
vida comunitária da cidade. Sex-
ta-feira, às 12h30, 13h30, 17h30 e
18h30; sábado, às 18h30; e domin-
go, às 18h30.

Memories of New Orleans e
Live at the Preservation Hall. O
primeiro é um curta de ficção,
contando a história de um músi-
co que volta a Nova Orleans para
o enterro do pai. O segundo, das
raras gravações feitas na célebre
casa de jazz tradicional, com
show da Kid Thomas Band desta-
cando o banjista Emanuel Say-
les. Sábado, às 20h e 21h; domin-
go, às 20h e 21h30; e terça-feira, às
12h30,13h30 e 17h30.

Down yonder with Dejan's
Olympia Brass Band. Outra im-
portante banda de metais apre-
sentando-se em concertos e cor-
tejo fúnebres. Quarta-feira, às
12h30, 13h30, 17h30 e 18h30; e do-
mingo, dia 12, às 16h e 17h.

Piano players rarely plays to-
gether. A vida e obra de três le-
gendárias figuras do piano jazzis-
tico: Isidore Washington,
Professor Longhair e Allen
Taoussaint. Longhair morreu
dois dias antes do concerto que
tinha marcado com os outros
dois. Quimta-feira, dia 9, às 12h30,
13h30,17h30 e 18h30.

Papa John Oreach: setting the
record straight. Uma hora de mil-
sica com o célebre violinista
John Creach, mostrando vários
aspectos de sua carreira ao longo
de cinco anos de concertos e show
de ragtime, blues, country, spiri-
tuals e rock, os gêneros que ele
percorreu. Sexta-feira, dia 10, às
12h30,13h30,17h30,18h30 e 19h30; e
sábado, dia 11, às 16h e 17h.

Best of the fest. Gravações fei-
tas, em 1988, no New Orleans Jazz
& Heritage Festival. Entre ou-
tros, apresentam-se os Neville
Brothers, Eita Coolidge, Disty
Dozen Brass Band (que já esteve
no Free Jazz do rio) e Al Green.
Sábado, dia 11, às 18h30 e 19h30.

International Jam. Cenas do
Festival Internacional de Loui-
siana, realizado em Lafayette.
em 1988, com destaques para Za-
chary Richard, Beausoleil e
Kenny Neal. Sábado, dia 11, às
21h; e domingo, dia 12, às 20h e
21h30.

Um dos videos mostra o celebre violinista Papa John CreachUm dos vídeos mostra o célebre violinista Papa John Creach

jazz 
de New Orleans

João Máximo

MENOS 

mal que este ano não
tem Free Jazz. Sem a preten-
são de preencher o vazio deixa-

do pelo cancelamento do festival — mas
propondo-se a deixar menos tristes os
jazzófilos neste mês que entra — o Cen-
tro Cultural Banco do Brasil vai exibir
em seu telão uma série de vídeos sobre o
rico e complexo universo musical de
New Orleans, cidade da Lousiana onde
tudo começou. São vídeos raros, focali-
zando das mais tradicionais brass banãs
locais a pianistas lendários como o Pro-
fesor Longhair.

Mas o programa jazzistico do CCBB
não pára nos vídeos. Paralelamente à
projeção, a partir de hoje, sempre às 20h,
na própria videoteca, o contrabaixista
Tião Neto estará fazendo uma série de
palestras em torno da história e da lin-
guagem do jazz. A série começa com o
tema Raízes sociais do jazz (1910), segue
amanhã com O boom das big baiids
(1910-1930), na sexta-feira com Crise,
swing e dança (1930-1940), dia 8 com
Novas linguagens do jazz (1940-1950) e
dia 9 com Moderno e pós-moderno (1950-
1990). As palestras serão feitas para um
público limitado de 40 pessoas a taxa
única de Cr$ 1 mil (inscrições no local,
Rua Io de Março, 66, Centro do Rio).

Vídeos resgatam o
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OUTRA VEZ

AGRADECIMENTOS
ADEMAR ALVES • ROBERTO CARNEIRO • PAULO MARINHO • FUNDACÁQ ROMULO MAIORANA

REYNALDO LOYO
APRESENTA

EDWIN LUISS

LEONARDO V5LAR

IV1ARTHA OVERBECK

VAIS!DA LACERDA

e apresentando
CHARLES MÕELLER

de RONALD HARWOOD
Tradução de SÉRGIO VIOTTI

Cenários e Figurinos de IRENIO MAIA

DIREÇÃO
DORIVAL CARPER e SÉRGIO VIOTTI

Assistente de Direção: LUCIANO SABINO

TEATRO

VILIA LOBOS

PATROCÍNIO
Lily de Carvalho
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MARIETA SEVERO

comprida em puro
linho Braspcrola

7.857,

wmM

WM.

PREMIAÇÕES
¦¦IBj

Blusa em seda
5.747,

i Vi Saia em puro
lmho Braspérol"

6.857,
MASCULINO

wêkí. \ .
r ¦

Calça em puro
linho Braspérola

7.857,
; Camisa manga

«^comprida em cf>Ha
5.687,

SHELL ' v/;'.. : S„\'¦ Ü'» 'í''W i • ,J A'-1 «*#« a 11 n A n A ^ i
:f MARIETA SEVERO (ATRIZ) MAURO RASI (AUTOR)

m r

iiii ^

• MOLIERE
MARIETA SEVERO (ATRIZ) W

FUNDACEN OSMELH

>liere i;

iz) MAURO RASI (AUTOR),
"OS MELHORES DÕANOV ;V'Í

Mary

Wanna

MAMBEMBE

f MARIETA SEVERO (ATRIZ) MAURO RASI: '(AUTOR)

II SÔNIA GUEDES (ATRIZ COADJUVANTE) :££4is&:hX-:

lisil :#TÍE'Af:R^Ò'' ¦' Wohacaíana ¦ TEL.: 255-7070¦;; v4?'Y ,
•'jrrrfj!- : :tv: -1 w 5 "r": :J. 5 '• :ív::: :' %g?.V<35:.: * '

-
Rua tia Assembléia, 10 - Loja IA

(Ed. Cândido Mendes)
Rua Uruguai ária, 10 - S/solu - Loja HO

(Esq. Rua da Assembléia)
Rua Visconde de Pirajá, 414 - S/loja 218

(F.W|> Rua Maria Quiifría) jL

Ique e Lan
Com uma pincelada

JB de humor.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ORQUESTRA

DE CÂMARA

DE BLUMENAU

Solista
ANTONIO MENESES

Regência
NORTON MOROZOWICZ

VILLA LOBOS
Bachianas Brasileiras n? 9

J. HAYDN
Concerto para Violoncelo
e Orquestra em Ré Maior

Sinfonia n? 44 "Trauer"

P. TCHAIKOVSKY
Andante Cantabile para

Violoncelo e Cordas

3 de agosto, 21 horas - Teatro Municipal

Frisa (6 lugares)  Cr$6.000,00 Balcão Nobre  Cr$ 1.000,00
Camarote (6 lugares).... Cr$ 6.000,00 Baleio Simples  Cr$ 600,00
Platéia  Crí 1.000,00 Galeria  Crt <100,00

CONCERTOS
HER1NG

110 ANOS

(CflfiJHtering]
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IMMIHI

Pague
pequeno
580,

GRANDE ALMOÇO DEL MARE
Couvcrt,Prato principal a escolher entre:
2 tipos de peixes, 3 de massas, 1 de carne «—J I -'
Sobremesa - salada de frutas Válido de 2') » 1 » ' 0 • « «: 1; « ^a 6? Aceita cartão Pua Raul Rcdfcrn, 37 - Ipanema -Tel.: 239-1842 ®
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Das sereiaS
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| FRUTOS DO MAR 1

SEAFOOD |

Camarões, Cavaquinhas,
Lagostas, Frutos do Mar,
Peixes deliciosos num
Festival de Encantamento!
De 25/7 a 12/8, das 19 às 24h.
Preço: Cr$ 1.500,00,*
com vinho incluído.
* + l(Wo taxa de serviço

lAv. Atlântica, 2064 ® tel: 2571834

JSinzdius de TMÍovciis em Cy
Apmrnlã Homenagem com Quarteto em Oy

Irrça I.arribaria cor/t Círitpo Tt~r~m ? s\v. Mainfia /'J/izabrt/i, » 'Ir/.: 7"

27! CONGRESSO BRASILEIRO DE
ORTOPEDIA E TRAÜMÂTOLOGIA

de 5 a 10 de agosto no Hotel Nacional
Rio de Janeiro

40 conferencislas estrangeiros
300 conlerencistas brasileiros

200 temas científicos especiais
2000 orlopedistas já inscritos

Simpósio grátis para enfermeiros e instrumentadores
Informações pelos telefones

267-8869 // 247-8455 // 220-2198
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Corte3la da Ortopedia Camponez

Carro e Moto
Pcsroda obrigatória no JB.

JB

Icpa/e eLan
Com uma pincctada

9 de humor.

JB

Análise
o Do professor Octávio
Gouvêa de Bulhões, a
propósito da administra-
ção Fernando Collor:
— O governo e o plano
estão certos em sua es-
sência. Mas o presidente
vai ter que reduzir a ve-
locidade na perseguição
das metas.

0 ¦ ¦

Revoada
Recebeu, enfim, o si-

nal verde do Ibama o pe-
dido da Sociedade Inter-
nacional de Baloeiros
feito há mais de um ano
para promover uma via-
gem de balões sobre o
pantanal matogrossen-
se.

A viagem, programa-
da inicialmente para o
começo deste ano, com a
presença, inclusive, do
falecido magnata Mal-
colm Forbes, deverá,
acontecer em janeiro de
1991,

Virão do exterior nada
menos que 100 balões, re-
presentando 22 países.

Racha
• A AVL — Associa-
ção das Velhotas Lam-
badeiras — sofreu esta
semana um duro ba-
que.
O Uma de suas asso-
ciadas liderou um ra-
cha interno que aca-
bou resultando numa
cisão com a criação da
LG — as Lambadeiras
Geriátricas.

¦ ¦ ¦
- Quem

. chega
o Chegará ao Rio no dia
11, hospedando-se no
Copa, onde encontrará o
!embaixador Mário Gib-
son Barbosa, Sir Wil-
liam Harding, ex-embai-
xador da Grã-Bretanha
em Brasília, presidente
da Sociedade Anglo-
Brasileira de Comércio,
em Londres, e diretor de
um dos nossos maiores
credores, o Lloyd's
Bank.
o Do Rio irá a Brasília,
a chamado do presidente
Fernando Collor.

BBQ
A toque

de caixa
Já tem data marcada o

Início das obras de refor-
ma do Copacabana Pala-
ce —17 de setembro.

Começam pela pérgula
e a piscina, que fecham
em meados de outubro e
reabrem, prontinhos pa-
ra o verão, em meados de
dezembro.

Em outubro, depen-
dendo ainda do sinal ver-
de do Patrimônio Histó-
rico, começam também
as reformas dos aparta-
mentos.

Arte em

livro
O O cônsul-geral da
Áustria, Emmanuel He-
lige, doou ontem ao Mu-
seu de Arte Moderna
unia coleção de 25 livros
de artes plásticas edita-
dos em seu país.
9 Em nome do museu,
receberam a doação o
supcrintcndente-geral do
MAM, Marinho Nunes, e
o coordenador de artes
plásticas, Marcus Lon-
tra.
O Em seguida à cerimô-
nia, o cônsul-geral da
Áustria fez uma visita â
biblioteca do museu.

BI Kl B
Caso sério

® A visita do líder sul-
africano Nelson Man-
dela ao Brasil só de-
pende, para se efeti-
var, do sinal verde de
seu médico.
© Mandela, que está
extremamente debili-
tado, foi aconselhado
pela equipe que o as-
siste a pensar duas ve-
zes antes de empreen-
der uma nova longa
viagem, que seria a se-
gunda desde que dei-
xou o cativeiro.

0 E 0

Novos tempos
o Nelson Gonçalves, o
último dos românticos
machões, já não parece
assinar comportamentos
tão radicais com os que
sempre o caracteriza-
ram.
© No seu concorrido
sliow paulista, no fim de
semana passado, além de
elogiar a barba loura de
Raphael Rabello, Nelson
fez questão de trocar bei-
jinlios com o violonista.

Zózimo

Fotos de Marcos Barreto

Ionita Salles Pinto e Patrícia Waechter enfeitando a noite
do People Down

Preços reais
Para pôr um fim-na prática cada vez mais

comum do contribuinte brasileiro de driblar os
impostos na escritura de transações imobiliá-
rias, o governo federal está estudando a adoção
de um procedimento já utilizado na França
com sucesso.
® Como para pagar menos imposto vendedor e
comprador têm por hábito subavaliar o imóvel
no momento da escritura, o governo francês
passou a ter o direito de reavaliar todos os negó-
cios e de, no caso de constatação de fraude, poderexercer com prioridade a compra do imóvel.

No Brasil, se de fato vier a ser implantado o
procedimento, o leão da Receita Federal vai
saciar fartamente seu apetite.* * *
o Só no caso de um único edifício na Delfim
Moreira — um dos mais sofisticados do Rio —,
onde os apartamentos andam em torno dos 2
milhões de dólares, não há uma única escritura
lavrada em ofício com preço superior a 300'
mil dólares.

Em grande estilo
O Com ânimo novo
depois que o presi-
dente Collor decidiu
entrar em campo a
seu favor, a Orques-
tra Sinfônica Brasi-
leira brindou o públi-
co do Teatro
Municipal, segunda-
feira, com um de seus
melhores concertos
dos últimos tempos.
• Sob a regência de
Isaac Karabtchevsky,
Nelson Freire brilhou

intensamente como
solista do Concerto
n° 2, de Brahms, para
piano e orquestra.
® Mas a orquestra
também brilhou na
sinfonia de Schu-
mann que fechou o
programa.
• Deu a mais con-
vincente demonstra-
ção de que não está
pensando em encer-
rar tão cedo sua car-
reira cinqüentenária.

Christiane Paiva Chaves e Karmita
Medeiros na platéia da lambada

Roda-Viva
o A Casa São João Batista da Lagoa convidando
para um almoço mineiro com biriba, dia 8, no Clube
da Aeronáutica, em benefício da creche da ins-
tituição.

O Brasil já escolheu seu primeiro embaixador
em VVindhoek, Namíbia. Trata-se do diplomata
Mário Augusto Santos, que será comissionado parao posto.Concessa Colaço doou à ABBR u.ma valiosa tape-
çaria Razão de viver, que será leiloada em beneficio
da entidade.
® Luiza e Antônio Carlos de Almeida Braga che-
gam amanhã ao Rio, depois de uma longa tempo-
rada européia.

O embaixador José Guilherme Merquior embarca
amanhã para Boston para tratamento de saúde na
clínica do professor Sheldon Wolf.
O A propósito: para duas semanas de férias no
Brasil, onde encontrará pacientes e amigos, estará
chegando no dia 6 o professor e Sra. Sheldon Wolf.® A ministra Zélia Cardoso de Mello será a convi-
dada de honra do programa de Hebe Camargo na
próxima terça-feira.
O O show-room do Rio Design Ccnter, como es-
paço para realização de cursos, será inaugurado
com o 3o curso de decoração do arquiteto Paulo
Terra, que irá ao ar de 13 a 23 de agosto.
o O editor Alfredo Machado será empossado no
quadro de membros beneméritos do Pen Clube do
Brasil, dia 7, às 18h.

A Vila Romana não deixou o Rio em segundo
piano em seus projetos: lança aqui em primeiramão sua coleção de inverno.
o Fátima Muniz Freire é quem assina a produçãoartística do show do cantor Bruno, dias 13 e 14 no
Mistura Up.
® Wanda Klabin seguiu com os filhos para uma
temporada em Miami.

Vai subir
O Pelas contas do secre-
tário nacional dc Encr-
gia do ministério da In-
fra-Estrutura, Rubens
Vaz Costa, anda cm tor-
no dos 17% a defasagem
dos atuais preços dos
combustíveis no país.

É esse o índice de cor-,
reção que está sendo pe-
dido pela Petrobrás para
os derivados de petróleo.
© Os aumentos deverão
ser anunciados nas pró-
ximas semanas.

H ¦ ¦
Brinde

A rede brasileira In-
ter-Pass Club é a nova»
proprietária do conheci-
do Hotel Algarve, em
Portugal.

E dará como cortesia,
durante este mês, aos
brasileiros que por lá
aportarem, hospedagem
gratuita.

Nostalgia
a O empresário José Er-
mírio de Morais lembra-
va ontem durante um al-
moço em São Paulo uma
afirmação do então mi-
nistro San Thiago Dan-
tas, numa conferência
feita no Rotary, em 1963:
— A CSN é o exemplo de
uma empresa que poderá
ajudar muito a reduzir o
décifit público brasilei-
ro. * * *
• Ou o ministro não sa-
bia do que estava falando
ou era um tremendo go-
zador.

Com a

corda toda
• O arcebispo metropo-
litano de Belo Horizonte,
Dom Serafim Fernandes
de Araújo, divulgou on-
tem um decálogo para
que os fiéis mineiros es-
colham bem seus candi-
datos nas próximas ciei-
ções.
O 0 décimo mandamen-
to prega a "restauração
da dignidade ca função
pública"e condena a au-
to-concessão de vanta-
gens descabidas, incom-
patíveis com os baixos
salários dos brasileiros.
Diz ainda que "a corrup-
ção destrói o senso do
bem comum, desmorali-
za a vida pública e mar-
ginaliza os homens ho-
nestos". ? * *
® Embora não esteja
inscrito no TRE, Dom
Serafim é pelo menos
candidato a um título,
o O de Caçador de Ba-
tina dc Marajás.

Última forma
o Foi cancelada a polô-
mica tourncc à África do
Sul que o conjunto pau-
lista Banana Split faria
no môs que vem.
o Uma das integrantes
do grupo, Rosane Mu-
niz, caiu de ultraleve no
último fim di semana,
em Ribeirão Preto, e está
internada sot cuidados
médicos.

QBI9
Na mira

® A Polícia Federal, que
passará de agora em
diante a combater os ca-
melôs que vendem con-
trabando nas ruas do
Rio, já tem uma estraté-
gia de ação.
o Vai começar pela
identificação de alguns
fiscais da prefeitura —
mais especificamente do
rapa — que operam com
receptação de mercado-
rias apreend das nas
ruas.

Zózimo Barrozo do Amaral c Fret Suter

_ _ ORQUESTRA TABAJARA

Sábado Os Cariocas sio Peopi© serai» aisaúj©
A 1:00 Rubão Sabino* Av. I3a.rtoloineu Mitx-e, 370* Itel: 294-0547 I LI

APOIO: DISTR. CARNES RAFFINÉ
o quilo certo

R. SA FERREIRA, 145
247-4909 * 247-5338

HA DOS PESCADORES
ESTR. DA BARRA DA TIJUCA. 793 # 39& 0005
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V[RECOMENDA

CINEMA PARADISO (Cinema Paradiso), de
Giuseppe Tornatore. Com Philippo Noiret, Jac-
ques Perrin, Salvatore Cascio e Mario Leonardi.
Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 — 285 0642):
15h, 17h10, 19h20, 21h30. Tijuca-Palace 2
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
17h20,19h30. 21h40. (Livre). Continuação.
A morte de um projecionista de cinema, num
vilarejo da Sicília, traz velhas recordações a um
bem sucedido cineasta. Oscar de melhor filme
estrangeiro. França/ltália/1989.
SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS
(Dcad poets socicly). de Peter Weir. Com Ro-
bin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan
Hawke e Josh Charles. Cinema-1 (Av. Prado
Júnior, 281 — 295-2889): 14h30, 16h50,
1.9h10, 21h30. (10anos). Continuação.
Numa escola conservadora, professor de litera-
tura estimula o inconformismo dos alunos, mas
essa nova postura cria inúmeros conflitos. Os-
car de melhor roteiro original. EUA/1989.
BAGDAD CAFE (Bagdad Cate), de Percy
Adlon. Com Marianne Sagebrecht, C.C.H.
Pounder, Jack Palance e Christine Kaufmann.
Jóia (Av. Copacabana. 680 — 255-7121):
14h50, 16h30, 18h10. 19h50, 21h30. (Livre).
Continuação.
Alemã hospeda-se num motel, em pleno deser-
to americano, e sua presença muda a vida de
todos os habitantes do local. Alemanha/1988.
PINOCCHIO (Pinocchio). desenho animado
de Walt Disney. Dublado em português. Cândi-
do Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-
7295): de 4" a 6", às 16h. Sábado e domingo,
ás 14h, 16h. (Livre). Reapresentação.
Boneco de madeira recebe o dom da vida e um
grilo falante como consciência para ajudá-lo a
ser um menino de verdade. Baseado no livro de
Collodi. EUA/1940.

BESTRÉIAS

B CONTINUA ÇÕES
HENRIQUE V (Henry V), de Kenneth Branagh.
Com Kenneth Branagh, Brian Blessed, lan Holm ePaul Scofield. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-
8349): de 2•' a 6a. ás 16h30.19h, 21 h30. Sábado edomingo, a partir das 14h. Tijuca-Palace 1 (Rua

, Conde de Bonfim, 214 — 228-4610): de 2a a 6a,
ás 16h, 18h30, 21 h. Sábado e domingo, a partirdas 13h30. (Livre).
Rivalidades e intrigas levam família de nobres a
uma sangrenta luta pelo poder. Baseado em Sha-
kespeare. Oscar de melhor figurino. Inglaterra/
1990.
DICK TRACY (Dick Tracy), de Warren Beatty.Com Warren Beatty, Al Pacino, Glenne Headly eMadonna. Participações especiais de James Caan
e Dustin Hoffman. Complemento: fíoger na mon-
tanha russa, desenho animado. Odeon (Praça Ma-
hatma Gandhi,,2 — 220-3835), Barra-2 (Av. dasAméricas, 4.606 — 325-6487), América (RuaConde de Bonfim, 334 — 264-4246): 13h30.
15h30, 17h30, 19h30, 21h30. São Luiz 2 (Rua doCatete, 307 — 285-2296), Ôpera-1 (Praia de Bo-
tafogo, 340 — 552-4945), Roxy (Av. Copacaba-
na. 945 — 236-6245), Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente, 52 — 274-4532): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 450-1338), Norte Shopping 2 (Av. Subur-
bana. 5.474 — 592-9430): 13h. 15h, 17h, 19H.
21 h. (Livre).
A luta do detetive Dick Tracy para acabar com a
quadrilha do gangster Al Big Boy Caprice. Adapta-
çáo da história em quadrinhos de Chester Gould.
EUA/1990.
MYSTERY TRAIN (Mystery train). de Jim Jar-
musch. Com Youki Kudoh, Masatoshi Nagase, Ni-coletta Braschi e Joe Strummer. Estação Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h. 17h10, 19h20, 21h30. Até amanhã. (10anos).
Três histórias que se desenrolam num mesmo dia,na cidade de Memphis, no Tennessee. EUA/1988.
DE VOLTA PARA O FUTURO — PARTE III
(Back to the future part III), de Robert Zemeckis.Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary
Steenburgen e Thomas F. Wilson. Metro Boavista
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291), Leb/on-7 (Av.Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-3 (Av.das Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca (RuaConde de Bonfim, 338 — 228-8178), Madureira-2
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338), Norte
Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430):
13h30,15h30, 17h30, 19h30. 21 h30. Condor Co-
pacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do Ma-
chado. 29 — 205-6842): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).
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Mauro Trindade

UMA LINDA MULHER (Prctly woman), de
Garry Marshall. Com Richard Gere, Julia Roberts,
Ralph Bellamy e Laura San Giacomo. Palácio-1
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 16h10,
18h20, 20h30. São Luiz 1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296), ôpera-2 (Praia de Botafogo, 340 —
552-4945), Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Leb/on-2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h,
16h. 18h, 20h, 22h. Sábado sessão à meia-noite.
Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487),
Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-
5246): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Tiju-
ca-2 (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246):
20h, 22h. (10 anos).
Magnata contrata prostituta para passar uma se-
mana com ele, mas o encontro acaba por mudar a
vida dos dois. EUA/1990.
PAIXÕES SEM LIMITE (The good mie), de Ken
Cameron. Com Rachel Ward, Bryan Crown, Stcvorr-
Vidler e Sam Neill. Studio-Catete (Rua do Catete,
228 — 205-7194), Studio-Copacabana (Rua Raul
Pompéia, 102 — 247-8900): 18h10. 19h50,
21h30. Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá.
371 — 521-4690): 14h30, 16h20, 18h10. 20h,
22h. (14 anos).
Nos anos 40, mulher reprimida decide enfrentar
todos os preconceitos para realizar sua paixão.Austrália/1987.

O 

dramaturgo Ronald Harwood tornou-se
conhecido dos brasileiros graças ao fil-
me O fiel camareiro, de Peter Yates,

baseado em sua peça The dresser. Mas o nome
deste escritor sul-africano, radicado na Inglater-
ra, ficou obscurecido nas salas de projeção, dian-
te da soberba interpretação de Albert Finney e
Tom Courteney. Agora os diretores Sérgio Viot-
ti e Dorival Carper trazem ao Brasil a sua peça
Outra vez, que estréia hoje, às 21h30, no Teatro
Villa-Lobos (Av. Princesa Isabel, 440). No elenco,
Edwin Luisi (Daniel no Io ato e Leo maduro, no
segundo), Martha Overback (Isabel), Leonardo
Villar (tio Zadok), Vanda Lacerda (tia Rose) e
Charles Moeller (jovem Leo).

A história em dois atos se passa na Cidade do
Cabo, África do Sul, durante a década de 50. Uma
família de pobres imigrantes judeus luta para
enviar Leo, um talentoso pianista, à Europa.
Daniel, o pai paralítico, atormenta-se com sua
impossibilidade de ajudar o filho e com as acusa-
ções de Isabel, sua mulher. Depois de 30 anos, jâ
consagrado como um grande artista, Leo se vê
tão angustiado pelo sucesso quanto seu pai foi
pelo fracasso.

Outra vez é basicamente uma peça para ato-
res. Com uma estrutura teatral concebida para
realizar cenas concomitantes — no que é ampa-
rada pela funcional concepção de cenários rota-
tivos, realizada por Irênio Maia, que também
assina os figurinos e a iluminação —, a peça cria
uma sensação de tempos paralelos, onde o que
ocorre em segundo plano, mais tarde se repete
em destaque. A montagem teve a produção de
Reinaldo Loy, que consumiu cerca de US$ 100.000
e envolveu o trabalho de 20 pessoas, entre técni-
cos e artistas.
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Para o diretor Sérgio Viotti, Outra
vez, que estréia hoje no Teatro
Villa-Lobos, "o problema básico da
peça é a procura da razão de ser"

O diretor Sérgio Viotti afirma que "o proble-ma básico da peça é a procura da razão de ser".
Outra vez não pode ser chamada de uma obra
engajada. "Nem uma única vez é dita a palavraapartheid, mas paira sobre os personagens uma
clara tensão que eles têm de carregar. Harwood
não escreve sobre a África do Sul, como Doris
Lessing, e esta não é uma peça sobre aquele país.Mas é uma peça sobre um homem que carrega
um sentimento de culpa de ter nascido na África
do Sul. Eu diria que o que há de verdadeiro e
comovente em Outra vez é a procura da verdade
de si mesmo." .

Em suas alucinantes viagens através do passado e
do futuro, a máquina do tempo vai, desta vez, até o
Velho Oeste. EUA/1990.
DOIS TIRAS INFERNAIS (Downtown), de Ri-
chard Benjamin. Com Anthony Edwards. Forest
Whitaker, Penelope Ann Miller e Joe Pantoliano.
Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150
-325-0746): 21 h. (10 anos).
Dois tiras — um durão e o outro careta — traba-
lham juntos numa área barra-pesada da Filadélfia e
são obrigados a conviver com suas diferenças.
EUA/1989.
NAO MEXA COM A MINHA FILHA (Keep your
hands off my daughter). de Stan Dragoti. Com
Tony Danza, Catherine Hicks, Wallace Shawn e
Dick 0'Neill. Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gá-
vea, 899 — 322-1258), Star-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502/C): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11. 2.150— 325-0746), Art-Madureira 2 (Shopping Center
de Madureira — 390-1827), Bruni-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): 15h, 17h,
19h, 21 h. (Livre).
Comédia. Adolescente desajeitada torna-se uma
linda garota para desespero do pai. que quer pro-
tegê-la da perseguição dos rapazes. EUA/1989.
JUSTIÇA CEGA (Internai affairs), de Mike Fig-
gis. Com Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis
e Laurie Metcalf. Art-Copacabana (Av. Copacaba-
na, 759 — 235-4895): 20h20, 22h20 Art-Casas-
hopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): 21 h. (14 anos).
Investigação de rotina torna-se uma obsessão pes-
soai entre dois policiais — um cumpridor da lei e
outro completamente amoral. EUA/1989.
UMA ESCOLA ATRAPALHADA (Brasileiro), de
Antônio Rangel. Com Angélica, Supla, Grupo Po-
legar, Cristina Prochaska, Ewerton de Catro e Os
Trapalhões. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 14h20, 16h10, 18h. Art-Ca-
sashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
325-0746): 13h40, 15h30. 17h20, 19h10. Pa/é-
cio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 13h40.
15h30, 17h20, 19h10, 21 h. Tijuca-2 (Rua Conde
de Bonfim, 422 — 264-5246): 14h, 15h50,
17h40. Studio-Catete (Rua do Catete, 228 —
205-7194), Studio-Copacabana (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900): 14h20. 16h10. Madurei-
ra-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146), Olaria
(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666): 2a, 3a e 6a, às
15h30, 1 7h20, 19h10, 21 h. 4a, 5a, sábado e do-
mingo, a partir das 13h40. Art-Méier (Rua Silva
Rabelo, 20 — 249-4544): 15h30, 17h20. 19h10,
21 h. Palácio (Campo Grande): 15h, 16h45,
18h30, 20h15. (Livre).
Amizade e conflitos entre um grupo de adolescen-
tes de um colégio tradicional, ameaçado de demo-
lição. Produção de 1990.
LUA DE CRISTAL (Brasileiro), de Tizuka Yama-
saki. Com Xuxa, Sérgio Mallandro, Rubens Corrêa,
Júlia Lemmertz e Marilu Bueno. Art-Copacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-Fashion

Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):13h40, 15h20, 17h, 18h40. Art-Casashopping 3
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): 14h.15h40, 17h20, 19h. Largo do Machado 2 (Largodo Machado, 29 — 205-6842): 14h, 15h40,
17h20. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —
254-9578). Art-Madureira 1 (Shopping Center de
Madureira — 390-1827), Campo Grande (RuaCampo Grande, 880 — 394-4452): 14h, 15h40.
17h20. 19h, 20h40. Pathé (Cinelândia — 220-
3135): de 2» a 6», ás 12h. 13h40, 15h20, 17h,18h40, 20h20, 22h. Sábado e domingo, a partirdas 13h40. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350— 281 -3628): 14h40,16h20. 18h, 19h40, 21 h20.
Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889):
4a, 5a, sábado e domingo, às 14h, 1 5h40, 17h20,
19h, 20h40. 2a, 3a e 6a, a partir das 15h40. (Li-vre).
Garota do interior vem para a cidade grande com o
sonho de tornar-se cantora, mas sofre muito até
encontrar seu príncipe encantado. Produção de
1990.
MUITO MAIS QUE UM CRIME (Music box).
de Costa-Gavras. Com Jessica Lange, Armin
Mueller-Stahl, Frederic Forrest e Donald Moffat.
Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 20h20, 22h20. Ricamar (Av. Copaca-
bana, 360 — 237-9932): 14h40, 17h, 19h20,
21 h40. (14 anos).
Operário aposentado, de origem húngara, é acusa-
do de crimes de guerra e sua filha advogada prepa-ra a defesa, mas tem dificuldades para provar sua
inocência. EUA/1989.
SUSIE E OS BAKER BOYS (The fabulous Baker
Boys). de Steve Kloves. Com Jeff Bridges, Michel-
le Pfeiffer, Beau Bridges e Ellie Raab. Art-Fashion
Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 6a, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo,
a partir das 14h. (Livre).
Dois irmãos, pianistas de bar, contratam uma bela
mulher como cantora, que muda o rumo de suas
carreiras e de suas vidas. EUA/1989.
O COZINHEIRO, O LADRÃO, SUA MULHER
E O AMANTE (The cook. the thief, his wife and
her lover). de Peter Greenaway. Com Helen Mir-
ren, Richard Bohringer, Michael Gambon e Alan
Howard. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 20h, 22h. (18 anos).
Ladrão e sua mulher, submissa e maltratada, fre-
quentam restaurante onde ela conhece outro ho-
mem. Os dois tornam-se amantes, em freqüentes
encontros no banheiro do restaurante. Inglaterra/
Holanda/1989.

RE APRESENTA ÇÕES
BUSCA FRENÉTICA (Frantic). de Roman Po-lanski. Com Harrison Ford, Betty Buckley e Emma-nuelle Seigner. Cândido Mendes (Rua Joana An-
gélica, 63 — 267-7295): 18h, 20h, 22h. Atédomingo. (10 anos).
TRISTANA (Tristana), de Luis Bunuel. Com Ca-therine Deneuve, Fernando Rey e Franco Nero.

Cine Hora (Av. Rio Branco, 156/sl 326): 11 h, 13h,15h, 17h, 19h. Até sexta. (18 anos).
COTTON CLUB (Cotton Club), de Francis Ford
Coppola. Com Richard Gere, Gregory Hines e Dia-
ne Lane. Estação 1 (Rua Voluntários da Pátria, 88-286-6149): 17h20, 19h40, 22h. Até terça. (14anos)
UM ROSTO SEM PASSADO (Johnny Handso-
me), de Walter Hill. Com Mickey Rourke, Ellen
Barkin, Elizabeth McGovern e Morgan Freeman.
Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1.426 —
274-7999): 20h30, 22h30. Até domingo. (14anos).
DE VOLTA PARA O FUTURO — PARTE II
(Back to the future part II). de Robert Zemeckis.
Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, LeaThompson e Thomas F. Wilson. Largo do Macha-
do 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):19h30, 21h30. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 —
285-0642): 15h30,17h30.19h30. 21h30. (Livre).
O LOCAL DO CRIME (Le lieu du crime), de
André Techiné. Com Catherine Deneuve. Daniel
Darrieux e Victor Lanoux. Estação 2 (Rua Voluntá-
rios da Pátria, 88 — 286-6149): de 6a a 2a, às 19h,
21 h. 3a e 4a, às 19h. Último dia.
BERNARDO E BIANCA (Therescuers). desenhoanimado de Wolfgang Reitherman. John Louns-bery e Art Stevens. Produção de Walt Disney.Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214 —
228-4610): 14h, 15h40. (Livre).
®EXTRAS
MONTY PYTHON NO SHOW DE HOLLY-WOOD (Monty Phyton live at the HollywoodBowl). de Terry Hughes. Com Graham Chapman,John Cleese e Terry Gilliam. Hoje, ás 18h30, noCentro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de Março,66. (14 anos).

A apresentação do grupo inglês Monty Phytonrealizada, durante quatro dias, no HollywoodBowl. Inglaterra/1982.
SH MOSTRAS
OLHOS NEGROS (XVII) — Hoje: Leão da sau-dade. de João Jardim (Angola/1978) e Contar
para quem? (Who shali we tell?), de Horace Ové
(Inglaterra/1986). Cinemateca do MAM (Av. Bei-ra-Mar, s/n°): 18h30.
OLHOS NEGROS (XVIII) - Hoje: Jogo nocampo adversário (Playing away). de Horace Ové.Cinemateca do MAM (Av. Reira-Ma., s/n"):20h30. Versão em inglês.
Conflitos de classe e raça, visto® '¦.om humor, atra-vés de um jogo de cricket entre uma equipe denegros e outra de brancos. Inglaterra/1986.
OLHOS NEGROS — Hoje: Nanderu, panorâmicatupinambã. de Sérgio Péo (Brasil/1989) e Macu. amulher do policial (Macu. Ia mujer dei policia), deSolveig Hoogesteijn (Venezuela/1987) Estação 3
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 19h.
OLHOS NEGROS — Hoje: Abolição, de ZózimoBulbul (Brasil/1988). Estação 3 (Rua Voluntáriosda Pátria, 88 — 286-6149): 21 h.
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4 5A ESCOLA DE BUFÕES — Texto de Michel

de Ghelderode. Tradução de André Praça Tel-
les. Direção de Moacyr Góes. Com Leon Góes,
Floriano Peixoto e outros. Teatro Villa-Lobos.Espaço III. Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 4J a sáb., às 21 h30; dom., às 20h.
Ingressos a CrS 700,00 (4a, 5a e dom ), CrS
800,00 (6a e sáb.) e CrS 400,00 (classe). Dura-
ção: 1 h30. O espetáculo começa rigorosamente
no horário e não será permitida a entrada após o
seu início.
O texto de inspiração poética sugere ao diretor
Moacyr Góes a discussão sobre a questão da
arte. Na montagem em que se harmonizam
música, cenografia, preparação corporal e inter-
pretação do elenco, se define um espaço pro-vocante de pesquisa.A ESTRELA DO LAR — Texto e direção de
Mauro Rasi. Com Marieta Severo, Sérgio Viotti,
Sônia Guedes e outros. Teatro Copacabana. Av.
N.S. de Copacabana, 291 (257-0881). De 4a a
sáb., às 21 h. Dom., às 19h. Ingressos a Cr$
800,00 (4» e 5a), CrS 900,00 (6a e dom.) e CrS
1.000,00 (sáb., feriados e véspera de feriados).
Duração: 2h.
Pai e filho escrevem, paralelamente, textos com
visões antagônicas sobro a mulher e a mãe.
A PARTILHA — Texto e direção de Miguel
Falabella. Com Susana Vieira, Patrícia Travas-
sos, Aríete Sales e Thereza Piffer. Teatro Van-
nucci. Rua Marquês de São Vicente, 52/3°
(274-7246). De 4a a 6a, às 21 h30. Sáb., ás 20h
e 22h; dom., às 19h. Ingressos a CrS 800,00
(4a, 5a e dom) e CrS 1.000,00 (6a, sáb., véspera
de feriado e feriado). Duração: 1 h30. O espetá-
culo começa rigorosamente no horário.O valor
do ingresso não será devolvido aos retardatá-
rios..
.Nesta comédia dramática em que quatro irmãs
compartilham o passado, a lembrança do teatro
de Tcheckov se expressa através de um humor,
com alguma crueldade, mas tocando profundossentimentos.
ELAS POR ELA — Roteiro de Marília Pêra.
Direção de André Valle, Beta Leporage, Marília
Pêra e Sandra Pêra. Com Marília Pêra e grandeelenco. Teatro Ginástico. Rua Graça Aranha,
187 (210-1382). 4a e 5a, às 19h; 6a e sáb., ás
21 h; dom., às 19h. Ingressos de 4a e 5a a CrS
1.000,00 (setor A): de 6a e sáb., CrS 1.500,00
(setor A); de dom., CrS 1.200,00 (setor A); fila
AA e BB, CrS 600,00 (em todas as sessões). O
espetáculo começa rigorosamente no horário.
Duração: 1h30. Ingressos antecipados, a domi-
cllio, pelo telefone 220-6053/8394.
Musical. Interpretação de 50 canções que fize-
ram sucesso entre 1920 e 1970. Marília Pêra
repassa 50 anos de história musical brasileira
com a autoridade de uma excelente atriz. Boa
cantora, Marília Pêra não se restringe a cantar,
mas a encarnar teatralmente cada uma das 35
intérpretes que encarna.

A COMÉDIA DOS AMANTES — Texto de Luis
Arthur Nunes. Direção de Suzana Saldanha. Com
o Grupo Tau. Salão Pedro Calmon, da Faculdade
de Economia da UFRJ. Campus da Praia VermelhaUrca. As 18h. Entrada franca.
DOIS POR QUATRO — Textos de Antônio Au-
gusto e Roberto Delanna. Direção de Procópio
Mariano. Com Antônio Augusto, Roberto Delano e
Glória Soares. Centro de Artes Calouste Gulben-
kian. Rua Benedito Hipólito, 125 (232-1087 r.27)Praça Onze. 4a, 5a e 6a, às 18h30. Ingressos a
CrS 300,00. Até dia 3 de agosto.
ÊDIPO REI — Leitura da tragédia grega de Sófo-'.
cies. Direção de Alcione Araújo. Com Ada Chase-
liov, Ângela Valério, Expedito Parreira e outros. As
18h30. Auditório do 4o andar, do Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março, 66 (216-0237). Entrada franca. Distribuição de senhas a
partir de 10h.
UMA ESTÓRIA DE BORBOLETAS — Texto deCaio Fernando Abreu. Direção de Gilberto Gaw-
ronski. Com Ricardo Blat e Fernando Eiras. Merca-do São José das Artes. Rua das Laranjeiras, 90
(205-3837). De 4a a sáb., ás 21 h30; dom., às 20h.
Ingressos a CrS 400,00 (4a e 5a) e CrS 500,00 (do6a a dom.) e CrS 300.00 (classe). Duração: 1 h. A
peça começa rigorosamente no horário.
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MUMMENSCHANZ/THE BEST OF MUM-
MENSCHANZ — Direção de Dino De Maio. Es-
petáculo de mímica com Barbara Karger, Peter
Gerber e Thomas Prattki. Sala Cecília Meireles.
Largo da Lapa, 47 (232-9714). Do 3" a 6", ás 21 h:
sáb., às 20h; dom., às 16h e 20h. Ingressos a CrS

^3.000,00 (platéia), Cr$ 2.500,00 (até fila I) e CrS
1.500,00 (a partir da fila J).
OUTRA VEZ — Texto de Ronald Harwood. Dire-
ção de Dorival Carper e Sérgio Viotti. Com Edwin
Luisi, Leonardo Vilar, Martha Overbeck o outros.
Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 4a a sáb.. ás 21h30 e dom., às 19h.
Ingressos a CrS 1.000,00 (4a, 5a e dom.) e CrS
1.200,00 (6a e sáb).
O PROTAGONISTA — Texto de Luiz Agustoni.
Adaptação de Cecil Thiró. Com Cecil Thiré, Vera
Holtz, Thelma Reston e outros. Teatro Clara Nu-
nes. Rua Marquês de São Vicente, 52 (274-9696).De 4a a 6a, às 21 h30; Sáb., às 20h e 22h30 e dorn.,
às 18h30 e 20h30. Ingressos a CrS 700,00 (de 4a a
6a) e CrS 800,00 (sáb. e dom.). Duração: 1h40.
Até dia 19 de agosto.
TRATO É TRATO — Texto de Jacks Paudeau
Adaptaçãi) de Hilton Have. Com Leonardo José,
Lúcia Barufhaldi, Hilton Have e outros. Teatro
Barra Shopping. Av. das Américas, 4.666 (325-5844). 3a e 4a, às 21 h; 5a e 6a, às 18h30. Ingres-
sos a CrS 500,00. Duração: 1 h40.
TRÊS SOLTEIRONAS BALANÇANDO O
RAMBO — Texto de Zilda Cardoso. Direção de
Abílio Fernandes e Berta Loran. Com Berta Loran,
Suely Franco, Lilian Fernandes e Gerson Brener.
Teatro da Praia. Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).4a e 5", ás 21 h30; 6a, ás 22h: sáb., ás 20h o 22h30; '-f
e dom., às 18h e 20h30. Ingressos 500.00 (4J e
5n), CrS 600,00 (6a e dom) e CrS 700,00 (sáb.).Censura: 16 anos.

M
VÍDEOS NO CENTRO CULTURAL BANCODO BRASIL — As 12h30. 13h30, 17h30, 18h30:The sound of New Orleans. Hoje, no Centro Cultu-rai Banco do Brasil, Rua 1o de Março, 66. Entiadafranca.
VlDEOS NO MAGNETOSCÔPIO — Sessão Úl-
tima chance: o espectador escolhe, através de vo-
taçáo, qual o vídeo que deseja assitir entre toda a
programação apresentada desde maio. De 4a a 2a,
às 19h e 23h, no Magnetoscópio. Rua Siqueira
Campos, 143/sala 30 (235-5069): Até amanhã.

NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRAWESTERN — Exibição de A última caçada, deAlfred Vohrcr. Hoje. ás 15h e 17h, na Casa deCultura Laura A/vim. Av. Vieira Souto. 1 76.
ÓPERAS EM VÍDEO III — Exibição de Lohen-
grin. de August Everding. Hoje, às 1 5h e 18h30, noAuditório Murilo Miranda. Av. Rio Branco, 179/8"andar. Entrada franca.
VlDEOS NO ADUANA — Exibição de EltonJohn live in Austrália. Hoje, às 18h, no AduanaVídeo. Rua da Alfândega, 43.
IV FESTIVAL DE INVERNO — As 11h30: Arádio do Chico Bento, desenho animado. As 15h:Faca de dois gumes. de Murilo Salles. Hoje, noAuditório da UFRJ. Praia Vermelha.

MARlLIA KRANZ — Pinturas. AM. Niemeyer.
Rua Marquês de São Vicente, 52/loja 205. De 2a a
6a, das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. Até
amanhã.
ANTONIO PETICOV — Posters e esculturas.
Barrashopping. Av. das Américas. 4.666. De 2a a
sábado, das 10h às 22h. Até sábado.
BORDALO PINHEIRO — Caricaturas. Casa de
Rui Barbosa. Rua São Clemente, 134. De 2a a 6a,
das 10h às 17h. Sábados, das 12h ás 17h. Até
sábado.
PAULO HUMBERTO LUDOVICO DE ALMEI-DA — Pinturas. Pequena Galeria. Rua da Assem-
bléia, 10. De 2a a 6a, das 11 h às 19h. Até dia 10.
FLORA E FAUNA DO MATO GROSSO — Fo-
tografias de Jorge Sayegh. Jardim Zoológico.
Quinta da Boa Vista. De 3" a domingo, das 9h às
16h30. Até dia 19.
HOMENAGEM A EISENSTEIN — Mostra com
34 desenhos do cineasta. Museu de Arte Moderna.
Av. Beira-Mar, s/n°. De 3a a domingo, das 11h às
18h. Até dia 22.
PINTURA SOBRE PAPEL — Exposição com 44
obras de 12 artistas alemães. Museu Nacional de
Belas Artes. Av. Rio Branco, 199. De 3a a 6a, das
1 2h às 18h. Sábados e domingos, das 1 5h ás 18h.
Até dia 2 de setembro.
LlVIO ABRAMO — Xilogravuras. Museu Nacio-
nal de Belas Artes. Av. Rio Branco, 199. De 3a a
6a, das 12h às 18h. Sábados e domingos, das 15h
às 18h. Até dia 8 de setembro.
PEDAÇOS DE VIDA — Esculturas feitas com
sucata do artista Antonio Carlos. Biblioteca Públi-
ca do Rio de Janeiro. Av. Presidente Vargas,
1.261. De 2a a 6a, das 9h às 21 h. Inauguração,
hoje. Até dia 23.
CANTOS QUANTOS — Fotos de Irene Campeas
e poesias de Júlio Gonçalves Pinto. Biblioteca
Pública do Rio de Janeiro. Av. Presidente Vargas,
1.261. De 2a a 6a, das 9h às 21 h. Inauguração,
hoje. Até dia 31.
35 ANOS SEM CARMEN MIRANDA — Fotos
e objetos pessoais da cantora. NorteshooDino. Av.

Suburbana, 5.474. Diariamente, das 10h às 22h.
Inauguração, hoje. Até dia 12.
ARTE ATRAVÉS DOS TEMPOS — Réplicas de' "
esculturas gregas e esculturas de Mazeredo. Exibi- >>'•/}
ção de vídeos, às 15h. Galeria da Caixa Econômi-^ <•'
ca. Av. Chile, 320. De 2a a sábado, das 10h às 20h.
Inauguração, hoje. Até dia 18.
MEIGA RODRIGUES — Pinturas. Sala José
Cândido de Carvalho. Rua Presidente Pedreira, 98Ingá. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Inauguração,
hoje, às 20h. Até dia 22.
24a COLETIVA ARTEC — Coletiva com artistas
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Casa de Espaha. Rua Vitorio da Costa, 245. De 3a
a domingo, das 15h às 20h. Inauguração, hoje, às
21 h. Até dia 12,
LEON IDES VILLAÇA — Pinturas. Oficina de Arte fMaria Teresa Vieira. Rua da Carioca, 85. De 2a a
6a, das 10h às 21 h. Sábados, das 10h às 18h. Até
sexta. 1
50 ANOS DE DANÇA NA UFRJ — Fotos. Cam-
pus da UFRJ. Praia Vermelha. De 2a a 6a, das 9h
às 17h. Até sexta.
COLETIVA — Mostra de pinturas e esculturas.-'*,
Átrio Arte e Interiores, Rua Marquês de São Vicen- \te, 52/359. De 2a a 6a, das 10h às 19h. Até sexta. ,
OSWALD DE ANDRADE, O ANTROPÓFAGOExposição de documentos, livros e charges.
Biblioteca Nacional. Av. Rio Branco, 219/3° an-
dar. De 2a a 6a, das 9h30 às 20h. Sábados, das 9h
às 15h. Até sábado.
O NOVO SISTEMA SOLAR. O FUTURO DA '
EXPLORAÇÃO planetária — Vídeos, pos-ters, fotografias e maquetes sobre as recentes des-
cobertas da NASA. Planetário. Av. Padre Leonel
Franca, 240. Diariamente, das 10h às 22h. Até ' 0<
domingo.
CARLOS NASCIMENTO — Desenhos. Galeria 'c<
da CEF. Rua Visconde de Pirajá, 357/A. De 2a a
6a, das 10h às 16h30. Até dia 10.
GILDA BRETAS — Pinturas. ViHa Riso. Estrada•da Gávea, 728. De 2a a 6a, das 14h às 19h.-
Sábados, das 14h às 18h. Até dia 10.

BSHOPPINGS
ART-CASASHOPPlKlG 1 — Não mexa com a
minha filha: 1 5h, 17h, 19h, 21h. (Livre). Curta:
Assaltaram a gramática, de Ana Maria Magalhães.
ART-CASASHOPPING 2 — Uma escola atrapa-
lhada: 13h40, 15h30. 17h20, 19h10. (Livre). Dois
tiras infernais: 21 h. (10 anos). Curta: Mercadores
de São José. de Sani Lafon de Pádua.
ART-CASASHOPPING 3 — Lua de cristal: 14h,
15h40,17h20, 19h. (Livre). Justiça cega: 21 h. (14anos). Curta: Bajado. um artista de Olinda, de Sani
Lafon de Pádua.
ART-FASHION MALL 1 — Uma escola atrapa-
lhada: 14h20, 16h10, 18h. (Livre). O cozinheiro, o
ladrão, sua mulher e o amante: 20h, 22h. (18anos). Curta: A última canção do beco. de João
Carlos Velho.
ART-FASHION MALL 2 — Lua de cristal:
13h40, 15h20, 17h, 18h40. (Livre). Muito mais
que um crime: 20h20. 22h20. (14 anos). Curta:
Beco sem número, de Octávio Bezerra.
ART-FASHION MALL 3 — Não mexa com a
minha filha: 14h, 16h, 18h, 20h. 22h. (Livre).Curta: Dedo de Deus. de Cristiano Requiáo.
ART-FASHION MALL 4 — Susie e os Baker
Boys: de 2a a 6a, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. (Livre). Curta: Abismo
de espumas, de Ronaldo German.
BARRA-1 — Uma linda mulher: 1 3h30. 15h30,
17h30,19h30, 21 h30. (10 anos). Curta: Carrossel.
de Antonio Carlos Textor.
BARRA-2 — Dick Tracy: 1 3h30, 15h30. 1 7h30,
19h30, 21h30 (Livre). Curta- Balada para TenórioJr.. de Rogério Lima.
BARRA-3 — De volta para o futuro — Parte III:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).Curta: Minuano. de Luiz Keller e Tânia Quaresma.
NORTE SHOPPING 1 — De volta para o futuro— Parte III: 1 3h30. 15h30. 1 7h30. 19h30, 21 h30.
(Livre) Curta. Lá. de Carmem Pereira Gomes.
NORTE SHOPPING 2 — Dick Tracy 13h. 15h.
17h, 19h, 21 h (Livre). Curta: Santa do maracatu.
de Fernando Spencer

RIO-SUL — Dick Tracy: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre). Curta: Histórias da Rocinha, de José Ma-
riane.

BCOPACABANA
ART-COPACABANA — Lua de cristal: 13h40,
15h20, 17h, 18h40. (Livre). Justiça cega: 20h20,
22h20. (14 anos). Curta: Carnaval, de Francisco
Liberato de Matos.
CINEMA-1 — Sociedade dos poetas mortos:
14h30, 16h50, 19h10, 21h30. (10 anos). Curta:
Visão do Céu — Gruta dos Três Poderes. de Mar-
ceio Ferreira Mega.
CONDOR COPACABANA — De volta para o
futuro — Parte III: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Li-vre).
COPACABANA — Uma linda mulher. 14h. 1 6h,
18h, 20h, 22h. (10 anos). Curta: As cobras, de
Otto Guerra.
JOIA — Bagdad Caie: 14h50, 16h30, 18h10.
19h50, 21 h30. (Livre). Curta: Fia X Flu, à sombra
das chuteiras imortais, de Alexandre Niemeyer.
RICAMAR — Muito mais que um crime: 14h40,
17h, 19h20, 21 h40. (14 anos). Curta: 1924 —
Bendita revolução, de Sérgio Sanderson.
ROXY — Dick Tracy 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre). Curta: O carrasco da floresta, de Vítor
Lustosa.
STAR-COPACABANA — Não mexa com a mi-
nha filha: 14h. 16h, 18h. 20h, 22h. (Livre). Curta:
Eclipse, de Antonio Moreno.
STUDIO-COPACABANA — Uma escola atrapa-
lhada: 14h20. 16h 10. (Livre). Paixões sem limite:
18h10. 19h50. 21h30. (14 anos). Curta: Músicos
camponeses, de Jefferson de Albuquerque Jr.

BIPANEMA ELEBLON
CÂNDIDO MENDES — Pinocchio: de 4a a 6". às
16h Sábado e domingo, ás 14h. 16h. (Livre).Busca frenética: 18h. 20h, 22h. (10 anos). Curta:
Eclipse, de Antonio Moreno.
LAGOA DRIVE-IN — Rosto sem passado:20h30, 22M30 (14 anos)

LEBLON-1 — De volta para o futuro — Parte ///:13h30. 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).Curta: Calazans Neto, mestre da vida e das artes.de Agnaldo Siri Azevedo.
LEBLON-2 — Uma linda mulher: 14h, 16h, 18h,20h, 22h. Sábado, sessão à meia-noite. (10 anos).Curta: Carlos Chagas, o passado presente, de Pau-Io Villara.
STAR-IPANEMA — Paixões sem limite: 14h30.16h20, 18h10, 20h, 22h. (14 anos). Curta: O lobose estrepa, de Stil.

BBOTAFOGO
BOTAFOGO — Máquina do sexo: 14h30, 17h10,
19h50. (18 anos). Curta: Calazans Neto. mestre da
vida e das artes, de Agnaldo Siri Azevedo.
ESTAÇÃO 1 — Cotton Club: 17h20, 19h40, 22h.
(14 anos).
ESTAÇÃO 2 — Local do crime: de 6a a 2a, ás 19h,
21 h. 3" e 4a, ás 19h.
ESTAÇÃO 3 — Ver a programação em Mostras.
ÕPERA-1 — Dick Tracy: 14h, 16h. 1 8h, 20h. 22h.
(Livre). Curta: Patativa do Assaré, um poeta do
povo. de Jefferson de Albuquerque Jr.
ÓPERA-2 — Uma linda mulher: 14h, 16h, 18h,20h, 22h. (10 anos). Curta: Fia X Flu, à sombra daschuteiras imortais, de Alexandre Niemeyer.
VENEZA — Henrique V: de 2a a 6a, às 16h30,19h, 21h30. Sábado e domingo, a partir das 14h.
(Livre).

B CA TETE E FLAMENGO
ESTAÇÃO PAISSANDU — Mistery train: 15h,17h 10. 19h20, 21h30. Hoje e amanhã, às 23h40.
(10 anos).
LARGO DO MACHADO 1 — De volta para ofuturo — Parte lli 14h, 16h, 18h. 20h, 22h (Li-vre).
LARGO DO MACHADO 2 — Lua de cristal: 14h,1 5h40. 17h20. (Livre). De volta para o futuro —
Parte II: 19h30. 21h30. (Livre).
LIDO-1 — Cinema Paradiso: 15h, 1 7h10. 19h20.21h30. (Livro). Curta Spray /cr. de An.i MariaMagalhães.
LI DO-2 — De volta para o futuro — Parte II15h30, 17h30, 19M30, 21h30 (Livro) Curta-MAM SOS. de Walter Carvalho.

SÃO LUIZ 1 — Uma linda mulher: 14h, 16h, 18h,20h, 22h. (10 anos). Curta: Perto de Clarice, deJoão Carlos Parreiras Horta.
SAO LUIZ 2 — Dick Tracy: 14h, 16h, 18h, 20h,22h. (Livre). Curta: Amerika. de Octavio Bezerra.
STUDIO-CATETE — Uma escola atrapalhada:14h20, 16h10. (Livre). Paixões sem limite: 18h10,19h50, 21h30. (14 anos). Curta: Teatro negro, deDaniel Caetano.

MU CENTRO
CINE HORA — Tristana: 11 h, 131), 15h, 17h, 19h.
(18 anos).
CINEMATECA DO MAM — Ver a programaçãoem Mostras.
METRO BOAVISTA — De volta para o futuro —
Parte III: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
(Livre).
ODEON — Dick Tracy: 13h30. 15h30. 17h30,
19h30, 21h30. (Livre). Curta: Eclipse, de Antonio
Moreno.
PALÃCIO-1 — Uma linda mulher: 14h, 16h10,
18h20, 20h30. (10 anos). Curta: Cinemas fecha-
dos. de Sérgio Péo.
PALÃCIO-2 — Uma escola atrapalhada: 13h40,
15h30,17h20, 19h10. 21 h. (Livre).
PATHÉ — Lua de cristal: de 2a a 6a, às 12h,
13h40, 15h20, 17h, 18h40, 20h20. 22h. Sábado e
domingo, a partir das 13h40. (Livre).
REX — Cama cativa do prazer de 2a a 6a, às
13h30,16h, 18h25, 19h50. Sábado e domingo, às
15h, 17h30, 19h55. (18 anos). Curta: Mal star, de
Pedro Nani.
VITÓRIA — Sensações: de 2a a 6a, às 1 3h30,
15h, 16h30, 18h. 19h30. 21 h. Sábado e domingo,
a partir das 15h. (Livre). Curta: Cone Sul. de Enio
Staube.

BTIJUCA
AMÉRICA — Dick Tracy 131)30. 1 5h30. 1 71)30.19h30, 21 h30. (Livre). Curta: Memória das Minas.
de Luiz Keller e Tânia Quaresma.
ART-TIJUCA — Lua de cristal: 14h, 15h40,
17h20, 1 9h. 20h40. (Livre),
BRUNI-TIJUCA — Não mexa com a minha filha:
15h, 17h, 19h. 21 h (Livre). Curta: Roberto Rodri-
gues. de Antonio Carlos Amàncio.

CARIOCA — De volta para o futuro — Parte III:13h30. 15h30, 17h30. 19h30. 21h30. (Livre).Curta: Memórias de um cine-jornal, de Carla deNiemeyer.
TIJUCA-1 — Uma linda mulher: 13h30, 1 5h30,17h30, 19h30, 21 h30. (10 anos). Curta: MAMSOS. de Walter Carvalho.
TIJUCA-2 — Uma escola atrapalhada: 14h,15h50, 17fi40. (Livre). Uma linda mulher: 20h, |22h. (10 anos). Curta: Minuano. de Luiz Keller e wTânia Quaresma.
TIJUCA-PALACE 1 — Henrique V: de 2a a 6a, às16h, 18h30, 21 h. Sábado e domingo, a partir das13h30. (Livre).
TIJUCA-PALACE 2 — Bernardo e Bianca: 14h,15h40. (Livre). Cinema Paradiso: 17h20, 19h30,21 h40. (Livre).
ãSMÉIER
ART-MÉIER — Uma escola atrapalhada: 1 5h30,1 7h20,19h10, 21 h. (Livre).
BRUNI-MÉIER — Delicias do amor livre: 15h,1 6h30,18h, 19h30, 21 h. (18 anos). Curta: Justiça'
para Manoel Congo, de Milton Alencar Jr.
PARATODOS — Lua de cristal: 14h40, 16h20.18h, 19h40, 211)20. (Livre).

ÉRAMOS E OLARIA
RAMOS — Lua de cristal: 4a, 5a, sábado e do-mingo, às 14h. 15h40, 17h20, 19h, 20h40. 2a, 3a e6a, a partir das 15h40. (Livre).
OLARIA — Uma escola atrapalhada: 2a, 3a e 6a,ás 15h30, 17h20, 19h10, 21 h. 4a, 5a, sábado edomingo, a partir das 13h40 (Livre).
UM MADUREIRA E

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 — Lua de cristal: 14h,
1 5h40, 17h20.19h, 20h40. (Livre).
ART-MADUREIRA 2 — Não mexa com a minha
filha: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre). Curta: Meu
nomeé ... de David Quintana.
MADUREIRA-1 — Dick Tracy 13h, 15h, 17h,1 9h, 21 h. (Livre). Curta: Eclipse, de Antonio Mo-
reno.
MADUREIRA-2 — De volta para o futuro —
Parte III 131)30. 15h30 17h30 19h30. 211)30

(Livre). Curta: Histórias da Rocinha, de José Ma-
riane.
MADUREIRA-3 — Uma escola atrapalhada: 2a.'
3a e 6", às 151)30, 17h20, 19h10. 21 h. 4a. 5a,
sábado e domingo, a partir das 13h40. (Livre).

ACAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — Lua de cristal: 14h. 15h40,
17h20,19h, 20h40. (Livre).
PALÁCIO — Uma escola atrapalhada: 15h,
16h45, 18h30, 20h15. (Livre).

Ê!NITERÓI
ARTE-UFF — Crimes e pecados: 15h, 17h, 19h.
(14 anos). Ultimo dia. Olhos negros: hoje, às 21 h:
A última imperatriz, de Chen Jialin e Sun Qingguo
(China/1987). Curta: Minuano. de Luiz Keller e
Tânia Quaresma.
CENTER — Dick Tracy: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. (Livre). Curta: Patativa do Assaré.
um poeta do povo. de Jefferson de Albuquerque
Jr.
CENTRAL — Uma escola atrapalhada: 14h,
15h50, 17h40, 19h30, 21h20. (Livre).
CINEMA-1 — Não mexa com a minha filha: 15h,
17h, 19h, 21 h. (Livre). Curta: Madame Cartõ. de
Nelson Nadotti.
ICARAl — De volta para o futuro — Parte III:
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. (Livre).Curta: Memórias de um cine-jornal, de Carla de
Niemeyer.
NITERÓI — Dick Tracy: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. (Livre). Curta: Minuano, de Luiz
Keller e Tânia Quaresma.
NITERÓI SHOPPING 1 — Lua de cristal: 14h30,
16h10, 17h50, 19h30, 21 h10. (Livro).
NITERÓI SHOPPING 2 — Lua de cristal: 14h,
1 5h40, 17h20, 19h, 20h40. (Livre).
WINDSOR — Lua de cristal: 141), 151)40, 17h20,'
19h, 20h40. (Livre).

BSÃO GONÇALO
STAR SÃO GONÇALO — Lua de cristal: 14h,1 5h40. 1 7h20, 19h, 20h40. (Livro)
TAMOIO — Uma escola atrapalhada: 14h, 15h40,1 7h20 1 üh. 201)40 (Livre).
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Divulgação

Helena Inês e Paulo Villaça em O bandido da luz
vermelha, o filme de estréia de Rogério Sganzerla

' 

Thriller'

bizarro e

genial

Rogério Durst

HOJE, 

Riacho doce con-
corre com Pantanal. E
Os sete gatinhos (Bra-

sil, 1980), de Neville D'Almeida,
dispir.a com Vingança forçada
(Forced vengeance, EUA, 1982),
de James Fargo. Manchete e Glo-
bo que se divirtam no campeona-
to de sexo e violência pelo ho-
rário nobre. O melhor filme de
hoje passa bem mais tarde e casa
sexo e violência em forma de
chanchada. O bandido da luz
vermelha (Brasil, 1968), de Ro-
gério Sganzerla, é um dos mais
instigantes filmes já realizados
no pais. Tão bom que nunca pas-
sou na TV. Já foi prometido tem-
pos atrás, pela mesma Globo,
mas não passou."Um gênio ou uma besta?"
Analisando toda a obra do di-
retor Rogério Sganzerla não dá
para responder a esta pergunta.
Mas em O bandido da luz verme-
lha, seu primeiro filme, o ci-
neasta de São Paulo é sem dúvida
genial. Este bizarro thriller cômi-
co acompanha a trajetória de um
assaltante de casas de luxo de
São Paulo (Paulo Villaça) que

rouba não só dinheiro e jóias
mas a honra de suas vitimas fe-
mininas. A trama contida no ro-
teiro do diretor parece ser pa-
drão: surgimento, apogeu e fim
trágico de um bandido brasileiro.
Mas a direção ousada e perso-
nalissima de Sganzerla cria um
espetáculo único e inesquecível.

Toda a narrativa é feita em
descarado tom de programa poli-
ciai de rádio. Letreiros lumino-
sos pontuam a ação. Mas o tom
de drama urbano é misturado
com terceiromundismos explici-
tos. O bandido da luz verme-
lha consegue registrar a efer-
vecência política e cultural do
Brasil de 1968 e ainda assim ser
um filme divertido. Deve ser por
isto que os carrancudos do cine-
ma novo detestavam a garotada
do cinema uãigrudi (corruptela
de underground) perpetrado por
Sganzerla, Júlio Bressane e Ivan
Cardoso. Há mensagem sim no
filme. Mas há piadas agressivas
perdidas numa narrativa caóti-
ca — mérito do diretor com ajuda
da montagem de Sílvio Renoldi.
E há o prazer de procurar Sérgio
Mamberti, Ezequiel Neves, Car-
los Reichenbach e Sônia Braga
no elenco.

OS FIJLIVXES
CARROS USADOS

TV Globo — 15hl5
B Comédia (Uscd cars) de Robert Zcmcckis.
Com Kurl Russcll, Jack Warden, Gcrrit Gra-
liam e Frank McRae. Produção americana
de 80. Cor (Ulm).
A desleal concorrência entre duas agên-
cias de carros usados pertecentes a dois
irmãos gêmeos rivais (Warden). Segundo
filme de Robert Zemeckis que depois se
consagrou como o diretor de Uma cilada
para Roger Rabbit e De volta para o
futuro e suas continuações. Aqui, o ci-
neasta já mostra o estilo quase histérico
de seus filmes mais famosos. Mas o rotei-
ro — dele e de Bob Gale — é um tanto
apelativo.

O ESPIÃO TRAIÇOEIRO
TV Bandeirantes — 21h30

Espionagem (Charlie Muffin) de Sam Wa-
namaker. Com David Hemmings, Ralpli Ri-
chardson, Jennie Linden e lan Richardson.
Produção inglesa de' 79 para TV. Cor
(105m).
Agente secreto inglês (Hemmings) entra
em conflito com seus superiores por não
respeitar as regras do jogo da espiona-
gem. Eficiente telefilme inglês com clima
inspirado em John Le Carré.

SEIS PISTOLAS PARA
UM MASSACRE

TV Corcovado — 21h30
Faroeste (Sei bounly killers per una stra-

ge) de Franco Lettanzi. Com Robert Wood,
Donald 0'Brien, George Weng e Atílio De-
trasio. Produção italiana de 72. Cor (80m).
Governador do Texas contrata seis pisto-
leiros para acabar com uma quadrilha que
espalha o terror na região.

BANDIDO DOS OLHOS AZUIS
TV S — 21h30

Criminal (The blue eijcd bandit) de Alfredo
Giannetti. Com Franco Nero, Dalila di Laz-
zaro, Pier Francesco Poggi e Luigi Montini.
Produção italiana de 83. Cor (85m).
Famoso ladrão (Nero) se emprega disfar-
çado numa grande empresa para planejar
um formidável assalto. Rotineiro thriller
italiano estrelada por Franco Nero — quese reveza entre produções mais elabora-
das, Querelle, e bobagens como este aqui.
A única curiosidade é o filme estar pro-
gramado para o mesmo dia que O bandido
da luz vermelha.

VINGANÇA FORÇADA
TV Globo — 22h30

13 Violência (Forced vengeance) de James
Fargo. Com Chuck Norris, Mary Louise
Weller, Camilla Grigs, Michael Cavanaugh
e David Opatoshu. Produção americana de
82. Cor (90m).
Veterano do Vietnã (Norris) combate o- submundo de Hõng Kong para salvar uma
jovem seqüestrada. Mais um filme de bor-
doadas com Chuck Norris. Este foi dirigi-
do por James Fargo, o mesmo de Sem
medo da morte, com Clint Eastwood, exi-
bido pela Globo no sábado. Muita violên-
cia descerebrada e belas locações em
Hong Kong. Inédito nos cinemas e TV
brasileiros.

OS SETE GATINHOS
TV Manchete — 22h30

B Nelson Rodrigues. De Neville D'Almeida.
Com Lima Duarte, Antônio Fagundes, Cris-
tina Aché, Regina Casé, Ana Maria Maga-
Uiães, Sura Berditchevsky e Thelma Reston.
Produção brasileira de 80. Cor (120m).
Funcionário público (Duarte) quer ver
sua filha mais nova (Aché) casando vir-
gem, de véu e grinalda, na igreja. Mas um
sedutor (Fagundes) destrói suas preten-3ões jogando a familia no caos. Esta peçadebochada de Nelson Rodrigues teve mais
sorte na tela do que os dramas de altos
teores do autor. O filme não tem a carga
mítica com que Nelson sempre carregou
seus textos. Mas até que funciona como
farsa.

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA
TV Globo — 0h50

a Policial. De Rogério Sganzerla. Com Paulo
Villaça, Helena Ignez, Luiz Linhares, Pagano
Sobrinho, Renato Consorte e Ezequiel Neves.
Produção brasileira de 68. P&B (92m).
Ladrão (Villaça) aterroriza a cidade de São
Paulo mas acaba encurralado após se en-
volver com uma mulher traiçoeira (Ignez).

2^

JORNAL DO BRASIL
SM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa — Às 7h30,1 2h30, 18H30 e 23h30. Sáb., dom. e feriados, às8h30,12h30,18h30e23h30.
Repórter JB — Informativo às horas certas.
JB Noticias — Informativo às meias horas.
1a Página — Das 7h às 9h30.
Comentaristas: Sônia Carneiro, Carlos Alberto
Sarodenberg, Beatriz Bissio, Carlos Castilho, JoãoMáximo, Ernesto Alonso Ortiz.
Prestação do Serviços — Repórter Aéreo JB/Unidas condições do aeroporto, previsões do tem-
po e dicas culturais.
Correspondentes: Paris, Londres, Colônia eWashington.
Panorama Econômico: Às 8h30.
Encontro com a Impronsa — Das 13h ás 14hcom Marcos Gomes.
Cartazes do Rio — Às 16h.
Arte-Final Variedades: Das 22h às 23h30

2a feira: Variedades.
3a feira: As Dez Mais da Sua Vida4a feira: Arquivo Sonoro JB5a feira: Especial JB
6a feira: Variedades.
Lotação Esgotada: Das 23h50 às 0h30.Noturno: De 0h30 às 2h.

BFMESTÉREO 99,7 MHz
18 horas — Jô Soares Jam Session
20 horas - Reprodução digita! (CDs e DATs):
Missa So/emnis, K 337, de Mozart (Marshall, Mur-
ray, Johnson, Cleobury - DDD - 23:00); Polonai-
ses em dó sustenido menor e em mi bemol menor,
op. 26 n°s. 1 e 2, de Chopin (Rubinstein - ADD -
14:48); Abertura da ópera I Vespri sici/iani. de
Verdi (Nat. Phil., Chailly - DDD - 8:57); Trio em dó
menor, para piano, violino e violoncelo, op. 1 n° 3.
de Beethoven (Suk - DDD - 29:27); Sinfonia n° 6.
em si menor • Patética, op. 74, de Tchaikowsky
(OS Berlim, Sanderling - DDD - 48:52); Sonata n°
60, em Dó maior, de Haydn (Ranki - ADD -
14:14); Cena de Kuo/ema, op. 44, de Sibelius (OSBirmingham, Rattle - DDD - 5:25); Bachianas
Brasileiras n° 7: Prelúdio, Giga, Tocata e Puga, de
Villa-Lobos (RIAS OS, autor - AAD - 28:55);

Sonata n° 8, em Sol maior, para flauta e cravo, de
Jean Marie Leclair (Larrieu, Lacroix - DDD -
10:59); Sinfonia n° 8, em si menor - Inacabada, D.
759, de Schubert (Orq. Cleveland, Dohnanyi -
DDD - 25:57).

BI CIDADE —102,9 MHzVitamina C — Às 6h.
Saudade Cidade — Às 14h.
Hot Mix — Às 17h30.
Sucosso da Cidade — As 18h.
Cidade Diet — As 22h.
Cidade Dá de Dez — Dez músicas sem interva-los.
Curto Circuito — Uma surpresa a qualquer mo-mento
EÈFM 105 — 105,1 MHzDesperta Rio — Às 5h.

Bom Dia Alegria — Às 9h.
Vale A Pena Ouvir de Novo — Às 12h.Boa Tarde Amizade — As 13h.Musical Com O Melhor das Novelas — As16h.
Segredos de Amor — As 18h.Amor sem Fim — Às 20h.
105 Na Madrugada — As 24h.

DUVIDAS

S0BRE

ASSINATURAS?

LIGUE

ASSINANTE;

1O

¦Al DOS

QUADRINHOS E VAI AO CINEMA

m
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¦isia

CRIE UMA TIRA DE 4 QUADRINHOS DO H PERSONAGEM
DICK TRACY E CONCORRA AOS PRÊMIOS:

1 ? Prêmio - Som Movie Sound + Assinatura do Jornal do Brasil
2° Prêmio - Final de Semana em Búzios + Assinatura do Jornal do Brasil +

Máscara dos Vilões
3? e 4? Prêmios - Assinatura do Jornal do Brasil + Chapéu do Dick Tracy

5? Prêmio - Assinatura do Jornal do Brasil

Remeta sua tira e o cupom para Revista Programa e Rádio FM 105 CX. Postal 23.100
Rio de Janeiro concurso Dick Tracy "Tira" até o dia 1? de AgostoO resultado sai dia 4 de agosto na FM 105 e no Jornal do Brasil Cidade

A*A> Turismo jornal do bhasil
: 533-3870 ÃnrerícanMiíri-ss Gdrsotl Tlm9 Sharlng

Epiriar 
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B CANAL 2 —- TV Educativa

8h TELECURSOVGRAU
8h1 5 TELECURSO 2° GRAU
8h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
9h RA-TIM-BUM — Infantil
9h30 AS AVENTURAS DO TIO MANE-

CO — Seriado. Episódio: Os pombos
do mago Remendão

9h45 DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
10h15 STADIUM — Esportivo
10h55 GENTE DO ESPORTE — Flashes

com personalidades do mundo espor-
tivo

11 h IMAGENS DA ITÁLIA — Revista
sobro atualidades e cultura italianas

11 h30 HISTÓRIA DA NAVEGAÇÃO —
Documentário

12h REDE BRASIL —TARDE— Noti-
ciário

12h30 RA-TIM-BUM
13h AS AVENTURAS DO TIO MANE-

CO
13h15 REVISTINHA —Infantil
14h EDUCAÇÃO EM REVISTA — Infor-

mativo para professores do 1 ° grau
14h30 DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
15h IMAGENS DA ITÁLIA

Telefono da emissora: 292-001 2

15h30 VIVER — Debates. Apresentação de
Halina Grynberg. Hoje: deficiência fi-
sica /

16h SEM CENSURA — Debates. Apre-
sontaçáo de Elisabeth Camarão. Hoje:
o diretor teatral Cláudio Cunha, o can-
tor e compositor Bezerra da Silva e o
médico Rubens Gabriel

19h EU SOU O SHOW —Musical. Hoje:
Leny Andrade

20h TEMPO DE ESPORTE —Noticiário
20h30 O PEQUENO LORDE — Minissérie

da BBC de Londres, em três capítulos.
Direção de Paul Annett. Com Glen
Anderson e Paul Rogers. (Último ca-
pltulo)

21 h25 JORNAL VISUAL — Noticiário dedi-
cado aos surdos-mudos

21 h30 REDE BRASIL— NOITE — Noticiá-
rio

22M15 DINHEIRO VIVO —Informativo
22h30 JAZZ BRASIL — Musical. Hoje: Ni-

valdo Orne/Ias
23h30 AS PESSOAS — Entrevistas. Apre-

sentação de Hildegard Angel. Hoje: o
ministro da Educação Carlos Chiarem

ü CANAL 4 —TV Globo
6h30 TELECURSO 2» GRAU
7h BOM DIA BRASIL—Entrevistas
7h30 BOM DIA RIO — Noticiário e agen-

da
8h XOU DA XUXA —Infantil.
13h GLOBO ESPORTE—Esportivo
13h10 JORNAL HOJE— Noticiário, agen-

da
13h35 VALE A PENA VER DE NOVO —

Reprise da novela Sassaricando
14h35 FESTIVAL 25 ANOS — Jornalístico

sobre os 25 anos da TV Globo. Hoje:
Armação Ilimitada

15h15 FESTIVAL DE FÉRIAS — Filme:
Carros usados

17h LOUCADEMIA DE POLICIA
17h30 SESSÃO AVENTURA — Seriado:

Tal pai. tal filho
18h GENTE FINA — Novela de Luiz Car-

los Fusco e Marilu Saldanha. Com
Hugo Carvana, Nivea Maria, Sandra

Telefono da emissora: 529-2857

Barsotti, Othon Bastos e Paulo Gou-
lart

18h50 MICO PRETO — Novela de Marcilio
Moraes, Leonor Bassères e Euclydes
Marinho. Com Luiz Gustavo, José
Wilker, Louise Cardoso e Tato gabus

19h45 RJ TV —Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL—Noticiário
20h30 RAINHA DA SUCATA — Novela de

Silvio de Abreu. Com Regina Duarte,
Tony Ramos, Daniel Filho, Glória Me-
nezes e Antônio Fagundes

21 h30 RIACHO DOCE — Minissérie em 40
capítulos de Aguinaldo Silva e Ana
Maria Moretzsohn. Com Vera Fischer,
Fernanda Montenegro, Herson Capri e
Carlos Alberto Riccelli. (2o capítulo)

22h30 FESTIVAL DE INVERNO — Filme: A
vingança forçada

0h20 JORNAL DA GLOBO —Noticiário
0h50 CLASSE A — Filme: O bandido da luz

vermelha

' CANAL 6 — TV Manchete Telefone da emissora: 285-0033
7h15
7h30
8h

12h
12h30

13h
14h
15h
16h
18h55

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
B RASiLIA — Jornalístico
COMETA ALEGRIA — Infantil. De
15 em 15 min., flashss do MANCHE-
TE ECONOMIA
MANCHETE ESPORTIVA — 1°
TEMPO - Noticiário esportivo
JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇÃO DA TARDE — Noticiário
ILHA DA FANTASIA — Seriado
XERIFE LOBO —Seriado
DESENHO
CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.
MANCHETE ESPORTIVA — 2°
TEMPO

19h10
19h30
20h30

RIO EM MANCHETE — Noticiário
KANANGA DO JAPÃO — Reprise
JORNAL DA MANCHETE — 1» EDIÇÃO — Noticiário

21 h30 PANTANAL — Novela de Benedito
Ruy Barbosa. Com Cláudio Marzo,
Cristiana Oliveira, Marcos Winter, Na-
thália Timberg e Paulo Gorgulho

22h30 CINEMA NACIONAL — Filme: Ossete gatinhos
MOMENTO ECONÔMICO
JORNAL DA MANCHETE — 2»
EDIÇÃO — Noticiário
SÉRIE

0h30
0h35

0h50

® CANAL TV Bandeirantes Telefonada emissora: 542-2132
6h25
6h30
7h55
8h
9h45
10h15
11 h
12h
12h30
13h30
14h30
15h

17h

CADA DIA — Religioso
A HORA DA GRAÇA — Religioso
BOA VONTADE — Religioso
DIA A DIA — Variedades.
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA —Culinária
OS IMIGRANTES — Reprise
CASAL 80
ACONTECE — Noticiário
ESPORTE TOTAL — Esportivo
FLASH — Hoje: a apresentadora An-
gética e a atriz Giulia Gam
TODAY — Variedades.
GOODWILL GAMES — JOGOS
DA AMIZADE — Basquete feminino:
Brasil x Tchecoslováquia
CANAL LIVRE — Entrevistas. Apre-
sentação de Gilse Campos Tema: o

19h
19h20
19h30
20h30

21 h30

23h30
23h40

3h

ensino no Brasil. Convidados: a histo-
ria dora Ana Maria Leitão; o presidente
do Sindicato Estadual de Ensino Parti-
cular de São Paulo. Sérgio Arcuvi; e o
advogado Wagner Horta
JORNAL DO RIO — Noticiário local
AGROJORNAL— Informativo
JORNAL BANDEIRANTES
GOODWILL GAMES — JOGOS
DA AMIZADE —Boletim
QUARTA ESPETACULAR — Filme:
O espião traiçoeiro
JORNAL DA NOITE — Jornalismo
GOODWILL GAMES — JOGOS
DA AMIZADE — Vôlei masculino:
Brasil x EUA, boxe e hóquei
BOA VONTADE — Religioso
Telefone da emissora: 542-2132

M CANAL 9 — TV Corcovado
7h50 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
8h15 POSSO CRER NO AMANHA
8h30 DESPERTAR DA FÉ —Religioso
9h VINDE A CRISTO—Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA — Religioso
10h RENASCER — Religioso
10h15 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
11 h NOÉ MARTINS E VOCÊ PARTICI-

PANDO — Religioso
11 h30 O CÉU NÃO TE ESQUECEU
11 h45 PROJETO VIDA NOVA
11 h50 ENTRE AMIGOS —Religioso
12h05 VIVA COM SAÚDE —Informativo
12h15 MEDIUNIDADE —Religioso
12h30 EM TEMPO — Entrevistas.
13h SOM NA CAIXA —Musical.
14h SESSÃO DESENHO
16h O MUNDO É PEQUENO

16h30

17h

18h
18h20

18h50
19h
20h
20h15
20h30

21 h30

23h30
0h30
0h35

Telefone da emissora: 580-1536

AVENTURA AOS QUATRO VEN-
TOS — Religioso
PROGRAMA SIDNEY DOMIN-
GUES — PONTOS DO RIO
OS GAROTINHOS — Seriado
VIBRAÇÃO SKATE — Hoje: perfil
de Gonz Pipes e musical com Boogie
Down
S.O.S. RIO
JORNAL DA RECORD — Noticiário
INFORME ECONÔMICO
R. R. SOARES E A FÉ — Religioso
FÓRMULA H — Programa de hipis-
mo com Carlos Alberto Andrade
BANG BANG A ITALIANA — Filme:
Seis pistolas para um massacre
O EREMITA —Religioso
ULTIMA PALAVRA —Religioso.
IGREJA DA GRAÇA — Religioso

M CANAL 11 — TV S
7h EDUCATIVO
7h30 PICA PAU —Infantil
8h BOZO — Infantil.
10h30 MARIANE —Infantil
12h55 CHAVES — Seriado infantil
13h30 BATMAN — Seriado
14h DUCKTALES —Desenho
14h30 SHOW MARAVILHA —Infantil.
17h30 CHAVES
18h A FORÇA DO AMOR — Reprise
18h30 MEUS FILHOS, MINHA VIDA —

Reprise da novela
19h23 TJ RIO — Noticiário local
19h38 ECONOMIA POPULAR/PERGUN-

Telefone da emissora: 580-0313

TE AO TAMER — Informativo
19h45 SBT ESPORTE
19h55 TJ BRASIL—Noticiário
20h30 SUPER TREM —Seriado
21 h30 FESTIVAL DE FILMES DO SBT —

Filme: 0 bandido de olhos azúis
23h30 JÔ SOARES, ONZE E MEIA — En-

trevistas com Jô Soares. Hoje: o políti-
co Fernando Henrique Cardoso, os
jornalistas Pedro Bial e René Castelo
Branco e o chef de cuisine Martin
Corder

0h30 TJ BRASIL — Compacto do noticiá-
rio

B CANAL 13 — TV Rio
7h QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
7h30 VINDE A CRISTO —Religioso
8h JUERP — Atualidades
8h15 REENCONTRO —Religioso
8h35 VIVA A VIDA —Infantil
8h50 OPINIÃO
9h CLIPS — Musical
10h CLIPTV—Música jovem ao vivo
11 PERDIDOS NO ESPAÇO
12h OS MELHORES CLIPS

Telefone da emissora: 293-0012

12h30 REPÓRTER RIO —Noticiário
13h RIO URGENTE — Entrevistas
18h REPÓRTER SEM MEDO
18h30 REPÓRTER RIO —Noticiário
19h CLIPTV
19h30 MODSQUARE —Seriado
20h30 KUNG FU — Seriado
22h OS MELHORES CLIPS
23h REPÓRTER RIO — Noticiário
23h30 CLIPS

SUPERCANAL

EB ESPN UHF 48
6h30 GINÁSTICA — Treinamento básico
7h AERÓBICA — Corpos em movimen-
to ' ... ;

7h30 MODELAGEM FlSICA COM
CORY EVERSON

8h GINÁSTICA
8h30 AERÓBICA
9h TÊNIS — Copa Mercedes
10h VÔLEI DE PRAIA —Feminino
11 h ESQUI AQUÁTICO
12h ENTRE EM FORMA COM DENISE

AUSTIN
1 2h30 GINÁSTICA
13h AERÓBICA
13h30 MODELAGEM FlSICA COM

CORY EVERSON
14h BOXE DOS CAMPEÕES
15h MOTOCICLISMO — 1990 AMA

Supercross
16h JETSKI—Turnô mundial
16h30 TURFE — Harness Racing 1990
17h CAMPEÕES DA LUTA LIVRE

MUNDIAL
18h ESPORTES INFANTIS
18h30 OS ANOS MÁGICOS NOS ES-

PORTES —1957
19h GOLFE — Por dentro da Turnô PGA
19h30 JORNAL DO ESPORTE
20h ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE

LUTA LIVRE
21 h FUTEBOL INGLÊS
23h CORRIDA DE HIDROAVIÕES
24h DESAFIO DE CAMINHÕES E

TRATORES

BRAÍSHF 4
7h30 TELEGIORNALE
8h MUSICA ITALIANA
8h30 ASPETTANDO MEZZOGIORNÓ —

Entrevistas
9h30 POPINTERNAZIONALE
10h30 CASO SAN REMO
12h MUSICA ITALIANA
1 2h30 TIRAMISU—Variedades
13h30 GUERRA DE SPIE — Teatro
14h45 CINEMA — Filme: Piccolo mondo

antico
16h1 5 POP INTERNAZIONALE
17h15 DUDU DUDU — Variedades
18h30 PISANNI PI BELLI — Saúde
19h APPUNTAMENTO A TRIESTE —

Teatro
20h1 5 fITALIA D'AMERICA — Noticiário
20h30 TELEGIORNALE
21 h APPUNTAMENTO A TRIESTE
22h1 5 L'ITALIA D'AMERICA
22h30 TELEGiORNALE

TVM SHF 2
7h DO YOU REMEMBER?
8h LANÇAMENTOS TVM
9h ROCK HOUR
10h CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
12h BLACK TENDENCY
13h EMI ODEON ESPECIAL
14h SUPER CLIP
18h BLACK TENDENCY
19h CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
20h EMI ODEON ESPECIAL
21 ESPECIAIS
22h ROCK HOUR
23h LANÇAMENTOS TVM
24h DO YOU P.EMEMBER?
1 NIGHT BEAT

BCNNSHF5
4h45
5h
6h
6h30
7h
7h30
8h
8h30

9h
10h
11 h
12h
13h
14h
15h
16h

17h
18h

CNN NEWSROOM
I.ARRY KING OVERNIGHT
CROSSFIRE — Debate econômico
EARLY BIRD NEWS — Noticiário
DAYBREAK — Noticiário
BUSINESS MORNING
DAYBREAK
BUSINESS DAY — Boletim finan-ceiro
DAYBREAK
DAYWATCH — Noticiário
WORLD DAY
DAYWATCH
NEWSHOUR — Noticiário
SONYA LIVE IN LA
IMEWSDAY — Noticiário
THE INTERNATIONAL HOUR —
Noticiário internacional
NEWSDAY — Noticário
NEWSWATCH — Noticário

18h30 SHOWBIZTODAY
19h HEADLINE NEWS —Noticário
19h30 TELEMUNDO NOTICIERO — Noti-

ciário em espanhol
20h MONEYLINE — Economia e negó-

cios
20h30 CROSSFIRE — Debate econômico
21 h PRIMENEWS —Noticiário
22h HEADLINE NEWS
22h30 TELEMUNDO NOTICIERO
23h CNN EVENING NEWS — Noticiário

MONEYLINE — Economia e negó-
cios
CNN SPORTS TONIGHT— Espor-
tivo
NEWSNIGHT— Noticiário
SHOWBIZ TODAY — Agenda de
shows v'
NEWSNIGHT UPDATE — Noticiá-
rio -<Çrv
SPORTS LATENIGHT—Esportivo
NEWS OVERNIGHT— Noticiário

Oh

0h30

1 h
2h

2h30

3h30
4h

(O Super Canal funciona por assinaturas, pásondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone:
205-8612)

A programação publicada no Roteiro está sujei-
ta a alterações de última hora. É aconselhável
confirmar horários e programas por telefone.

As críticas publicadas no Roteiro obedecem às
seguintes cotações: o Ruim * Razoável ? ? Bom? ? ? Ótimo ? ? ? ? Excepcional.

WjEU27£M~

ISAURINHA — Show baseado na vida da cantoraIsaurinha Garcia. Direção de Roberto Ferré. ComRenato Farias e Ceiça. 4" o 5", ás 23h. Kitschnet,Rua Barata Ribeiro, 543. Consumação a CrS400.00.
ROSITA GONZALEZ E MILTINHO — Show doscantores. De 2a a 6a, às 18h30. Teatro João Caeta-no, Praça Tiradentes, s/n° (221 -0305). Ingressos aCrS 250,00. Até dia 3 de agosto.
GIOVANNI BIZZOTTO — Show do guitarrista.De 2a a 4a, às 21h30. Aliança Francesa de Copa-cabana, Rua Duvivier, 43 (541 -9497). Ingressos aCrS 300,00. Último dia.
ENTRE O L0UR'0 E A MORENA — Show dadupla Tina Ferreira e Tadeu Aguiar. De 2a a 4a edom., ás 21 h30; e 6a sáb., às 24h. Teatro CândidoMendes. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295).Ingressos a CrS 500,00. Até dia 15 de agosto.
PROJETO SAMBA DO MEIO DIA — Show dossambistas Noca da Portela e Nelson Sargento. Às12h30. Teatro João Theotónio, Rua da Assem-bléia. 10 (224-8622 r.36). Ingressos a CrS 300.00.
JOHNNY ALF/DE BEM COMIGO — Show tiocantor e banda. De 4a a sáb., às 18h30. Teatro

Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Ingressos
a CrS 300,00.

S HUMOR
ARY TOLEDO/COM A CORDA TODA —
Show do humorista. Texto e direção de Ary Tole-do. De 2a a 4a, às 21 h. Teatro João Caetano, PraçaTiradentes, s/n° (221-0305). Ingressos a CrS250.00.

BBARES
ASA BRANCA — 25 Anos de Jovem Guarda,show do cantor Erasmo Carlos. 4a e 5a, ás 22h; 6ae sáb., às 23h; dom., ás 20h. Ingressos a CrS700,00 (4J. 5» e dom) o CrS 900,00 (6-> e sáb). AsaBranca, Av. Mem de Sá, 1 7 (242-7066). Alé dia 5agosto.
BOTANIC — Show do violonista Arthur Kampela.Às 21h30. Couvert a 300,00. Botanic, Rua Pache-co Leão, 70 (274-0742).
DRAFIT — En-Contraste, show dos atores Tânia
Morais e Adagoberto Arruda. Direção de Rosama-
ria Murtinho. 4as e 5as, às 21 h; dom., às 20h.
Couvert a CrS 200,00. Rua do Pinheiro, 10 (285-3480).
DUERÊ — Show da banda Terceiro Lado. Às 22h.

Couvert a CrS 200,00. Estrada Caetano Monteiro,
1.882 (710-3435) — Niterói.
JAZZM ANIA — Vinícius em Cy, show do Quarte-
to em Cy. De 4a a sáb., ás 23h. Couvert a Crè
600,00 (4a e 5a) e CrS 700,00 (6a e sáb.). Av.
Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Até dia 4 de
agosto.
MISTURA UP — Show da cantora Kátia Brons-
tein. De 4a a sáb.. às 22h. Couvert a CrS 500,00 (4ae 5o), CrS 600,00 (6" e sáb.) e CrS 400..00 (dom ).Consumação a CrS 500,00 (de 4a a sáb.). Após o
show Mistura Dancing. Rua Garcia D'Àvila, 15
(267-6596).
PEOPLE — Show do grupo Os Cariocas. De 4" a
sáb., às 22h30. Couvert a CrS 500,00 (4« e 5») e
CrS 650,00 (6a, sáb. e véspera de feriado). Música
ao vivo depois do show. People, Av. Bartolomeu
Milre, 370 (294-0547).
RIO JAZZ CLUB — Tributo a Louis Armstrong,show com a Old Friends Jazz Band. 3as e 4ds, às22h. Couvert a CrS 500,00. Rua Gustavo Sampaio,s/n° (541 -9046). Último dia.
UN-DEUX-TROIS — Show do cantor Carlos Ly-
ra. De 4a a sáb., às 23h. Couvert a CrS 1.000,00.
Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198).
VINÍCIUS — Show do cantor Carlinhos Verguei-
ro. De 5a a sáb., às 23h. Couvert a CrS 350,00 (5a)e CrS 500.00 (6a e sáb ). Rua Vinícius de Moraes,39 (287-1497). Até dia 4 de agosto.

^Wl!!&«>SAiDOS

QUADRINHOS E VAI AO CINEMA
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CRIE UMA TIRA DE 4 QUADRINHOS DO H PERSONAGEM l

DICK 
TRACY E CONCORRA AOS PREMIOS: [

|| 1? Premio - Som Movie Sound + Assinatura do Jornal do Brasil I
2° Premio - Final de Semana em Biizios + Assinatura do Jornal do Brasil +

Mascara dos Viloes
3? e 4? Pernios - Assinatura do Jornal do Brasil + Chapeu do Dick Tracy

i'i 5? Premio - Assinatura do Jornal do Brasil

Remeta sua tira c o cupom para Revista Programa e Radio FM105 CX. Postal 23.100
II Rio de Janeiro concurso Dick Tracy "Tira" ate o dia 1? de Agosto ]
| j O resultado sai dia 4 de agosto na FM 105 e no Jornal do Brasil Cidade j;
MTamtyyo TUrltmo jornal do biusil   AA CM\Ar' 5SB5>5i!§EB
I Tel.: 533-38/0 saKaKaaaaggi AmericanAtriiftta &&F3.QZi Tlmisrmrlng|



Jovem Guarda há 25 anos

Mareia Cezirnbra

VEJAM 

só que festa de
arromba: o tremendão
Erasmo Carlos, os Gol-
den Boys, Jerry Adrla-

ni e Os Vips vão festejar os 25
anos da Jovem Guarda na gafiei-
ra Asa Branca durante todo o
mês de agosto — justamente o
mês da estréia do programa do
rei Roberto Carlos, Jovem guar-
da, há 25 anos, na TV Record. A
primeira semana, de hoje a do-
mingo, é de Erasmo Carlos. Não
vai dar outra: Festa de arromba,
Gatinha manhosa, Fama de
mau. Vem quente que eu estou
fervendo, Splish Splash, Deta-
lhes, Café da manhã e Eu te amo
estão no espetáculo Sou uma
criança, o mesmo que levantou
o astral do velho tremendão de
49 anos, no ano passado, no Gol-
den Room do Copacabana Pala-
ce.

A velha Jovem Guarda ainda
hoje acredita que boa mesmo era
a vida nos anos 60. "Todo mundo
namorava todo mundo. Não ti-
nha Aids, nem assaltos, nem se-
qüestros. O único problema era o
colchete do sutiã das garotas,
muito difícil de desabotoar",
lembra um sorridente Erasmo
Carlos. Ele não se lembra bem é
dos seqiiestros de embaixadores,
realizados pela oposição armada
ao regime militar. Mas um d'Os
Vips, Márcio Antonucci, de 44
anos, ex-diretor do departamen-
to musical da Rede Globo e
atual diretor do programa Fan-
tástico, se apressa em rebater
uma possível patrulha ideológi-
ca. "A Jovem Guarda não foi
uma invenção dos militares para
alienar o país, como muita gen-
te diz por aí. Nós tínhamos um
pacto de só cantar o amor e nun-
ca nos deixamos fotografar ao
lado de político algum. Os poli-
ticos são papagaios de piratas,
sempre pendurados no ombro de
um artista. Nunca dos artistas
da Jovem Guarda", diz Márcio.

Ele e o irmão Ronald, de 49,
hoje proprietário de uma corre-
tora mobiliária, encerram a
temporada, de 22 a 26 de agosto,
depois de 20 anos afastados de
shows no Rio, como os grandes
intérpretes da dupla Roberto &
Erasmo: A volta, Faça alguma
coisa pelo nosso amor. Emoção,
Largo tudo e venho te buscar.
Todas no clima de uma geração
que só queria deixar os cabelos

compridos e namorar no tom de
uma ética beatle, enunciada por
Love me do, I wanna hold your
hand, Can't buy me love, repeti-
das em abril por velhos e crlan-
ças no show de Paul McCartney
no Maracanã. "O meu público
hoje é de avô, pai, filho e neti-
nho", comenta Erasmo.

A além das canções e da nos-
talgia, ficou a amizade entre um
grupo de artistas que afirmam
desconhecer rivalidades. "Nós
fazíamos músicas para Wander-
léa estourar nas paradas, como
Foi assim. Para Os Vips fizemos
Menina linda. Não tinha com-
petição. Nós todos estávamos
entre os dez mais das paradas. O
lugar de cada um nunca impor-
tou", comenta Renato, de 45, ir-
mão e parceiro de Ronaldo, de
47, de Os Golden Boys. Os mais
velhos dos Golden são o irmão
Roberto e o primo Waldir, am-
bos com 49 anos. O quarteto está
na segunda semana do revival,
de 8 a 12 de agosto. Desde a rees-
tréia há dois anos no mesmo Asa
Branca, os Golden Boys não pá-
ram de rodar o país. Agora, o
«ucesso Foi assim foi especial-
mente regravado por Wanderléa
para o tema de Maria do Carmo
(Regina Duarte) na novela Rai-
nha da sucata, na Globo. A Jo-
vem Guarda será também eter-
na?

A velha Jovem Guarda tem
ainda o sabor farrista dos ex-a-
lunos da escola do Chacrinha."Hoje em dia, cada artista tem a
sua hora para gravar um video-
tape e ninguém mais se encon-
tra na TV. A gente gravava o
Chacrinha aos domingos a partir
do meio-dia. Era o dia inteiro e
todo mundo ficava amigo", co-
menta Jerry Adriani, o terceiro
a se apresentar, de 15 a 19 de
agosto. Ele vai misturar o seu
último LP, com sucessos de El-
vis Presley, às imortais daquela
época: Querida, Ninguém pode-
rá julgar-me, Doce, doce amor. O
barato da Jovem Guarda era ver,
por um buraco de fechadura, as
cantoras de calcinhas e sutiã."Era uma briga para ver Elis
Regina, Wanderléa, Rosemary e
Martinha mudar de roupa no ca-
marim dos músicos. Já vimos
todas elas mudarem de roupa",
conta Erasmo Carlos. O público
que se cuide. Márcio Antonucci
já sugeriu à Som Livre um LP
gravado ao vivo com estes 25
anos da Jovem Guarda. "Será
uma brasa, mora?", garante.
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O último
programa
Jovem
Guarda
reúne
Erasmo,
Wanderléa e
Roberto
(acima), 22
anos antes
do revival
na Asa
Branca

Jerry
Adriani nos
tempos em

que cantava
Querida e
Ninguém
poderá

julgar-me
Sõriia D'Almelda
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Erasmo, Jerry, os Golden
Boys e os Vips hoje (à esg.)
e estes últimos nos anos de

ouro da Jovem Guarda

Uma noite fria no festival

Sâo Paulo — Ariovaldo Santos

Susana Schild

GRAMADO 

— Uma tempera-
tura de quatro graus não as-
sustou uma animada turma

do sereno que, armada de casacos de
pele, ponchos, gorros e luvas de lã,
aguardava ao longo da passarela ar-
mada diante do Clne Embaixador a
chegada de estrelas na noite de aber-
tura do 18° Festival de Cinema Brasi-
leiro de Gramado, na segunda-feira.
Foi uma noite fria — dentro e fora da
sala. Os caçadores de autógrafo não
deram sorte, pois problemas de vôo e
longas listas de espera têm complica-
do a chegada dos convidados. Em uma
das das salas que não estava cheia,
Tônia carrero foi a maior estrela da
noite. Na tela, os curtas gaúcho O
amor dos anos 90 e o paulista Fora da
estrada e o longa-metragem Real de-
sejo de Augusto Sevah, uniu os espec-
tadores em um consenso: que a tem-
peratura externa caia, para se ter
neve, e que a da competição suba,
para deslanchar a torcida.

A noite abriu com a cantora gaú-
cha Lúcia Helena cantando Beatriz,
de Chico Buarque e Edu Lobo, seguida
de apresentação dos filmes por Blra
Waldez e Imara Reis. Nos curtos dis-
cursos, algumas ênfases: em seus 18
anos, pela primeira vez, o festival
deixou a descoberto uma inovação
bem sucedida do ano passado: a mos-
tra simultânea da competição em no-
ve cidades do país. O formato mais
enxuto do Festival optou por dimi-
nuir o número de estrelas e aumentar
o contingente dos bastidores, forma-
do por exibidores, diretores, produto-
res e técnicos. Uma das novidades já
apresentadas é o prêmio de Cr$
1.000.000,00 prometido pela Federação
Nacional dos Exibidores ao melhor
filme da competição segundo o júri
popular. Outro compromisso firmado
pelos exibidores é o lançamento doa
longas concorrentes ainda neste se-
gunto semestre.

O amor dos
anos 90, curta em
35mm, realizado
pelos alunos da
Casa da Universi-
dade Federal do
Rio Grande do Sul,
abriu a noite e não
deixa dúvidas
quanto à diferença
coletiva: cinco
episódios, de esté-
ticas e abordagens
diversas, contam
visões do amor
nesses já exauri-
dos tempos pós-
modernos. Um

exercido interessante, mas que expõe
também o cansaço de recursos como
inserção de video e cenas de TV. E
quem ainda agüenta mais uma paró-
dia de Casablanca? O segundo curta,
fora da estrada, de Galileu Garcia Jr„
tem um bom clima ao contar como
um rapaz dirigindo em excesso de ve-
locidade fica retido por dois policiais
no meio da estrada. Com um ótimo
final, foi o mais aplaudido da noite.

O primeiro longa da competição,
Real desejo, de Augusto Sevá, dividiu
bastante as opiniões: muitas pessoas
achavam que o filme não tima fim.
Outras, que nâo tinha começo. Em
uma São Paulo fotografada com to-
dos os clichês da modernidade — mui-
tos viadutos, perfil de prédios, metrô,
avenidas repletas de carros com fa-
róis desfocados — uma atriz desfila
suas angústias. Ela é Gilda (Ana Ma-
ria Magalhães), que faz sucesso com
todos, menos com o namorado Paulo
(Paulo César Pereio). Enquanto filo-
sofa em off textos discursivos e subli-
terários, Gilda cruza seu destino com
estereótipos de solitários urbanos.
Com um roteiro fragmentado e falta
de clareza nas idas e vindas de Gilda,
Real desejo tem como maior mérito a
atuação madura, na medida em que a
personagem permite, de Ana Maria
Magalhães. Antes do filme, ela avisou
à platéia que estava feliz por come-
morar, este ano, 25 anos de cinema.
Já merece um kikito pela persistên-
cia.

Divulgação

O FILME DE HOJE/ 'Barrela.'

Um garoto na

escola dos

presídios

Real desejo: textos subliterários

Marco
Antonio Cury

Idade
Estréia cinematográfica

Cuff»movfe
Cult-diretor
Projeto

Relações cinema/cotado

Último filme que sselatUi
Currículo em Gramado

UM 
garoto é preso e colocado em uma

cela já dividida entre seis prisionei-ros barra-pesada. O antes, o durante e o
depois desta convivência é o tema de Bar-
rela, filme de estréia de Marco Antonio
Cury, e inspirado em peça de Plínio Mar-
cos. Escrita em 1958, baseada em fatos
reais, Barrela ficou censurada até a anis-
tia política de 1978.

Embora estreante na direção, Marco
Antonio é um veterano de cinema. Foi
assistente de direção de Joaquim Pedro de
Andrade, Miguel Faria Jr., Neville de Al-
meida e montador de mais de 20 filmes,
entre eles, O homem do pau brasil. Os sete
gatinhos, Rio Babilônia, Luz dei Fuego e
Fulaninha. Em Barrela, elo promete o
universo maldito e claustrofóbico de Pli-
nio Marcos, e garante que o desempenho
do elenco vai surpreender. Os presos do
filme são Paulo César Peréio, Cláudio
Mamberti, Marcos Palmeira, Roberto
Bomtempo, Cosme dos Santos, Chico Diaz
e Marcos Winter.

Barrela, que na gíria quer dizer violên-
cia sexual, foi rodado em um tempo recor-
de de 12 dias e custou US$ 25.000, graças ao
esquema cooperativo. "Não conhecia o
texto, e no começo me assustei, mas de-
pois percebi que é um texto com várias
leituras, e é isso que tento passar", diz
Cury.

Ficha do
cineasta

41 anos
Montagem de Os gordos o os magros, de
Mário Carneiro, em 1074
Crepúsculo dos deuses, de Bilfy Wilder
Joaquim Pedro de Andrade
Retomar o projeto anterior a Barrela: dirí-
glr um fflime inspirado em argumento de
Roberto Palmar!, Entre sem bater
"O Estado tem que criar condições para
quffi o cinema sobreviva o vire indústria.
Nôo tem obrigação de dar dinheiro, como
fazia via Embrafilme, mna modernizar os
sistemas de produção, distribuição, okí-
bSção o acesso à TV."
Cinema Paradiao. "Adorei."
"Concorri algumas vezes como montador
d® Mo Babilônia, Os seta gatinhos, Pula-
«to e Ma lio, meu nunca fui premiado.".

O Sidefax-210 custará Cr$ 240.000,00

Sharp lança

o fax mais

avançado

Roberto Comodo

SÃO 

PAULO — Moderno, prático e cada yezmais avançado, o fax promete desbancar a
secretária eletrônica e o video como o apa-

relho da moda nesta década. Aproveitando a
onda, a Sharp do Brasil, associada ao grupo em-
presarial Machline, está lançando esta semana o
Sidefax-210, um dos mais sofisticados equipa-
mentos de transmissão de imagem e texto por
telefone no mercado brasileiro.

O Sidefax-210 é mais compacto fac-simile dis-
ponível no país e o primeiro com telefone acopla-
do, podendo transmitir um documento em pouco
segundos. O telefone embutido é um detalhe im-
portante, porque elimina uma terceira linha entre
a transmissão e recepção do fax. Além disso, o
Sidefax-210 tem uma memória de discagem auto-
mática para 87 números, o que possibilita um
funcionamento automático, que pode ser progra-
mado. Pode-se, por exemplo, programar o apare-
lho para que ele receba documentos internacio-
nais à noite, quando a tarifa é mais barata.

O fax da Sharp também é o único, entre as
máquinas nacionais, compativel com os três tipos
de comunicação de fac-símile existentes no mun-
do: a G1 (com seis minutos para transmissão), G2
(3 minutos) e G3 (até 1 minuto). Outra virtude do
aparelho é um sistema de controle remoto (a
função polling) que possibilita o recebimento de
documentos, sem a necessidade de um operador na
linha transmissora. Finalmente, depois de todas
estas utilidades, não custa lembrar que o aparelho
também é uma copiadora e um telefone.

Com um preço compatível entre os similares
nacionais, segundo o gerente de marketing da
Sharp do Brasil, João Hypólito Neto, esta mara-
vilha eletrônica estará nas lojas de material de
escritório, no início de agosto, ao preço de Cr$
240 mil. "Vamos produzir mil unidades por mês
do Sidefax-210", anuncia Hypólito Neto.
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Rio do Janeiro — Quarta-feira, 1o do agosto de 1990
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Não pode ser vendido soparadamonle

Folos: H. Leivas
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Urn visual das ilhas de Fiji mostra o que todo surfista espera de uma viagem:praias quase desertas.sol constante e ondas perfeitas.Diferentes das nossas, porque queoram para a esquerda

HA uma especle de acordo entre
as administrates de cada uma,
que permlte nao 36 a privacidade
da terra como tamb6m do mar.
Ou seja. um hbspede de uma ilha
nio poderd praticar esportes na
costa de outra. A capacidade to¬
tal 6 de 69 pessoas.
Tavarua: capacidade para 20
pessoas.
Surf Fiji Ltd;: capacidade para
21 pessoas.
Sea Shell Cove: oito pessoas.
Hideaway Resort: oito pes¬
soas.
Club Masa: 12 pessoas.

Devido & grande procura, as
reservas tem de ser feitas com
quatro a cinco meses de antece-
dtacia junto & oporadora ameri-
cana Aquarius Tours Ltd. —-
18.411 Crenshaw Boulevard, Suite
102, Torrance, California. 90.504.
Como garantia da reserva, a
agenda pede um depGsito previo
de US$ 150, reembols&vel ap6s a
confirma^o.c^cucuiiaua!,. aUi r iji nao na da a ilha de carro, com direito a cama cedo. NoBrasil, o pacofe para a Ilha
de Tavarua 6 feito pela Executive
Travel (Tela: 533-1035, 262-2387 e
262-0912), que cuida tamb6m da
emlssao do visto. O preco minimo
por pessoa, em apartamento du-
plo, 6 de USS 2.560.
Vistos e vacinas: Nao hi re~
presentac&o oficial de Fiji no
Brosil. Para obter 0 visto de en-
trada 6 preciso encaminhar 0

^passaporte 
& Fiji United Mission,

na Organizagao das Na?5es Uni-
das, em Nova Iorque. Junto ao
documento, 0 formul&rio de iden-
tificagao, fotografiaa e pagar USS
65 de despesas com correio mais
USS 20 pola taxa de emissao.

O governo fijiano tambSm exi-
ge atestados de vacina contra c6-
lera e febre amarela, que pode ser
obtido na Avenida Marechal An-
cora, s/n°, das 9h is 16h.
Centro de turismo: Fiji Visi¬
tors Bureau — P.O. Box 92, Suva,

u restaurante e em estilo rustico e decorado com motivos marinhos Fiji. Tel: 22-867.
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UM ÔNIBUS BRASILEIRO PELAS

maravilhas do ommh
2 noites em cada cidade, cobrindo
o Canadá de Cosia a Cosia.
¦ Costa Leste: Montreal, Toronto,
Ottawa e Quebec. Últimas compras em New York;
e Costa Oeste: Vancouver, Calgary o Edmonton.
Hotéis 5 estrelas e os melhores restaurantes.~k Cafá da manhã e meia pensão

opcionais.
Guia brasileiro, inglês ou francês
você só fala se quiser.

i Possibilidade de extensão
a Miami e Orlando.

Roteiro I: Montreal, Quebec, Ottawa,
Thousand Islands, Kingston,
Toronto, Niagara Falls, Washington,
Philadelphia, Atlantic City e New York.
Roteiro II: Edmonton, Calgary,
Banff, Lake Louise, Vancouver,
Victoria, Montreal, Quebec, Ottawa,
Niagara Falls e Toronto.

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA

HAWAII
ira,

23 dias

Quatro dias na praia de Waikiki
em Honolulu.
2 dias em Miami, para as últimas
compras.
Café da manhã e meia pensãoopcionais.
Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser.

Roteiro: Los Angeles, Santa Bárbara, Solvang, Morro Bay,
San Simeon, Monterrey, Carne!,
San Franscisco, Angels Camp,
Sonora, Big Tree National Park,
Yosemite National Park, Modesto,
Las Vegas, Gran Canyon, Phoenix,
Honolulu, Miami, efc.
Opcional a Disney.

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA

COSTA LESTE

MIAMI E NEW YORK
» Quatro séculos de história e um pais admirável.
; 25 cidades e 11 estados norte-americanos.-k Visita a Disneyworld e Epcot Center.

Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser.
> Café da manhã e meia pensão opcionais.
Roteiro I: Miami, Orlando, Disneyworld, Epcot Center,
Daytona Beach, St. Augustine, Savannah, Charleston,
Myrtle Beach, Outer Banks, Kill Devil Hills, Norfolk, Virgínia
Beach, Willlamsbuj-g, Washington e New York.
Roteiro II: Miami, West Palm Beach, Cabo Kennedy, Orlando,Disneyworld, Epcot Centor, Studios MGM, Washington,Baltimore, Philadelphia, Atlantic City e New York.

soletur
Em turismo a número 1

UM ÔNIBUS BRASILEIRO NA

FLÓRIDA E f€W ORLEANS.•k Grupos de no máximo 45 pessoas..
:k 3 noites em New Orleans, 5 noites

em Orlando e final em Miami para
compras.

^-Visita a 4 estados americanos: Louisiana, Misslsslpi,
Alabama e Flórida.-k Guia brasileiro. Inglês você só fala se quiser.¦¦}'¦ Café da manhã e mela pensão opcionais.

Roteiro: New Orleans, Mobile,
Pensaoola, Panama City,
Talahassee Tampa, Busch
Gardens, Disneyworld, Epcot
Center, MGM Studios,
Sea World, Medieval Times,
Cabo Kennedy, West Palm
Beach e Miami

yfflsmmÊWs&z

CENTRO: R. da Quitanda, 20/Slj. ¦ Tel.: 221-4499
IPANEMA: R. Vise. de Pirajá, 351/Lj. 105 ¦ Tel.: 521-1188
COPACAÍ3ANA: R. Santa Clara, 70/Slj. - Tel.: 255-1895
TIJUCA: Praça Saens Perta, 45/Lj. 10 L- Tel.: 264-4893 ^
NITERÓI: (Contactur) R. Cel. Moreira César, 229 - Gr. 1012 - Tel.: 710-7401
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Consulte seu Agente de Viagens

Um visual das ilhas de Fiji mostra o que todo surfista espera de uma viagem:praias quase desertas,sol constante e ondas per feitas. Diferentes das nossas, porque queoram para a esquerda

Fotos: H. Leivas

Tavarua

Quem você levaria, para uma ilha deserta?
Se for um surfista, indo para Fiji, só a

prancha. Sua companheira ideal e fiel

Em Viti Levu, conforto e natureza

Indicações

Todo 

surfista que se pre2;a
sonha com um mar só
seu, onde não tenha que
disputar as ondas com os

concorrentes, possa deixar seus
pertences tranqüilamente nas
areias e aproveitar o dia desde as
primeiras horas da manhã. Pro-
vavelmente são poucos lugares
assim, espalhados pelo planeta.
Mas em pelo menos um, há tudo
isso e muito mais: é Tavarua,
uma das 300 ilhas do Arquipélago
de Fiji, no Pacífico Sul. Total-
mente voltada para o turismo,
seus 18 000 m2 recebem no máximo
25 pessoas; cinco moradores e 20
visitantes. Este ideal de ilha de-
serta é hoje um dos principais e
mais fechados surf camps do Pa-
cífico Sul.

Os surf camps podem ser consi-
derados verdadeiros spas para os
surfistas. Estar em Tavarua, po-
rém, significa mais do que apenas
surfar. O pagamento da diária in-
clui a hospedagem com pensão
completa, todos os traslados até as
melhores ondas e direito a usar
apetrechos aquáticos, como pran-
chas de wind-surf, equipamentos
de mergulho, esqui, barcos e lan-
chas. Curiosamente, o único mate-
rial não incluído no preço é a pran-
cha de surf, por ser mais
vulnerável aos estragos. Além de
ser um objeto pessoal, para os
adeptos.

A ilha foi descoberta por Scott
Funk e David Clark, dois profes-
sores missionários (e surfistas,
depois das aulas) californianos
que lecionavam nas escolas do
Pacífico Sul. Em 1985, arrenda-
ram a ilha por 65 anos, e pagam ao
governo fijiano, além do arrenda-
mento, parte dos lucros do lugar.
Atualmente são 13 chalés, com
capacidade para duas pessoas ca-
da, um restaurante, quadra de
vôlei e um salão de jogos.

As atrações, no entanto, não
estão nas ilhas. O fundo de recifes
da região proporciona ondas per-
feitas para o surf. Todas as ma-
nhãs, barcos em horários regula-
res carregam os surfistas para os
points em alto-mar. Sempre que-
brando para a esquerda, as ondas
atingem seu maior tamanho na
época de alta temporada, de ju-
nho a agosto, quando chegam a
cinco metros acima do nível do
mar. Fora da arrebentação, mas
também em alto-mar, ficam os

points para o mergulho. As águas
transparentes permitem enxer-
gar o colorido dos peixes a 100
metros de profundidade.

O dia em Tavarua começa an-
tes das 6h, quando Scott ou David
saem de suas exóticas casas —
duas cabanas construídas sobre as
árvores e interligadas por pingue-
las — e vão à guarita de bambu
construída especialmente para
observar o mar. Naquela hora,
eles escolhem os melhores locais
para cada esporte. Os barcos par-
tem antes do café da manhã e,
dependendo da perfeição do mar,
as saídas pela manhã podem ser
ininterruptas. Caso contrário, os
barcos partem a cada duas horas.

O almoço é servido no rústico
restaurante da ilha, todo decora-
do com peças marinhas. Pelas
condições locais, e não por virtu-
des naturalistas, as refeições são
compostas de carnes brancas
acompanhadas de tubérculos típi-
cos (raízes que não existem no
Brasil). Em Fiji, 48% da popula-
ção é composta de indianos.

Como a ordem é curtir a natu-
reza, à tarde todos voltam para o
mar. Pode-se retornar para as on-
das, mas quem quiser diversificar
um pouco pode sair para o wind-
surf, passeios de lancha pelas re-
dondezas ou pescar.

Os olhos mais exigentes apro-
veitam o contraste do verde da
vegetação, branco das areias e
azul do mar. Uma volta inteira na
ilha dura 20 minutos aproximada-
mente. E não faltam são paisa-
gens em pose, cheias de pedras
vulcânicas, à espera do click das
máquinas.

Em geral, dorme-se cedo na
ilha de Tavarua. Mas, um dia da
semana é reservado pelos anfi-
triões para a cerimônia do Lovo.
Esta tradição fijiana consiste
num jantar típico, onde a carne
de porco, a galinha e o peixe são
cozidos junto com os variados tu-
bérculos num forno subterrâneo.
Os cozinheiros colocam a comida
num buraco cavado na areia, co-
berto por pedras quentes. Para
acompanhar, toma-se o Kava,
raiz de pimenta moída e filtrada,
que tem características anestési-
cas (semelhante à folha de coca).
Na manhã seguinte, as ondas es-
tarão à espera, correndo para a
esquerda.

No Pacífico Sul, a ilha tem condições para a prática de todos os esportes aquáticos

Como chegar: As ühas Fiji fi-
cam ao norte da Austrália, uo
Pacifico Sul. Não há vôos diretos
do Brasil para o arquipélago e as
conexões precisam ser feitas em
Los Angeles, San Francisco,
Vanoouver, Seatfcle, Auckland,

, Sidney ou Tóquio. Partindo do
Rio de Janeiro, as opções são as
seguintes: Cannadian Airlines
(Rio-Toronto-Nandi ou Rio-To-
ronto-Honolulu-Nandl), USS
2.357; Varig (Rio-Los Angeles),
conexão com a Qantas (Los Ange-
les-Nandi), US$ 2.357; Lan Chile
(Rio-Santiago-Papeetee), cone-
xão com a Qantas (Papeetee-Sid-
ney-Nanãi), Uâ$ S.ífúú; e Aerolí-
neas Argentinas (Rio-Buenoa
Aires-Santiago-Papeetee-Sid-
ney), e conexão com a Qantas
(Sidney-Nandi), US$ 2.800.
Hospedagem: Seis ilhas do ar-
quipélago realizam o esquema do
surf camp. Em todas elas, o paco-
te inclui pensão completa, direi-
to ao uso dos equipamentos de
mergulho e pesca, pranchas de
windsurf, barcos e lanchas, Ape-
nas as pranchas de surf não parti-
cipam do preço. Na ilha de Tava-
rua as diárias vão de US$ 80 a US$
100, mas este preço pode baixai-
para até US$ 35 em outras ilhas.
Há uma espécie de acordo entre
as administrações de cada uma,
que permite não só a privacidade
da terra como também do mar.
Ou seja. um hóspede de uma ilha
não poderá praticar esportes na
costa de outra. A capacidade to-
tal é de 69 pessoas.
Tavarua: capacidade para 20
pessoas.
Surf Fiji Ltd.: capacidade para
21 pessoas.
Sea Shell Cove: oito pessoas.
Hideaway P.esort: oito pes-
soaa.
Club Masa: 12 pessoas.

Devido à grande procura, as
reservas têm de ser feitas com
quatro a cinco meses de antece-
dència junto à operadora ameri-
cana Aquarius Tours Ltd. —
18.411 Crenshaw Boulevard, Suite
102, Torrance, Califórnia. 90.504.
Como garantia da reserva, a
agência pede um depósito prévio
de US$ 150, reembolsável após a
confirmação.

No Brasil, o pacote para a Ilha
de Tavarua é feito pela Executive
Travei (Tela: 533-1035, 262-2387 e
262-0912), que cuida também da
emissão do visto. O preço mínimo
por pessoa, em apartamento du-
pio, é de US$ 2.560.
Vistos e vacinas: Não há re-
presentação oficial de Fiji no
Brasil. Para obter o visto de en-
trada é preciso encaminhar o

; passaporte à Fiji United Mission,
na. Organização das Nações Uni-
das, em Nova Iorque. Junto ao
documento, o formulário de iden-
tificação, fotografias e pagar USS
65 de despesas com correio mais
USS 20 pela taxa de emissão.

O governo fijiano também exi-
ge atestados de vacina contra có-
lera e febre amarela, que pode ser
obtido na Avenida Marechal Ãn-
cora, s/n°, das 9h às 16h.
Centro de turismo: Fiji Visi-
tors Bureau — P.O. Box 92, Suva,
Fiji. Tel: 22-867.

televisão e as únicas notícias
que se têm originam-se do prin-
cipal jornal local, o Fiji Times,
ou dos raros e atrasados exem-
plares dos diários ingleses e
americanos.

Nós, brasileiros, conhece-
mos pouco das Ilhas Fiji: afi-
nal, além de um ou outro raro e
rápido corredor dos Jogos
Olímpicos e de palco principal
dos eternos concursos de beleza
Miss Universo, sabemos que
Brooke Shields — com a mãe
certamente escondida atrás dos
refletores — namorou Chisto-
pher Atkins por longos três
meses durante as coloridas fil-
magens de A lagoa azul.

Conhecer Vito Levu não é
uma tarefa difícil. Em dois
dias, consegue-se percorrer to-
da a ilha de carro, com direito a

O restaurante é em estilo rústico e decorado com motivos marinhos

rffb). uem não é adepto de es-
(j|gd$ portes aquáticos nem

gosta dos ares rústicos
das ilhas selvagens, encontra
em Viti Levu — a principal
ilha do arquipélago — a dose
certa na mistura entre o clima
tropical do Pacífico e a infra-
estrutura dos balneários mo-
dernos. Viti Levu modernizou-
se desde sua independência,
em 1970, e hoje suas praias re-
cebem representantes das
mais famosas cadeias interna-
cionais de hotéis.

paradas em restaurantes, foto-
grafias e banhos de mar.

O comércio fijiano resume-
se no artesanato. O turista po-
de encontrar peças em madeira
trabalhada, conchas e palhas
trançadas. O resto vem das es-
tamparias da Polinésia e uma
camiseta custa cerca de USS 10.
Sem barreiras alfandegárias,
encontra-se em Fiji eletro-ele-
trônicos, bebidas, cigarros, e
outros quitutes importados.

A entrada dos hotéis cinco
estrelas revolucionou a noite
de Fiji. Embora tímidas, os
boêmios já podem encontrar al-
gumas buates em funciona-
mento. Entretanto, a freqüên-
cia é restrita aos turistas. Sem
televisão, o fijiano cultiva o
nostálgico hábito de ir para a
cama cedo.

No entanto, isso não signifi-
ca que o desenvolvimento aca-
bou com a paz local, transfor-
mando e transtornando a vida
dos habitantes — como se tor-
nou comum ler em publicações
especializadas. Em Fiji não há



2 o VIAGEM o quarta-feira, l°/8/90
JORNAL DO BRASIL

Tavaraa CMdados eom o mar

Embora 

aparente-
mente tranqüi-
Ias, as águas de

. Piji merecem
cuidados especiais dos
visitantes. Todas as
manhãs Scott e David
sobem até a guarita
especialmente cons-
truída para observar o
mar. Eles não proíbem
o banho de mar ou a
prática de surf, mas é
aconselhável não ar-
riscar quando ele estl-
ver bravo.

O fundo de' coral
propicia ondas perfei-
tas ao surf. Mas cuida-
do: provoca cortes pro-
fundos no contato
violento com o corpo.
Ao cair de uma onda
ou mergulhar deve-se
evitar chegar ao fun-
do. As botas de borra-
cha amenizam o pro-
blema. Mesmo assim, há risco de
perda de apoio no chão, que é
irregular, e ficar com os pés pre-sos.

As ondas em Fiji são mais lon-
gas e mais fortes que as das
praias brasileiras. Na prática, is-
so significa que duas horas de
surf correspondem a uma tarde

Angola Duque

inteira, por exemplo, na Barra da
Tijuca. De um modo geral há on-
das boas o ano todo, mas as me-
lhores estouram entre junho e
agosto, chegando a atingir até
cinco metros nesses meses.

Há muitos tubarões no arqui-
pélago. Porém, quem já foi ga-rante que são inofensivos, pois os

diversos tipos de peixe são sufi-
cientes para sua alimentação. No
entanto, convém não abusar. Até
porque, ao chegar a Ilha de Tava-
nua, o visitante assina um termo
isentando os donos de responsabi-
lidade sobre qualquer acidente
nos esportes aquáticos, causados
por imprudência da praticante.

Abav faz congresso no Sul

Juarez Porto

PORTO 

ALEGRE — A capital gaú-
cha se prepara em ritmo acelera-
do para o 18° Congresso da Asso-

ciaçâo Brasileira de Agências de
Viagem (Abav/90), entre 19 e 23 de agos-
to. A prefeitura, através da Empresa
Portoalegrense de Turismo (Epatur),
promete embelezar a cidade — algumas
áreas estão de fato bastante abandona-
das — para a recepção dos aproximada-
mente 4 mil participantes de vários es-
tados e países aguardados pelos
organizadores. Na verdade, o conclave
vai se dividir entre duas cidades: Porto
Alegre e a simpática Novo Hamburgo,
na região metropolitana.

A Companhia Riograndense de Tu-
rismo (CR-Tur), empresa estatal, in-
vestirá cerca de Cr$ 60 milhões só em
folhetos, material de divulgação do con-
gresso, brindes e cartazes para serem
distribuídos aos agentes. O Parque de
Exposição da Feira Nacional do Calçado

(Fenac), em Novo Hamburgo, -tradicio-
nalmente usado para promoções ligadas
á indústria coureiro-calçadista, cederá
seus 25 mil m* de área para a iniciativa
privada e órgãos de turismo divididos
em 430 estandes (quase todos já lota-
dos).

Até um mutirão entre garis da pre-feitura e a população visando melho-
rar o visual de Porto Alegre está pre-visto para impressionar os visitantes.
Por outro lado, o prefeito Olívio Du-
tra já anunciou que parte dos Cr$ 6
bilhões a serem aplicados em obras no
segundo semestre serão destinados a
iluminação pública, limpeza de monu-
mentos e praças e construções viárias.
Afinal, quer que a cidade esteja com
aparência no mínimo razoável para o
congresso.

Churrascarias, Centros de Tradições
Gaúchas (CTGs), bares, restaurantes,
hotéis têm se reunido, cada um ao seu
modo, para definirem programações al-
ternativas. Ao mesmo tempo, os organi-
zadores estão definindo ainda as atra-

ções da recepção no Aeroporto Salgado
Filho, onde grupos de jovens represen-
tantes das várias etnias (gaúcho típico,
alemães, italianos, etc) do estado aco-
lherão as delegações. Um grande con-
certo da Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre, marcará o inicio do congresso,
no Salão de Atos da Universidade Fede-
ral. Shows típicos vão ocorrer a cada
momento, sempre procurando difundir
as várias correntes da colonização do
Rio Grande do Sul.

As conferências o debates serão no
Centro de Eventos do Hotel Plaza São
Rafael, no Centro. As exposições, ne-
gócios e pacotes serão comercializa-
dos em Novo Hamburgo (44 quilôme-
tros da capital), no Parque de
Exposições da Fenac. Também lá sis-
tematicamente estarão acontecendo es-
petáculos regionalistas. Haverá ônibus
especiais para transporte dos congres-
sistas. Também as prefeituras da serra,
litoral, região da fronteira e Missões
estão organizando tours para quem qui-ser conhecer os atrativos dos seus mu-
nicípios.

Embarque

Pelo Rio
Um programa grátis, para quem ficar no Rio,
no próximo fim de semana: visita guiada à
rua da Carioca, com o patrocínio da Sarca
(Sociedade doa AmigOB da Rua da Carioca).
Haverá uma verdadeira caminhada comemo-
rativa, pelos festejos do sétimo aniversário
dos roteiros culturais criados pelo professor
Carlos Roquette e do tombamento da rua, e
os 323 anos de existência da Rua da Carioca. O
grupo se reunirá às 14h, junto ao relógio anti-
go do Largo da Carioca (informações pelo tel:
237.3031)

Em Portugal
O turista está acostumado a fazer a détaxe ná
França, onde o sistema alfandegário devolve
as taxas locais, pagas nas compras feitas pe-los nâo-moradores do pais. Agora, o consumi-
dor terá as mesmas facilidades em Portugal.
Lá, o imposto é o IVA, e nas lojas filiadas ao
Guia de Compras Tax Free Shopping, as com-
pras são marcadas no cheque especial. Nele,
está o valor a ser devolvido na saida do pais.Onde encontrar maiores informações sobre o
Tax Free português? No Rio, na Av. Presiden-
te Vargas, 62,3o andar. Tel: 233.8736)

Na Espanha
A rede espanhola de albergues conta com 160
estabelecimentos, espalhados pelo pais, aber-
tos aos viajantes que sejam membros da
rede de Albergues da Juventude. Para se fi-
liar, basta apresentar o passaporte e duas
fotografias 3x4 e pagar a taxa de US$ 5 paramenores de 26 anos e US$ 10 para quem tem
mais de 26. Grupos de até 20 pessoas pagamUS$ 20 e famílias, USS 30. Não há limites de
idade para se hospedar, e os albergues espa-
nhóis têm dormitórios separados por sexo e
em geral fecham após as 23h. Atualmente, as
diárias são seguintes: pensão completa, US$
14 (abaixo de 26 anos); US$ 18 (acima de 26);
meia pensão, USS 10 e USS 14: alojamento e
café: USS 7 e USS 10; alojamento: USS 6 e USS
6. Para quem nSo quer levar bagagem pesada,há o aluguel de roupa e cama, por USS 3,5
(reservas na Espanha, escrever para C/ José
Ortega y Gasset, 71 — 28 006 Madri. Tel: (91)401.1300 ramal 271).

Para pais
O Hotel Porto Aquarius, em Angra dos Reis,
preparou pacotes para o fim de semana do Dia
dos Pais (de 10 a 12/08). Com café da manhã e
jantar, os preços sào: CrS 3 100 (por pessoa);cama extra: Cr$ 1 860; criança de 2 a 6 anos:
CrS 1550. Com pensão completa: CrS 4 000 (por
pessoa); cama extra: CrS 2 400; criança de 2 a 6
anos: CrS 2 000. As diárias começam e sâo
encerradas às 15h e são cobradas as taxas de
serviço de 10% nos valores totais (reservas no
Rio, na R. Visconde de Pirajá, 414 s/908. Tel:
521.9989).

A bordo
Vale a pena embarcar em determinadas com-
panhias, pelo prazer de receber as revistas

de bordo. A Varig está presenteando seus
passageiros com a edição especial da ícaro
Mulher, com Gal Costa na capa, matérias
sobre a cozinha brasileira e os novos unifor-
mes da companhia. Outra publicação de alto
nível é a revista da TAM, destacando o cuida-
do na produção fotográfica de reportagens
sobre Pousada do Rio Quente. Vale a penarevistar o bolso da poltrona e ver eBtas revis-
tas.

Cuba
A agência Arwa está oferecendo viagens a
Cuba por preços convidativos, com pagamen-tos parcelados em até três vezes. Sfto 11 dias
com passeiOB por Havana, CienfUegos, Vara-
dero e Cayo Largo, com saídas às terças-fei-
ras. Outras informações pelo telefone (021)221-2198.
GP Brasil
O Sheraton Rio está oferecendo condições es-
peciais para os adeptos do turfe que deseja-rem assistir ao GP Brasil, que deverá sercorrido no próximo domingo caso não hajanenhuma greve até lá. Por duas noites dehospedagem em luxuoso apartamento paracasal, com café da manhã, drinque de boas-vindas, duas refeições no restaurante Casa-rão e saida às 18h, casal paga CrS 15 600. Estabarbada pode ser reservada pelo tel. (021)800-0750.
Chá e papais
Vassouras continua movimentada. No último
sábado de cada mês o Museu Casa da Hera,
uma construção do século passado, realiza
seu chá imperial, retratando o tempo do im-
pério num cenário composto por mucamas
servindo docinhos de época, bolo de cenoura,
pamonha e rosca de fubá, entre outras guio-seimas. Tudo isso por CrS 300 e em duas ses-
sões, 16 e 17h30. As reservas podem ser feitas
no Mara Palace Hotel (tel. (0244) 71-1993).
Aliás, o hotel estará promovendo entre os
dias 10 e 13 de agosto o fim de semana do dia
dos pais, com uma vasta programação come-
morativa e desconto de 20% nos que se hospe-
darem acompanhados das respectivas fami-
lias.

Discos voadores
O Parque Hotel Morro Azul, em Morro Azul
do Tinguá, nas imediações de Miguel Pereira,
será palco entre os dias 4 e 5 de agosto do 1°
Simpósio de Ufologia da região. Com a parti-cipação de alguns mestres do assunto, como
Irene Granchi e Walter Karl Bühler, serãoapresentados resultados de 30 anos de pesqui-sa extraterrestre no Brasil e discutido o rela-
clonamento do caso Mayer com a ufologia
brasileira. A inscrição custará CrS 500 e ou-
tras informações poderão ser obtidas pelostels. 541-8820 e 258-9761.

Correção
Na matéria Roteiro dos Vinhos na França,
na página 5, da semana passada, o Viagem
errou ao publicar o telefone da agência Ad-
vance. O correto é: (OU) 231-1046.
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DRIVE; DISNEY 8 dias

A EUROPA - TEMOS SOLUÇO,ES ORIGINAIS
P UMÁlvÍAGEM M'ÁÍS ECOMOMICA E TRANQÜILA

)031)212;|1

ORLANDO/ S. FRANCISCO
ilOS ANGELES

FIM DE SEMANA 4.650,
SEMANA NÁ FAZENbÀ : 8.000,

BRASIL NOVO em Prestações

LIGUE M
233-6336

// * PARQUE HCTEL STA AMALtA
Jf Vassou ras -Terra dos barões

Festival de chocolafes

• HOTEL FAZENDA VILAREJO
 Conservatória

üdade das serestas
jftw Festival de Qual ios e

Vinhos

VILAREJO PAQA>MENTO EtA
turismo 3VeZES sm JUROS
Avenida Rio Branco; 156-Gr 2039
Telefones:262* 6573 e 240*8855

pincelada

humor.

Sfttt>AS|
Ol/kBtAS

|§Nn/UVII-ORLAMíO*
Hotel + Carro ç/seguro

¦ •Cft^efro-àft:Bfltianftas

I POR APENAS US$ 88,00
Embratur: 00431-00-42-8

Quádruplo

PRAIA DO PERÓ - 0 LADO MAIS BELO PE CABO FRIO

SOL O ANO INTEIRODois prazeres de uma só vez MAR B MONTANHA.Todas as delicias de um hotel lazenda Junto àspraias de Cabo Frio e Búzios, a 700 m da Praia doPerô. Passeios a cavalo e skates nas dunas.
ORGANIZAMOS DOMINQUEIRAS ESSES

B CONVSMÇÔS8 aauEGl

Quinloí/
das HOTEL PLAZA

iaa^^Ktfi-00- promoção
Reservas: 995.00 P.P.

hlO - 242-7874 - 252-0044
on » P-CALDAS-035 - 721-3125 - 721-1066S.P. • 011 • 359-9138 • 814-4403 • CMf.P. - 0192 - 27589

^eurotours*4 Noites e 5 dias em ORLANDO SSAIÜMS» INCLUINDO • 2 Noites e 3 dias em S. FRANCISCO 1
l OiARlAS] • 2 Noiles e 3 dias em LOSANGELES "S
'¦ Hotéis, Traslados•Visitas de Meio dia em S. FRANCISCO E LOS ANGELES 'NGRESS0S

em ORLANDO NA DISNEY, EPC0T CENTER, STUDI0S MGM
Parte Terrestre: CRIANÇA: 26.058 * DPL.

AOULTO: 59.340 to TPl

Rua Santa Luzia, 651 — Loja A—Rio de Janeiro rj —
VIXM^tm0^262'94e4^J PRESERVE O PANTANAL

A * i, it &
COM APENAS

D"S.A„DA 
,

Garanta já seu lugar a ^
bordo do NORWAY e passe
um reveillon inesqueavel ^no mais luxuoso navio do
Caribe.
Se você é daqueles que
deixam tudo para a última
hora, fique atento, pois ^são poucas cabines
disponíveis. ^31
Faça o seu sonho virar
realidade.
CRUZEIRO, SEMPRE A MELHOR VIAGEM.
NORWAY, A SUA AGÊNCIA DE CRUZEIROS.

^v- R'° líranco, 4 salas404 a 406 - 20090
feS? iif ^'° de Janeiro-RJPABX <021) 233-6336

Telex 2140247 NOKY
tà? it W ? W W ir W W ú W ü tSr W W S S W

ll«ü
/ WOHDERLANO TRâVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

i Av- Ri0 Branco, 185 — Loja 04 — Centro
I ^ &*% Tels.: (021) 240-6810 . 240-8527,
/C=J«£<P 220-3335 . 533-0317 /'tMbRATUR 0695600-n 5 FAX. 533-1931 . Telex - 2133206 I

Atendimento exclusivo p Agências T. 240-7684 //
Para a tarifa YPX2M e GN10

NORWAY
São Paulo Tels: (011) 257-5522
231-0266/257-5611/282-8833
Campinas Tel (0192) 31-6922

Rio de Janeiro
Av. Rio Branca,
147/19°
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alguns deles existem opodes pa- —de Nova Iorque

,'fV?TO,a .v.'<v.^.^-\*2^^:.jS3&*BHl&^£^>-£>&»<£K^y..^iWil^^
OMiss Caribe, um luxuoso transatl&ntico com o que dermismoderno a tecnologia 6 capaz de oferecer

O doce prazer de aproveitar o conves Pelo Hemisferio Norte
A viagem em alto-mar me desperta indescritiveis, que navegar nao 6 desejo. "|W|" a ^Mrida, sfio comuns os peque-

jSk logo a sensapao extasiante de flu- f3 necessidade. Hi gente que enjoa, que Jl^I nos cruzeiros, que duram um dia
tuar nq infinito. Boiar all, na Vai para o camarote vomitar. Eu n&o! <*e 80* f algumas horas de jogo.

imensid&o do Atl&ntico, sem pressa al- coisas bobas e chatas como um jogo Masatr&vessiadeHelsinQui.naFinl&n-
guma. 6 birbaro! 0 prazer maior e mer- de bing0 0u a gincana que faz a feata de dia' para Esfc°colmo, na Su6cia, dura
gulhar numa poltrona do conves e, call- mals velhos e de crianpas. E ape. apenas uma noite e ,6 um dos roteiros
ce de porto na mfto, apenas navegar. desacraddvel- o camarote do s anImados do hemisf6rio Norte.
Olhar o mar, a lua. Ouvir o mar e uma nas uma aesagraaavel. o camarote do Quando viajei no Silvia Cnstina, da Sil-
histbria qualquer de algu6m que foi ab- ^ 

°avj°' 
^ 

"?* 01\da tipo a do jia Line, ainda estava quente, era se-
solutaraente seduzido por ele, o mar. E filme ° destino ao Poseidon ameapa tembro, e dava para apreciar o luar no
nunca mais o deixoo. At6 no cruzeiro destruir a 3ua eacotilha, enquanto a ca- conv6s, depois do jantar. Isto, para
curtinho do Rio a Santos, no transa- ma balanca loucamente. E, ainda assim, quem n&o preferia danpar na discoteca
tlantico italiano Eug&nio C, pude con- tudo 6 multo divertido. (M&rcia Cezim- ou fazer compras na grande loja Duty
cluir, depois de queijos, vinhos e doces bra) Free. O jogo se resumia a algumas me¬

sas de Black Jack nos corredores. A
Tudo e novidade na primeira viagem SSSr^^SS^'S S32S5"jBTNh ara marinheiros de prlmeira via- te mergulhoa fant&sticosna igua surpreendia quem imaginava que o chu-
JH* gem, um cruzeiro no navio Ocean salgada e limpissima da piscina. veiro molharia tudo: a Agua era quente,"*¦ Princess, com saida do Rio e des- A informalidade do grupo de brasilei- e nao sobrou um pingo para fora do
tino Buenos Aires, 6 um exceiente ba- ros quebra a dificuldade de comunica- boxe. A linba dos barcos nao lembra
tismo para empreitadas maiores. De- <j£o com o ingles falado por toda tripu- luxo, eles tem um desenho simples, co-
pois de matar a curiosidade percorrendo ,la?So e tambem o rnito de que roupa mo pr6dios brancos. E o tamanho neces-
os v&rios sal5es. onde o lazer vai desde chiqu6sima 6 uniforme obrigat6rio para adrio para os 1.200 passageiros de cada
uma peciuena bihlioteca at.6 um cassino os pa?3ageiros. Mito que s6 se mantem noite. A chegada a Estocolmo coincide
bem equipado — controlado por atentos no jantar de gala oferecido pelo coman- com o fim do caf6 da manias, &s 9h. E
croupiers, que sb permitem pequenos dante. Casais e solitdrios inveterados depois, Erik Grahm, representante bra-
lucros—, passando por bares, discoteca fogem de todo movimento, relaxando sileiro da Finnair, companhia'a6rea fin-
e restaurantes, ja da para sentir que o nas espreguipadeiras espalhadaa pelos landesa, assanha a minha curiosidade,
clima da viagem sera marcado pela to- tombadilhos. Em Buenos Aires, a per-. comentando que, no auge do inverno, a
tal falta de compromisso, aliado com sistencia de um andar meio mareado, rota 6 feita por navios quebra-gelo. "A
divertimento e muito apetite. 0 ponto apesar da estabilldade tranqiiila do na- noite inteira, dd para ouvir o barulho,
final 6 o deck da piscina, p61o das atra- vio, 6 a lembranya mais presente dos crac, crac." Para viajante dos tr6pi-
goes durante todo cruzeiro. A proximi- cinco dias na mais plena mordomia. cos, nada mais emocionante. (Iesa Ro-
dade da sala de gln&stica e sauna permi- (Arliete Rocha) drigues)'

DlvulgacSo
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O Seaward, da Norwegian Cruise Lme, oferece aospassageirosocWfa^a^mnMer^coesn^^^

| 
lUENOSAiRES 'fOZMlGUfflPl il

B 5 Dias - Safdas: 01,05 e 09 Ago. Aereo - 4 Dias - Saidas: Quintas e Domingos Era
III Incluindo: Hospedagem, traslados, city tour Hospedagem no Hotel San Martim "" com meia pensao, passeios as
pi Passagens Aereas. Cataratas brasileiras e paraguaias. Tra'lados ||f§

Pre?o total 2 X Cr$ 19.305, [I Prepo total 3 X Cr$ 9.294, |H

, , V i,112 e 16 Ago , , 
^3 

lncluindo:^ospJdagem^on?ca(6^da^0 8 Dias 

^ 

^ 
Incluindo: Hospedagem com cafe da

^ Incluindo: Hospedagem com cafe da manhg_ meia pensao em Bariloche | Incluindo: Hospedagem com cafe da I I manha, traslados, passeios e Passagens I
p'S| manha, meia pensao em Bariloche, traslados e Passagens Aereas manha, traslados, passeios e Passagens Aereas. Bw|8
BH traslados, passeios e Passagens Aereas. Aereas. 

^ j- /i£A 1^^

g ^ 

X Cr$ 31.851 r 
1

ii*' B9 
HSBg^PraMgNH^MMBnfflSH Rodo-Aeroo, com 7 refeigoese passeios manha, traslados, passeios e Passagens s I

X^tW ^ iSSillM Prepototal4 X cr$ I^SOO, PrQQO total 3 X Cr$ 1 8.302, | i

S Incluindo: 8 dias inteiros em Bariloche 8 Dias *i/i7nn i ® lcu«nt»for»doRlo:Di»ck-Or*ti»(902U
H com meia pensao, traslados, passeios e PRINCIPIflNTE - 2 >« Cf$ 1^4./UU, 

^ -4  CENTBO: Rua 7 do Setembro. 71 - 10». ahdar-Tel.: 221-4709 5 £9j Passagens Aereas. EXPERT C/EQUIP. - 2 * Cr$l1.340, ®B i 1 . .. e J _ S ^•AJ| . ^/£g »3 ESPFRT S/FflUIP - 2 x Pr^ (5 1RI1 H ra COPA: Av.N.S.deCopacabana, 195 - loja 101 - Tel.: 541-3649 g H|
1 Pre?ototal3 X Cr$26.194, EXPERT a/EyUIP. 2 * U$ 9.180, C< JL I ; I Atondlmonto ao, S4b»do, a«6.. 12:00h.. I PI
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"^2 

.....~  iMfMMMvwiNif luHiMoiro*. OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS EMBRATUR 00979-01 -41-7

>'M

£J\

*£/ \

Divulgação

Pelo Hemisfério Norte
"|LT a Flórida, sfio comuns os peque-
PM nos cruzeiros, que duram um dia

de sol e algumas horas de jogo.
Mas a travessia de Helsínqui, na Finlân-
dia, para Estocolmo, na Suécia, dura
apenas uma noite e é um dos roteiros
mais animados do hemisfério Norte.
Quando viajei no Silvia Cristina, da Sil-
jia Line, ainda estava quente, era se-
tembro, e dava para apreciar o luar no
convés, depois do jantar. Isto, para
quem não preferia dançar na discoteca
ou fazer compras na grande loja Duty
Free. O jogo se resumia a algumas me-
sas .de Black Jack nos corredores. A
cabine era do tamanho exato para duas
pessoas, mas o conforto do banheiro
surpreendia quem imaginava que o chu-
veiro molharia tudo: a água era quente,
e não sobrou um pingo para fora do
hoxe. A linha dos barcos nao lembra
luxo, eles têm um desenho simples, co-
mo prédios brancos. E o tamanho neces-
sário para os 1.200 passageiros de cada
noite. A chegada a Estocolmo coincide
com o fim do café da manha, às 9h. E
depois, Erik Grahm, representante bra-
sileiro da Pinnair, companhia aérea fin-
landesa, assanha a minha curiosidade,
comentando que, no auge do inverno, a
rota é feita por navios quebra-gelo. "A
noite inteira, dá para ouvir o barulho,
crac, crac." Para viajante dos trópi-
cos, nada mais emocionante. (lesa Ro-
drigues)

Divulgação

Tudo é novidade na primeira viagem
*ffr ara marinheiros de primeira via- te mergulhos fantásticos; na água
JH* gem, um cruzeiro no navio Ocean salgada e limpíssima da piscina.*¦ Princess, com saída do Rio e des- A informalidade dò grupo de brasilei-
tino Buenos Aires, é um excelente ba- ros quebra a dificuldade de comunica-
tismo para empreitadas maiores. De- çâo com o inglês falado por toda tripu-
pois de matar a curiosidade percorrendo lação e também o mito de que roupa
os vários salões, onde o lazer vai desde chiquésima é uniforme obrigatório para
uma pequena biblioteca até um cassino os passageiros. Mito que só se mantém
bem equipado — controlado por atentos no jantar de gala oferecido pelo coman-
croupiers, que só permitem pequenos dante. Casais e solitários inveterados
lucros —, passando por bares, discoteca fogem de todo movimento, relaxando
e restaurantes, já dá para sentir que nas espreguiçadeiras espalhadas pelos
clima da viagem será marcado pela to- tombadilhos. Em Buenos Aires, a per-
tal falta de compromisso, aliado com sistência de um andar :meio mareado,
divertimento e muito apetite. O ponto apesar da estabilidade tranqüila do na-
final é o deck da piscina, pólo das atra- vio, é a lembrança mais presente dos
ções durante todo cruzeiro. A proximi- cinco dias na mais plena mordomia,
dade da sala de ginástica e sauna permi- (Arliete Rocha)

>¦?<¦¦ ¦ >w?;

O SQã^ràTdaNdrw^mC^seUn^rõfer^^amp^sãgêirosoc^^w^mn^^^ncoesW^^
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iCllont» fora do Rio: Dltck - Grátis (9021)

CENTRO: Rua 7 de Setembro. 71 - 10°. andar • Tel.: 221-4709
COPA: Av N.S.de Copacabana, 1 95 - loja 101 - Tol.: S41 -3049

Atendimento ao, Sábadoa ntô as 12:00hs.
OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS EMBRATUR 00979 01 -41-7AV^ISA Ot UACiHi I TURISMO IfDA.

HOl^EL SAO TIAGO' ', v FRIBÜRGÒ

LAGOS ANDINOS

m maceio m
RECIFE FORTALEZA

OPCIONAL

SKIBÂRILOCHE
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\ U m ótimo

Liliane Schwob
programa 

em alto-mar

? Aruba

Bela Paisagem a 1.200m de altitu-
de, com piscinas, sauna seca e a va-
por. quadra de tênis e vôlei, futebol
soçaite, salão de jogos, leite de cur-
ral, cavalos e canil.
PACOTE FIM DE SEMANA -
com refeições incluídas Cr$ 3.400,
p/pessoa com direito a Ceia na sex-
ta-feira. Café, almoço e jantar no sá-
bado. Café e almoço no domingo.

Reservas Rio 221-1573

DÚVIDAS

SOBRE

LIGUE

ASSINANTE:

EFr.TTwl£2Kk2
mm

seguinte trajeto: Newport, Bar Harbor,
Halifax e Quebec. A volta passa por luga-
res diferentes como Charlottetown, Prince
Edward Island, Portland e Provincetown,
partindo do Canadá dias 12 e 26 de agosto; 9
e 23 de setembro e 7 de outubro. Informa-
ções na Brasil Reps. (296-3131)
© Durante todo o ano o Jubilee parte todos
os domingos do porto de Los Angeles, em
direção ao México, para um cruzeiro de
sete dias. Fazem parte da rota Puerto Vai-
larta, Mazatlane e Cabo San Lucas (depen-
dendo do tempo). Os preços até dia 12 de
agosto custam a partir de US $ 865 e, de 19
de agosto até setembro, a partir de US $
800. Informações na Oremar. (221-9455)
? Alasca.
® A frota da Princess Cruises é uma das

foi mm iisuMii
Aéreo - 4 Dias - Saídas: Quintas e Domingos

Hospedagem no Hotel San Martim "" com meia pensão, passeios as
Cataratas brasileiras e paraguaias. Tralados e

Preço total 3 X Cr$ 9.294.

5^. 
" JB A vida é uma fes-
Jffta! Pelo menos a bor-

f 4 JFf do de um cruzeiro
marítimo. Logo
após o café da ma-
nhã começa a pro-
gramação, com
muito sol e papo á

•— ucira da piscina, jogos e
brincadeiras durante o dia e shows,

bailes e cassino à noite. A cada têmpora-
da, os navios se aprimoram ainda mais na
arte de bem hospedar, com muito luxo e
lazer para agradar a todos os turistas. As
companhias de navegação têm uma va-
riedade imensa de rotas, preços e passeios—desde os de curta duração, para os mais
apressados, até o longos que chegam até
dar a volta ao mundo. Esta é uma seleção
de alguns deles e existem opções pa-
ra os sete mares.

? Cruzeiros de curta duração
o Este é o menor de todos, com partida do
porto de Miami, todas as sextas, às 22h30 e
retorno às 3h da manhã. São cinco horas a
bordo de um transatlântico que oferece
muito divertimento: discoteca, jantar,
shows e cassino. Preço de US $ 29, mais
US$ 10, de taxa portuária. Informações na
Sailaway. (240-6700)
o Todas as sextas-feiras sai de Miami o
transatlântico Britanis, com capacidade
para 1.200 passageiros, em direção a Nas-
sau, por um fim de semana. A bordo todos
os entretenimentos necessários: piscina,
discoteca, cassino e shows, pelo preço de
US $ 189. Informações na Sailaway. (240-
6700)

? Para mergulhadores
o 0 Ocean Spirit é um transatlântico, com
capacidade para 340 pessoas, e um comple-
xo náutico. Todos os domingos sai de St.
Petersburg, na Flórida, para um passeio de
sete noites, cruzando o Caribe, com desti-
no a Belize, Bay Islands e Cozumel (Méxi-
co), lugares propícios ao mergulho, devido
à transparência da água. À disposição dos
passageiros: 10 lanchas, equipamentos
náuticos necessários e urn curso de mergu-
lho, com direito a certificado. Preço: En-
tre US $ 995 e US $ 1.795, por pessoa. Infor-
mações na Sailaway. (240-6700)
? Caribe
o A Carnival Cruise Lines mantém o navio
Fantasy com duas saídas semanais: às sex-
tas parte de Miami, em direção a Nassau, e
volta na segunda; às terças a viagem é de
quatro dias e os turistas podem conhecer
Nassau e Freeport, voltando a Miami na
sexta-feira. Os preços variam, dependendo
do dia do mês. A excursão de três dias, em
agosto, a partir de US $ 410, e a de setem-
bro a partir de US $ 325. O passeio de
quatro dias está a partir de US $ 500 (em
agosto) e US S 415 (em setembro). Informa-
ções na Oremar. (221-9455)
o A temporada do luxuoso transatlântico
Daphne, no Caribe, começa em outubro
(dia 13) e termina e abril (dia 28). O roteiro
é de uma semana, saindo aos sábados, de
San Juan e parando em St. Marteen, Mar-
tinica. Barbados, Sta. Lúcia e St. Thomas.
De outubro a dezembro é considerada bai-
xa temporada e os preços estão a partir de
US $ 1.095. Informações na Cruzeiros Cos-
ta. (240-6712)
? Caribe Mexicano
o O Bermuda Star e o Queen of Bermuda,
com capacidade para 700 passageiros, fa-
zem as duas últimas saídas para o Caribe
Mexicano dias Io de setembro e 6 de outu-
bro, passando por Ocho Rios, Grand Cay-
man, Cozumel e Playa dei Carmen e retor-
nando a Miami. Preços a partir de US $ 975.
Informações na Top Flight. (224-2626)
o Este passeio acontece o ano todo, saindo
todos os sábados de Port Everglades (Fló-
rida), no navio Costa Riviera, com dois
roteiros. O que passa em Ocho Rios, Grand
Cayman e Cozumel e retorna a Everglades
partirá dias 18 de agosto e Io, 15 e 29 de
setembro. Os preços variam: em agosto
custa US $ 900 e, em setembro, US $ 800,
mais US S 52 de taxa portuária. Informa-
ções na Cruzeiros Costa. (240-6712)
? Estados Unidos e Canadá
© É possível sair de Nova Iorque de navio e
chegar a Montreal (Canadá), numa viagem
de uma semana. As partidas de ida são 5 e
19 de agosto e 2,16 e 30 de setembro, com o

mais confortáveis e luxuosas, sendo consi-
derada como categoria cinco estrelas e, na
primavera e verão, opera na região do
Alasca. A última saída é dia 15 de setem-
bro, de Vancouver em direção a Juneau,
Skagway, Glacier Bay, com visita ao Vale
de Ten Thousand Smokes, Parque de
Mount McKinley entre outros passeios,
por sete dias. Existe ainda um tour de 10
dias, com visitas ao interior do país que
custa a partir de US $ 1.949. O Sea Princess
parte de S. Francisco e vai até Vancouver,
Juneau e Victoria e custa US $ 1.769, por
pessoa. Informações na Sailaway.(240-6700)

? Geleiras no Chile
® Cruzeiro de uma semana no navio Skor-

pios, entre as cidades de Puerto Montt e
Laguna de San Rafael, litoral ao sul do
Chile. A embarcação tem capacidade para
150 pessoas que se divertem na sala de
jogos, no bar (todas as bebidas são gratui-
tas) e no restaurante onde o forte das re-
feições são os frutos do mar da região. As
cabines têm banheiro privativo, música
ambiental, telefone, calefação e ventila-
ção. Para qualquer emergência sempre um
médico de plantão. O clima a bordo é des-
contraído e só é necessário traje passeio,
no jantar de despedida. A partida é sempre
sábado, a partir de Io de setembro e até
abril. Preço do passeio: US $ 834, com pen-
são completa e open bar. A passagem do
Rio a Santiago está a US $ 797. Informa-
ções na LanChile. (221-2882)

o O Skyward sai todas as segundas-feiras
de Aruba para um tour pelas ilhas: Cura-
çao, St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda e
San Juan, com duração de sete noites.
Para as saídas dos dias 6,13 e 20 de agosto,
preços a partir de US $ 1.735 e, as saídas de
3,10 e 17 de setembro, a partir de US $ 1.685,
Incluindo a passagem aérea do Rio ou São
Paulo de cinco noites em hotel em Aruba.
Informações na Sailaway. (240-6700)

? América do Sul

? Gastronômico
o Entre Io e 8 de dezembro os gourmets têm
um encontro à bordo do Norway, o mais
chique dos navios da linha Norwegian
Cruise Line, com 33 experts em culinária
francesa, para dar aulas, palestras e parti-
cipar de degustações, sob a coordenação de
Robert Courtine. Roteiros: Miami, St.
Marteen, St. John, St. Thomas e Great
Stirrup Cay (ilha particular). Preços a
partir de US $ 2.800. Informações na Saila-
way. (240-6700)

? Rio Reno
• O Rio Reno é navegável em quase todo o
seu curso e os cruzeiros podem ser feitos
desde à Basiléia até o Mar do Norte, du-
rante cinco dias ou ainda em pequenos
trajetos. A excursão que cobre todo o per-
curso navegável sai de Basiléia (Suíça)
passando por castelos, fortalezas e peque-
nos vilarejos e vinhedos e pelas cidades de
Estrasburgo, Boppard, Linz, Colônia e
Dusseldorf e chegando a Amsterdam. Exis-
te ainda a possibilidade de passeios opcio-
nais: visita a Estrasburgo a 26 marcos;
excursão de ônibus a Heidelberg a 33 mar-
cos; tour pelo castelo de Linz a 9 marcos e
a catedral de Colônia a 22.50 marcos. As
saídas são sempre às quintas (até dia 18 de
outubro) e custam a partir de US $ 760.
Informações na Oremar. (221-9455)
? A.S cargas combinadas
¦ A cada 15 dias saem dos portos de
Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro na-
vios de passageiros e autoveiculos em
direção a Livorno, Gênova e Salerno, na
Itália. Na volta os portos serão os mes-
mos. Os navios são modernos, para 65
passageiros, todos em cabine e com área
de lazer. Preços entre US $ 900 (quatro
pessoas em uma cabine) e US $ 1.300 (duas
pessoas na cabine). Informações na Top
Flight. (224-2626)
ei O único serviço regular de passageiros
entre Brasil, Estados Unidos (costa leste)
e Argentina é feito pelo Americana, da
linha Ivaran. O número de passageiros é
limitado e são oferecidos à bordo: pisei-
nas, jogos, bar, restaurante, biblioteca,
pista de dança, centro de saúde e estética
um pequeno cassino. Uma viagem Nova
Iorque—Rio leva 17 dias e as próximas
saídas serão: 7 de agosto, 22 de setembro e
7 de novembro. A Rio—Buenos Aires dura
7 dias. Preços: A partir de US S 1.984.
Informações na Brasil Reps. (296-3131)

mniis miEs
5 Dias - Saídas: 01,05 e 09 Ago.

Incluindo: Hospedagem, traslados, city tour e
Passagens Aéreas.

Preço total 2 X Cr$ 19.305,

13 Dias - Saídas: 27 Jul - 03,10 e 17 Ago.
Incluindo: Hospedagem com café da
manhã, meia pensão em Bariloche.

traslados e Passagens Aérea.s.

Preço total 3 X Cr$ 31.851,

6 Diiis
Rodo-Aéreo. com 7 refeições e passeiosincluídos.
Preço total 4 X Cr$ 14.500,

10 Dias
Incluindo: Hospedagem com café da

manhã, traslados, passeios e Passagens
Aéreas.

Preço total 3 X cr$ 18.302»

Cruzeiro pelas Três Américas saindo dia
8 de outubro de Nova Iorque, a bordo do
Crown Odyssey, e chegada a Los Angeles
dia 26 de novembro. Parte do roteiro: Mar-
tinica, Barbados, Belém, Rio de Janeiro,
Santos, Buenos Aires, Aruba e Acapulco.
Os preços dependem do trajeto escolhido
de Nova Iorque ao Rio, por exemplo, está a
US $ 2.889 e Rio a Los Angeles a US S 4.282.
Informações na Brasil Reps. (296-3131)

A partir do dia 6 de setembro e até dia 26
de outubro será a quarta vez que o navio
Chandris Fantasy fará a circunavegação
da América do Sul. Sai de Miami em dire-
ção ao Canal do Panamá, entra no Oceano
Pacífico, desce até a Terra do Fogo, sobe o
Atlântico, passa pelo Brasil e volta ao pon-
to de partida. Preços a partir de US $ 5.700.
Informações na Sailaway. (240-6700)
® O Regent Sea estará saindo de Fort Lau-
derdale (Flórida) dia 2 de novembro, para
um cruzeiro que dará a volta na América
do Sul, por 46 dias. Fazem parte do roteiro
o Caribe, o delta do rio Amazonas, Rio de
Janeiro e Buenos Aires, Patagônia, Terra
do Fogo e toda a costa do Pacífico. O tour
completo custa a partir de US $ 6.795, mas
é possível comprar parte dele também. In-
formações na Brasil Reps. (296-3131)

8 Dias
Incluindo: Hospedagem com café da

manhã, traslados, passeios e Passagens
Aéreas.

Preço total 3 X Cr$ 12.210,

9 Dias
Incluindo: Hospedagem com café da

manhã, traslados, passeios e Passagens
Aéreas.

Preço total cr$ 15.448,
Cr$31.Preço total 2

1 O Dias - Saídas: 02,03 e 04 Aqosto
Incluindo: 8 dias inteiros em Bariloche

com meia pensão, traslados, passeios e
Passagens Aéreas.

Preço total 3 X Cr$ 26.194.

B Dias
PRINCIPIANTE -
EXPERT C/EQUIP. -
EXPERT S/E0UIP. -

x Cr$ M.700,
» Cr$ 11.340,
« Cr$ 9.180,

9 Dias - Saídas: 04,05,08.
11,12 e 16 Ago.

Incluindo: Hospedagem com café da
manhã, meia pensão em Bariloche,

traslados, passeios e Passagens Aéreas.

P

I



4 o VIAGEM o quarta-feira, 1 °/8/90 JORNAL DO BRASIL

mm I •'¦y.'&iz:>¦ ^

£mmm IP £$Sb§ &H ^""t ;f ^

jmra? vs ^<>>\ $* *

Pi}Kis~dc madeira, atractio do festival em Urussanga

DIA DOS PAIS IMPAGAVEL.

NAO PAGA NADA. 1 VlAJE MAIS E (sASTE MeNOS! if 
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) A KAMEL TURISMO TEM TARIFAS EXCLUSIVAS: §1 "y^\

j s Rio/Miami/Rio 4x CrS 15.821,00 || /—.
15 Hotel a partir de 49 USD o apt° c/tv. >H < ^i&nr'fl VtiMl
| o Em Orlando hotel a partir de 39USD o apt0 c/tv inclulda. ig I *—^WF/ 

V/7 ws&l
| ^ Rio/Nova York/Rio 4 x Cr$ 17.524,00 IB IC^Urr^l/ / /A±~<r£i
| o Hotel a partir de 86USD o apt0 c/tv. ^j| / /^Y^^-'^'mF'1^.
I 8 Rio/Buenos Aires/Rio 4 x Cr$ 7.152,00 Vli/i/fcT^ )/C^A /V>^ pq^PggP

 1 § Hotel a partir de 38USD o apt° c/tv gB ^lijSZJ^(2j/\ YfftT7y2^p^k

I £ Rio/Madrid/Rio 1 x Cr$ 35.831,00 oB ^—^•^*"~

| i Hotel a partir de 69USD o apt0 c/tv. jfl l|jjBI

CONSULTE-NOSSOBREOUTROS DESTINOS. 1

, | f^mmi, f urbsaao "CPB A Sk
| I y—Av Grapa Aranha, 145 - sljs.- 04 e 05 flSl IML—IB
g PRESERVE O PANTANAL \ 

L Tel.: (021) 220.6900 -Rio de Janeiro-RJ H MH mllw WPSfl^n
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5 e 8 11,390,
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5 e 8 9,920,

3 e 4 7.780,

5 e 6 13.290,

r 15.970,
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13,370,
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Olivio Lamas

Pipas cie madeira, atração dó festival em Ürussanga

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS DESTINOS
MARADONA NYC 90.

Av Graça Aranha, 145 - sljs.- 04 e 05
Tel.: (021) 220.6900 - Rio de làneiro - RJ

'-'v; vS-'. .a1

Búzios Bauen Cinb Resort
Agosto Lazer de 6a a Domingo

TRANSS. RIO/BUZIOS/RIO
ALOJAMENTO/CAFÉ DA MANHÃ/1 JANTAR

PASSEIO S A VEI RO/SHOW /ESPORTES
TUDO POR CrS 13.750, POR PESSOA

INFORMAÇÕES: (0246) 23-2200 - L. CAPELLI

'HOTEL 
FAZEMDA-N FRIBURG0/RJ

AGOSTO - FESTIVAL DE FOUIMDUE:03 à 05 e 10 á 12
AGOSTO - FESTIVAL DE PEIXES DO PANTANAL: 17 á 19
PACOTE PROMOCIONAL: 2? á 6?
EXCURSÃO HOTEL FAZENDA COM PASSEIO A LUMIAR - de 03 a 05 agosto
EXTRA:condição especial p/LUA DE MEL c/champanhe e flores.
Hotel situado eni reserva ecológica no alto da montanha, aconchegante confortá-
vel c/excelente e farta comida caseira, lareira, sauna, piscina, salão de jogos c/
fliperama, futebol soçaite, quadra de tênis, recreadores, cavalos, cachoeiras.

VUymgTutUrrmLKU

, CENTRAL DE RESIRVAS

fíXlBCD^IiH' Rua 7d< Sf lembro. 92/Cob 2402

Tels.: FRIBURGO
(0245) 223775 / 223458TRANSPORTE GRATUITORODOVIÁRIA FRIBURGO P/HOTEL

QUEIJOS E VINHOS NA FAZENDA
FINAL DE SEMANA

CASAL 10.500, EM 3J*GTOSA 75 Kms do Rio. Leite no curral,
cavalos, comida à lenaha, piscina,sauna, ducha, sinuca, quadra de
tênis, voley, futebol, lago c/
pedalinhos, cachoeira, recreadores e
salão de convenções.

Ir hotel
'!pssti

MI AM I-ORLANDO
AÉRM t CARRO E HOTEL.

PRESERVE O PANTANAL

- Exemplos de passagens de ônibus
ida ida e volta

Londres-Paris US$52.00 US$ 89.00Lisboa-Madri USS 40.00 USS 76.00
Paris-Madri USS 89.00 USS 160.00Ônibus + Hotel

Europa 3 capitais a partir de USS 469.00
Europa 4 capitais a partir de USS 509.00
Europa 5 capitais a partir de USS 689.00Parte aérea financiada

Viaje Mais e &aste Menosi

A KAMEL TURISMO TEM TARIFAS EXCLUSIVAS:
4 x S/JUROS ES/CORREÇÃO

Rio/Miami/Rio 4 x Cr$ 15.821,00
Hotel a partir de 49 USD o apt° c/tv.
Em Orlando hotel a partir de 39USD o apt° c/tv incluída.
Rio/Nova York/Rio
Hotel a partir de 86USD o apt° c/tv.
Rio/Buenos Aires/Rio
Hotel a partir de 38USD o apt° c/tv
Rio/Madrid/Rio

Hotel a partir de 69USD o apt° c/tv.

1 xCr$ 35.831,00
+ 2 x Cr$ 26.873,00

4 xCr$ 17.524,00

4 x Cr$ 7.152,00 <lj

Este é o melhor momento de viajar.
O número de turistas é pequeno e os preços

estão em baixa.
Você sai de férias, não faz nenhum esforço e nós

trabalhamos para você.

SAÍDAS DIÁRBAS
Viagens promocionais incluindo passagem aérea de ida e volta,

taxas de embarque, traslados, passeios, hotéis de categoria com café da manhã
e guias especializados.

PANTANAL

Consulte seu Agente de Viagem ou ligue para a Unidas. Alugue um Carro
DiskGrátis de todo o Brasil (011) 800-3106 Rpnta Par
Em São Paulo disque 549-3522

MANAUS

NATAL/MACEIÓ

MACEIÓ/NATAL/FORTALEZA

Festival do Vinho 
| ^ fgg^ CâtarilieilSe

Carlos Slegemann
RUSSANGA, Santa
Catarina - Uacqua fa
male, il vino fa canta-
re. Este certamente

será o refrão mais repetido pelos
milhares de turistas que visita-
râo a quarta edição da Festa do
Vinho, neste municipio do sul
catarinense, entre os dias 10 e 19
próximos. "Ürussanga é a cidade
mais italiana de Santa Catari-
na", garante Newton Bortolotto,
da comissão organizadora, ele
mesmo um descendente dos imi-
grantes italianos que deixaram a
região do Veneto no final do sé-
culo passado e fundaram os mu-
nicipios do sul catarinense."Apesar de ser conhecido como
um estado de alemães, há um
contingente muito maior de ita-
lianos, mas que não difundiram
sua cultura nacionalmente. A
Festa do Vinho é a nossa volta às
origens", explica ele.

Quem conhecer Ürussanga,
cidade singela com seus 35 mil
habitantes, confirmará o adjeti-
vo de Bortolotto. Cantinas cin-
quentenárias com antigas pipas
de carvalho, sobradões de madei-
ra e casarões de pedra na perife-
ria, roda d'água movimentando
tafonas — moinhos — de milho e
mandioca, os dialetos bergames-
co e belunese falado nas esquinas
e muita polenta, furtaia, maçar-
rão caseiro e vinho consumidos
nas casas, compõem um cenário
perfeito para a festa. "O vinho é
o que temos de mais forte e te-
mos que reativar a cultura que
existe em torno dele", defende.

No Parque Retiro Pamir, lo-
cal da festa, já há um pouco da
história da imigração, que che-
gou à região em 1878. A antiga
familia proprietária tinha uma
chácara no local, onde planta-

ram centenas de espécies nati-
vas de várias partes do mundo,
entre elas de árvores vindas com
os colonizadores, como as mag-
nólias de Firenze. Nos 82 mil me-
tros quadrados de um ambiente
diversificado, as atrações tipicas
começam com um campeonato
de mora, jogo de jidvinhação de
números usando os dedos, a ban-
dinha de Al Pago, localidade de
Beluno - de onde também sai-
ram os imigrantes — o restau-
rante tradicional "San Genna-
ro", missa rezada e cantada em
italiano e até uma comédia na
língua dos colonizadores. Tudo
em meio a muitas degustações,
exposições e venda de produtos
típicos. "A partir desta festa te-
remos um evento cada vez mais
italiano, que é o que deve ser
preservado", assegura Bortolot-
to.

Fora do Parque, a visita às
cantinas é obrigatória para se
conhecer métodos que fundem
indústria com artesanato no
preparo do vinho. A cantina da
Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Santa Catarina — Em-
pasc —, na entrada da cidade,
fica num casarão de mais de 50
anos e tem uma produção limi-
tada de vinhos coloniais, ainda
cedados com rolhas de cera der-
retida, acessíveis aos interessa-
dos. Nas cantinas "Santé" e"Cadorin", no centro de Urus-
sanga, as pipas ainda são de car-
valho, algumas com mais de
meio século e capacidade para 35
mil litros de bebida. Outro local
de muita beleza natural e produ-
ção vinícola é o sítio Mazon, na
estrada de São Pedro, da cantina"Mazon Daudt", onde também
há venda de vinhos finos. Em
quase todas as casas da área ru-
ral, entretanto, avistam-se par-

reirais e cantinas domésticas,
cuja produção limitada é dispu-
tada arduamente.

Embora no pequeno centro de
Ürussanga existam ainda muitos
sobrados de alvenaria da metade
do século, quando a cidade come-
çou a crescer, é na área rural que
as marcas da colonização são
mais fortes. As casas de bloco de
pedra estão cercadas pelos par-
reirais, moinhos e oficinas com
equipamentos movidos pela for-
ça das rodas de água, com mora-
dores loiros e de olhos verdes.
Nas estradas que ligam as locali-
dades, muitas igrejas, capelas e
grutinhas revelam a forte reli-
giosidade italiana.

Em Rio Maior, a 15km do cen-
tro, a igreja de São Gervásio e
São Protásio é toda de pedra,
construída em 1928, tombada e
restaurada recentemente pelo
SPHAN. Estevão Giordani, 81
anos, e cujo pai trabalhou na
construção da igreja, conta a
história para os visitantes e
mostra a tela italiana dos san-
tos, pintada na Itália em 1878 e
trazida pelos imigrantes. As se-
mentes dos ciprestes plantados
na frente da casa de Giordani
vieram da antiga Via Appia, em
Roma, como uma lembrança da
segunda pátria. "Faziam as igre-
jas de pedra para que fossem
eternas", assegura ele. Outra lo-
calidade de referência histórica
e que dá a impressão de que pa-
rou no tempo é Azambuja, pri-
meiro núcleo de colonização. No
município vizinho de Pedras
Grandes, onde a maioria das ca-
sas tem perto de 100 anos, há
uma única e estreita rua. A me-
lhor época para conhecer o buco-
lismo da bela paisagem rural é
entre os meses de dezembro e
janeiro, quando os parreirais es-
tão cobertos.

Amor na comida
Massas, queijos, embutidos, molhos fortes

e muito amore. Esta é a sugestão dos descen-
dentes italianos para uma autêntica mesa
colonial, com o vinho presente até nos doces."É uma comida simples, mas forte e saboro-
sa", define a neta de imigrantes Maria Dona
dei Bez Fontana, de 62 anos, com a autoridade
de quem tem a fama de ser a melhor cozinhei-
ra da cidade. Acostumada a cozinhar desde ob
12 anos, quando as casas ainda tinham a
cozinha separada do corpo central das casas,
Maria garante que o segredo da comida colo-
nial italiana é a pureza.

Galinha caipira, verduras e legumes da
horta e farinha fresca com uma boa pitada de
amore fazem a receita, segundo ela. No seu
almoço, polenta cozida — cortada com um fio
de linha — , macarrão caseiro com molho de
tomate, cebola e manteiga, furtaia — frita-
da de ovos batidos com queijo —, galinha
caipira ensopada, panquecas o ravióli, queijos
e salames coloniais, acompanhados pelo sa-
bor amargo da salada de radiche e cebola. O
vinho, tinto de preferência, está presente até
na sobremesa, a castanhola — bolinhos fritOB
de trigo com ovos, leite e manteiga num vaso
de açúcar e vinho tinto.

Indicações
•• •' : > > <••••; „ •

Como dwgsv • ?* . C„ i*(• v. • ,
Ürussanga fica à 220km ao sul de'Fio» | ;
rlanópoUfi, pela BR 101, com acesso
pelo trevo de Tubarão. Ei vôos diários, h
entre o Rio e ft capital catarinense v
(Crí 16.149 ida e volta) e ônibas até
Ürussanga, oom salda do terminal ra-f

V doviário ,de Florianópolis às 18M0 (a.
passagem custa pr* 946, Ida e volta). A
viagem dura trêa horas e é feita em '

. equipamento da empresa Santo Anjo. ;/.
Ond* ficai ; .
A melhor opção de hospedagem é A v
vizinha oidade de Criscidma, que ftca a :
20km de Ürussanga, no hotel Crisui,
um quatro estrelas que cobra diárias /.
de Crí 5.200 (tel, 0484 33-4000), e o.Bora- ¦
tur, de três estrelas, por Cr* 3.800 (tel. •,
0484 33-1680),* . '

v .V .

PROGRAMAS A PARTIR DE 3 X CrS

NATAL

MACEIÓ

PORTO SEGURO Saldas Domingos

FORTALEZA

RECIFE

FOZ DO IGUAÇU Meia Pensão

Reserve
hofce ganhe

Kde dôsconto/

MACEIÓ/RECIFE/N ATAL/
FORTALEZA

Preços calculados em 25/07/90 em base apt? duplo, sujeito a alterações
Financiamento: entrada e saldo em 30/60 dias da data da compra

BAIXA TEMPORADA - 8 NOITES
TERRESTRE: US$79
CRIANÇA:FHBE
AÉREA: A PARTIR DE US$ 700
OU FINANCIADO 4xs/JUROS.
QFIÁTIS! CRUZEIRO A BAHAMAS E SEGURO.240-7172 • 240-6727

irapr, .
V(A<{6«* f *U*lSaoVcTOA

Embratur 04967.00.4t-»

PARAÍSO
HOTEL

O paraíso em
São Lourenço-MG

A10m do portão de entrada
do Parque das Águas.

Confortáveis apartamentos.
Salão de jogos, vídeo, boutique,
lanchonete, playground. quadra

poliesportiva, fonte luminosa,cachoeira, sauna e piscina.Alimentação saborosa com
grande variedade de doces

caseiros e o tradicional
queijinho mineiro.
Servimos tambémalimentação natural.

um preço justo mmPfllUUSO PHITEITO
Reservas Tal: (035) 331-2743

us$ 15.00 POfÈDIA*
Galant - Ar condicionado; transmissão automática;

direção hidráulica e interior de luxo

SHANGRILÁ
VIAGENS E TURISMO LTOA.

Copacabana: Av. N. S. Copacabana, 583 - gr. 705 Tel.: 235-7447
Centro: Rua da Quitanda, 68 - gr. 904 Tel.: 252-8567 e 252-7725

Ou no seu Agente de Viagens

TADA E TODOS OS ESPORTES
NÁUTICOS.

DÊ UM PRESENTE DE PAI PA>
RA FILHO PARA 0 SEU BOLSO.
PASSE ESTE FIM DE SEMANA NO
HOTEL ANGRA INN.

/5T í HOTEL

Km livre;
A locadora mais próxima do aeroporto;
Transporte gratuito aeroporto/Unidas/aeroporto;
Carros O Km, inclusive os japoneses;Atendimento de brasileiro para brasileiro;
Cartões de crédito brasileiros dispensam depósitos em dólar.

Tarifa válida por um mínimo de 7 dias. Não inclui seguro e taxas.

PAI AQUI

HÁ UM PONTO NA EUROPAn

A

CONSUUE SEU AGENTE DE VIAGEM. RESERVAS: RJ • TElíw (021) 274-6099/274-7099TELEX; (021) 36916 COCN BR • ANGRA • TEL: (0243) 65-3005

E não perca tempo. Conhecer
a Europa de ônibus é confortável
e muito mais econômico. Agora
no Brasil você pode comprar
passagens e passes de ônibus
conectando mais de 20 países, incluindo
a Inglaterra, Escócia e o Leste Europeu

m Temos também pacotes combinando
s os passes de ônibus com hotéis.
§ Você escolhe os países e faz o seu
S próprio roteiro, livre de guias
| e datas fixas.
5 Embarque num ônibus
í de luxo com banheiro,~ serviço de bordo e muitas

mordomias. Faça a
viagem dos seus sonhos!

NO HOTEL ANGRA INN PAI É
POR CONTA DA CASA. TRAZEN-
DO NO MÍNIMO TRÊS PESSOAS,
VOCÊ SÓ PAGA 0 PRECINH0 AI
DE CIMA PARA CURTIR COM ES-

POSA E FILHOS 0 HOTEL QUE
TEM TUDO.

SÁ0 TRÊS DIAS COM PEN-
5Á0 COMPLETA, BRINDE ESPE-
CIAL PARA OS PAIS, PASSEIOS
DE SAVEIRO, SH0WS COM Ml).
SICA AO VIVO, FEIJOADA NO
DIA DOS PAIS.

E MAIS: PRAIA EXCLUSIVA,
RECREAÇÃO INFANTIL 0RIEN-

quartos com banheiro, tv, tel. e café da manhã.preços no dólar turismo por pessoa em quarto duplo.desconto para menores de 26 anos e maiores de 60 anos em |
algumas passagens de ônibus. g

EBK Hirismo Lida.
Av. Ataulfo de Paiva, 135 - sala 1314 - Leblon
CEP 22440 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 259-8140 - Telex 2133067

 Ninatours Viagens Ltda.
AfflWHIB £dI?JÍÍÍ'.R,;s/J50S'Ctn™

Tel.: 220-0388
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quando se está devidamente instalado em qualquer quarto de hotel

Paris é uma festa...

Suzana Schild

Paris 

é uma festa — apesar dos
anfitriões. Sejamos indulgen-
tes: apesar de alguns anfi-
triões. Para íjue a expectativa

da festa não se turve, valem alguns
conselhos, decorrentes de embates com
os donos da casa: os mal-humoradíssi-
mos parisienses. Reparto, humilde-
mente com o leitor, algumas tragicô-
micas experiências seguidas de sábios
aprendizados.

Tudo começou com a intenção de
realizar uma extravagância na minha
biografia: planejamento. Este já me
faltara no cálculo do peso das malas,
carregadas várias vezes pelas escada-
rias do metrô, acima e abaixo, rumo á
casa de amigos, onde cheguei com a
omoplata deslocada e uma dor infernal
na coluna. Dois dias depois encontraria
uma amiga islandesa, e me mudaria
para um hotel. Disposta a nunca mais
carregar malas, reservei um quarto a
partir do meio-dia, em um hotel mag-
nificamente localizado em frente à
Sorbonne.

Firme no propósito de não mais car-
regar malas — até por total impedi-
mento físico — fui levada de carro,
pelos amigos, para o tal Hotel Gerson,
a dois passos da Estação de Metrô
Saint-Michel. Recém-iniciada na arte
de ser previdente, já apurara a ligação
direta da linha com o aeroporto de
Orly, ao qual a islandesa chegaria ao
meio-dia. Ao entrar no pequeno hall do
Hotel Gerson, por volta das nove da
manhã, pretendia explicar à gerente
que apenas deixaria a fatídica mala, e
retornaria mais tarde. Nada mais dis-
tante da realidade. Fui — ou melhor —
tentei ser recebida por uma senhora de
algumas décadas, com uma franja que
fazia um ângulo de noventa graus com
a testa. Não se tratava de nenhuma
idosa punk, mas de uma gerente intei-
ramente fora de sintonia com a sua
atividade, ou seja, receber hóspedes.
Ao tentar informar o meu projeto, fui
interrompida com um radical "j'en
sais rien, j'en sais rien". Traduzindo: a
mulher garantia que não tinha nenhu-

Senhores Passageiros

ma reserva em meu nome ou se teria
qualquer aposento livre a partir do
meio-dia. Não ter quarto em Paris não
chega a ser uma catástrofe, mas carre-
gar uma mala sim, e mais ainda, tendo
encontro marcado com uma islandesa
para dali a pouco, e que, pelo que eu
conhecia, não traria apenas uma, mas
várias malas.

Por especial deferência da idosa
punk, consegui deixar a mala no hall,
sem qualquer garantia de nada, e parti
pelas redondezas à procura de outro
hotel. Depois de bater em vários lota-
dos, uma boa surpresa: um hotelzinho,
com quarto e banheiro disponível por
200 francos — 50 a menos que o ante-
rior, e o que parecia aquela altura uma
vantagem imbatível, uma gerente civi-
lizada, o que, para alguns parisienses,

não é pouca coisa. Tudo acertado, fora
ver o quarto, ainda ocupado, parti feliz
para a Estação Saint Michel, com lon-
gos 40 minutos pela frente. A bilhetei-
ra, foi enfática: dali a Orly, "pas plus
de 35 minutes".

Feliz da vida com meu novo estilo,
estudava o Pariscope no Metrô, quando
a viagem, 20 minutos depois, ó inter-
rompida. Senti-me no meio de um in-
cêndio, até que uma boa alma (sim,
elas são raras, mas também existem),
me explicou: a pista estava interrompi-
da por obras de manutenção e para
chegar a Orly precisava pegar uma na-
vette (ônibus pequeno) em outra cida-
dezinha. Minha expressão de pânico de-
ve ter comovido um casal de velhinhos
e seu totó Bijou, que me conduziram de
carro á outra estação. Não me conta-

ram — e talvez não soubessem — que a
tal navette só passava de hora em hora.
Aviões cruzavam o céu, e em cada um
deles eu imaginava a minha amiga is-
landesa que não falava uma palavra de
francês pisando no aeroporto, em de-
sespero italiano. Àquela altura, estava
me acostumando a alternar alívio e
pânico, mas este se acirrou quando me
disseram que naqueles cafundós, táxi
era tão raro quanto disco voador. O
jeito era esperar o ônibus. Para encur-
tar a novela, foi o que fiz. Finalmente,
com uma hora de atraso e a no fim de
meu estoque adrenalínico, cheguei a
Orly, onde depois de procurar por vá-
rios halls encontrei minha amiga is-
landesa — com duas belas e pesadas
malas.

Personagem de Jacques Tati perdia

em desorientação. Mas, o pior já pas-
sou, pensava otimista. Pegamos um
ônibus rumo ao terminal dos Invalides,
falamos dos contrastes entre o Brasil e
a Islândia, antecipamos programas em
Paris. Na chegada, novo contratempo:
nenhum táxi queria nos levar ao Quar-
tier Saint-Michel. Depois de agüentar-
mos a insatisfação de uma motorista e
seu cão policial, chegamos ao hotel Cu-
jo. A recepcionista era a mesma, a re-
serva estava mantida para um aparta-
mento no quinto andar. Tudo era
questão de alojar minha amiga e suas
malas, e depois andar dois quarteirões
rumo ao Hotel Gerson, pegar minha
mala, e carregá-la pelos que pretendia,
os dois últimos quarteirões da minha
vida nestas circunstâncias. Quando
manifestamos intenção de pegar o ele-
vador, a boa recepcionista nos infor-
mou de um detalhe importante: o sim-
pático hotel não tinha elevador. Os
cinco andares deveriam ser enfrenta-
dos a frio, e com malas nas costas. Na
subida e na descida.

O desespero voltava a atacar. Deixei
a islandesa que não falava nem bonjour
de plantão, e voltava para o Hotel Ger-
son à espera de um milagre. A franja da
punk, àquela altura, fazia um ângulo
de 180 graus com a testa, mas as notí-
cias eram alentadoras: tinha um quar-
to sim, e fatalidade — no quinto andar.
Menos mal: o hotel tinha elevador. De-
talhe: estava quebrado, mas seria con-
sertado até à noite. Diante da falta de
opção, e com idéia fixa nas malas pró-
prias e alheias, aceitei a perspectiva.
Voltei para o Hotel Cujo, retornei car-
regando uma das malas da islandesa,
depositei-as no hall do Hotel Gerson e
fomos à luta. De volta, à tardinha, a
recepção era guardada pelo que parecia
ser um equilibrado indiano. Quando
perguntei se o elevador já estava fun-
cionando, ele comentou surpresíssimo:"Mas não estava quebrado". (Aquela
breve interrupção fora apenas uma das
muitas tentativas da gerente punk de
economizar energia, o que fazia tam-
bém com a água quente e telefones!!!)

As lições para, a primeira vez:
1) Malas, aó com o mínimo necessário.
2) É verdade parcial que em Paris se
pode pegar metrô para qualquer ponto,
chegando em aeroporto o estações. Po-
der pode, mas anda-ae quilômetrôs, es-
cadarias acima e abaixo, e nas circuns-
tânciaa, carregando malas (detalhe:
aquele carrinho porta-malas com rodi-

nhas não sobe e desce escadas, é apenas
um peso adicional a ser carregado).
3) Perguntar é preciso, antecipando to-
das as hipóteses possíveis. Não basta
saber se o hotel tem quarto — é preciso
saber em que andar, e ainda, se tem
elevador, .e ainda, se este está funcío-
nando. '

4) Perguntar é preciso, antecipando to-
das as hipóteses poesíveiB. Não basta
saber se a linha do metrô ou do trem
conduz a algum lugar, mas, se naquele
dia, a linha INTEIRA está em funciona-
mento, de ida e volta.
5) Malas, insisto, aó com o micro-neces-
sário. • ,
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Áustria
Pergunta: Vou a Áustria em setembro e pre-
tendo passar uma semana. Gostaria de saber
quais lugares para visitar, além é claro de
Viena. Agradeceria sugestões para hospeda-
gem (moderada nos preços) e comer bem.
Quais as distâncias entre as cidades de car-
ro? Alberto Duque, Botafogo, Rio de Janeiro.
Resposta: Caro Alberto, a Áustria até o fim
do próximo ano estará em festa comemo-
rando os 200 anos da morte do seu mais
ilustre personagem: Wolfgang Amadeus
Mozart. O exemplar do Viagem de 18 de
julho publicou as melhores programações
de espetáculos sobre o compositor em Vie-
na e Salzburgo. Uma semana é um tempo
razoável para você conhecer um pouco da
Áustria, e, como sugestão, há um roteiro
por três cidades de turismo bastante diver-
sificado: Viena, Salzburgo e Graz. Como
você fará o trajeto de carro seria bom que
após Salzburgo você seguisse pela Alemã-
nha através de Munique.

Em Viena você pode até deixar o seu
carro no estacionamento do hotel para per-
correr a pé alguns de seus 780 jardins. A

cidade é pequena e bem servida de metrô e
bondes. Praticamente todo o seu conjunto
cultural e arquitetônico fica numa área
determinada por oito avenidas consecuti-
vas, denominadas ringues: Schottenring,
Dr. K Renner Ring, Burgring, Opernring,
Kürnnerring, Schubertring, Parkring e
Stubenring. Lá estão alguns prédios histó-
ricos como a Prefeitura, o Museu de Histó-
ria Natural, Academia de Música e o Parla-
mento. E também lugares bucólicos, como
o Volks-garten, com mais mil exemplares
de rosas. No centro deste quarteirão está a
Catedral de São Estevão, um marco local.
Suas torres podem ser vistas praticamente
de qualquer ponto da cidade. Na Catedral,
em estilo gótico, começa também a princi-
pai rua de pedestres da cidade. Na Graben o
comércio é forte, mas os preços são um
pouco mais caros. Mesmo assim, não deixe
de passar alguns momentos numa mesinha
dos vários bares existentes, tomando um
sorvete ou uma torta de chocolate (espe-
cialidade local), e admirando o vai-e-vem
das pessoas. Com sorte, você pode até pegar
uma apresentação de grupos folclóricos re-
gionais. Se você estiver nas imediações,

por volta do almoço, dê um pulo até a rua
Landskrong, a duas quadras da catedral
em direção ao Danúbio, onde eBtá o Reló-
gio Ankor. Não tem como você errar, é a
única praça cheia de charretes e repleta de
turistas que assistem, às 12h em ponto, o
desfile das estátuas representando a histó-
ria austríaca. Fora deste quarteirão, você
pode conhecer o Palácios de Schõnbrunn,
que serviu de residência de veraneio à co-
roa a partir do século 18: o Palácio Belve-
dere, onde foi assinado o tratado de inde-
pendência do país em 1955: e o Prater,
principal parque de diversões de lá.

Os restaurantes cobram em média US$
17 por refeição, mas você também pode
achar alguns com preços em torno de US$ 5
a US$ 10. Se estes valores não estiverem no
seu orçamento, não há problema. Viena é
cheia de cafés (uma tradição local), onde
um omelete com queijo, um waffer e um
café custam USS 5. Ou então o popular
Big-mac-e-uma-coca, às margens do Danú-
bio, por USS 3.

Entre os hotéis, o Altwienerhof (1.150,
Herklozgasse, 6, tel: 83-7145) que fica nas
proximidades do Palácio de Schõnbrunn,

cobra diárias de US$ 20 para apartamentos
duplos.

Saindo de Viena, você pode seguir paraGraz, conhecida como o coração verde da
Áustria e capital da Estiria. Esta cidadezi-
nha fica a 177 quilômetros da capital aus-
triaca e conta um pouco da renascença e
classicismo europeu. Barroca, com ruas es-
treitas e freqüentadas por bondes, Graz
alia o charme antigo à juventude de sua
população, a maioria compostas de estu-
dantes que procuram a Karl-Franzens-U-
niversitüt e o Conservatório. Visite por láos mosteiros e o Museu de Armaduras. Se
quiser também arriscar a sorte vá ao cassi-no local. Os cavalheiros devem entrar de
gravata. Nas imediações da cidade estãotambém a Escola de Equitação Espanhola
(Piber) e o circuito de Zeltweg, muito uti-lizado pela Fórmula-1. Uma opção de hos-
pedagem, em Graz, é o Hotel ErsherzogJohann (A-8011 Graz-Zentrum Sacktrasse
3-5, Hauptplatz). Tel: 0316/ 811616.

De Graz, a sugestão é seguir até Salz-
burgo. Você cortará praticamente todo o
país, mas a paisagem vale a pena, sobretu-
do quando se passa pelo Tirol. Na terra de

Mozart você também pode deixar o carro
no estacionamento. Pegue-o apenas quan-
do for visitar o Parque Hellbrünn, que con-
tém brincadeiras mecânicas com as águas,
ou para tirar fotografias no lago onde fo-
ram tomadas algumas cenas de A noviça
rebelde. O resto das atrações turísticas fica
reBtrita ao centro da cidade, onde há bas-
tante coisa para se ver.

Salzburgo fica a 250 quilômetros de
Graz e tem na figura de Mozart o seu turis-
mo. Na principal rua comercial, onde pro-
liferam chocolates com a efigie do compo-
sitor, está a casa de Mozart, hoje
transformada em Museu. Outras visitas
possíveis são a Fortaleza Hohensalzburg e
os mosteiros. Se você gostou do cassino' de
Graz, pode gastar alguns schilings nos ca-
ça-níqueis de Salzburgo. Situado no alto do
morro, de lá pode-se obter uma bela vista
da cidade.
Informações sobre viagens e excursões ao Brasil e ao
exterior, escreva para o JORNAL DO BRASIL, caderno
Viagem, Av. Brasil, 500, 6o andar, CEP: 20949, Rio de
Janeiro, RJ. As cartas devem conter endereço e telefo-
ne e idade, para possível confirmação e poderão ser
reduzidas de acordo com os critérios da redação.
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A Melhor Maneira De Viajar Pela Europa Ainda É Num

Renault OKm

APROVEjTE NOSSAS ÓTIMAS

PROMOCOES* 1990|!3uT|33usf
RENAULT 19 CHAMADE GTS 4 PORTAS 560 590
RENAULT 19 GTS S PORTAS 590 620
RENAULT21 GTS-^portas 730 830
RENAULT 21 TXE -1995 cc. 790 860
INJECAO eletr6nica e oirecAo hidrAuuca
RENAULT NEVADA GTS -s portas 1,060 1.160

EM DATA DE 01-04-1990 ¦ SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO-PRÉVIO.

NOSSOS CARROS SÃO 0 KM, SEM UMITE DE KILOMETRAGEM, INCLUINDO:
EMPLACAMENTO
DOCUMENTAÇÃO PARA 0 LIVRE TRÂNSITO EM TODA EUROPASEGURO DE GARANTIA TOTAL "MULT1RISC0S" SEM FRANQUIACARTA VERDE INTERNACIONAL DE SEGURO
SEGURO DOS PASSAGEIROS
GARANTIA TOTAL DA FÁBRICA, PEÇAS E MÃO-DE-OBRA, ASSEGURADA POR 15.000CONCESSIONÁRIOS EUROPEUS.
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Abaixo de zero

Juarez Porto

PORTO 

ALEGRE — Pouca gente
sabe e o gaúcho — talvez por
instinto de preservação ou puro
egoísmo — não faz o menor

empenho de divulgar, que a maior ocor-
rência da neve não acontece apenas nas
trilhas famosas das cidades serranas.
Antes das tradicionais Gramado, Cane-
la, Nova Petrópolis e adjacências, o in-
verno mais rigoroso e autêntico aparece
nas pouco promovidas São Francisco de
Paula, Cambará do Sul e Bom Jesus. Lá,
neve e geadas corriqueiramente bran-
queiam campos e montanhas.

São cida-
des onde o
turismo ain-
da não se im-
põe de forma
marcante na
economia ou
nos hábitos
da popula-
ção. Fazem
parte dos
Campos de
Cima da Ser-
ra, reduto em
grande parte
selvagem no
estado. Tal-
vez por isso
mesmo,
aqueles que
não se impor-
tam em en-
frentar es-
tradas ruins
e pequenas
dificuldades de atendimento em hotéis
serão fartamente recompensados por
belas paisagens, gente hospitaleira e
gastronomia diversificada. E nesse ro-
teiro de inverno, a atração máxima é o
canyon do Itaimbezinho completa-
mente coberto de neve.

O vilarejo de São José dos Ausentes,
a 1.120 metros de altitude, no interior de
Bom Jesus, é seguramente o lugar mais
frio do Rio Grande do Sul, talvez do país.
Situado num vale, região inóspita de

Catannn |. L
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Onde se

montanha, lembra aquelas aldeias dos
Alpes, onde os dias são sombrios e silen-
ciosos. Tem pouco mais de 2 mil mora-
dores, apenas uma pensão, um único
restaurantezinho e reduzido comércio.
Quase ninguém vai lá e os habitantes
até estranham quando aparecem visi-
tantes para conhecer a bucólica recor-
dista nacional das baixas temperaturas.
Para eles, é normal os termômetros des-
pencarem abaixo de zero grau. Não raro,
já em maio começam as geadas e, às
vezes, até a primeira neve.

Precisa-se de espírito de aventura
nas estradas precárias — nem ouse ten-

tar em dia de
chuva — e
aquela dispo-
sição de des-
bravador,
que se orgu-
lha por con-
tar aos ami-
gos de ter
atingido o lu-
gar mais frio
do Brasil.

Não muito
distante, fica
a cidadezi-
nha de Sil-
vei ra com
seu casario
alto de ma-
deira, típico
da imigração
italiana. Ao
redor, em
meio aos ma-
tos — é preci-

so recorrer a um guia nativo — ainda se
encontram cavernas antigas de épocas
pré-colombianas e currais erguidos por
expedições jesuíticas no século XVI pa-
ra o gado selvagem. Aquela parte do
estado também foi ocupada por tropei-
ros paulistas que vinham ao Sul captu-
rar o gado perdido nas pastagens. Mais
tarde, chegaram italianos e alemães.

Bom Jesus é uma simpática cidade
com ruas floridas e casarões em estilo

Mauro'Matlos— — ; ——— —

. 'i;1' - ,*•*' .<• 1 *v? a ¦' • ' . . •' •' ¦ I

¦ 

-Hi. 

^ ^ J
j4s cidades viram paisagens em preto e branco, coloridas pelas roupas de frio das crianQas e visitantes
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A casa de tijolinho, marca registrada de Jaragud do Sul, exceção na paisagem brasileira

Indicações

o Como chegar — Jaraguá do Sul fica a 212
quilômetros de Florianópolis e a 180 quilômetros
át> CurilüKi. A Varig tem duas sáidas diárias (às
6h3Q e IDhM), 0 outra ás terças-feiras (às llhlô)
saindo do Aeroporto Internacional do Rio de Ja-
neiro para Florianópolis. Os aviões da Transbrasil
saem, diariamente, às I0h50, e de domingo á sexta-
feira ás 161Ü5. De domingo à sexta-feira também é
a freqüência das aeronaves da Vasp, sempre ás
15hl5. O bilhete Ida e volta, incluindo a taxa de
embarque, custa CrS 16.147.

A Cruzeiro do Sul parte diariamente para Curi-
tiba ás 7h e As 16h (este último exceto aos sába-
des), a Vasp Ãs 9h.e a Transbrasil áa 12hl5. A Varig
tem dois horários diários Ôs 9M5 e Aa 13h30, e de
domingo à sexta-feira ás 18hl5. O bilhete ida e
volta, com a taxa de embarque, custa CrS 12.595.

A Itapemlrim coloca dois ônibus, diariamente,
da rodoviária Novo .Rio para Florianópolis. O no-
rário do convenciona), é às lSii e o leito uma hora
mais tarde. O percurso de 1.142 quilômetros é
realizado em 20 horas, aproximadamente.

Para a capital paranaense, pode-se optar pelosônibus da Itapemlrim, que saem sempre às 17h, ou
então pelos da Nossa Senhora da Penha nos se-
guintes horários: 20h e 22h3G para os carros con-
vencionals, e 18h30 e 20h30 os leitos. A distância
entre o Rio de Janeiro o Curitiba é de 843 quilòme-
tros e a previsão do tempo de viagem é de 14h30.

A Autoviaçáo Catarinense tem ônibus saindo
das capitais do Paraná e Santa Catarina para
Jaraguá do Sul. A passagem custa CrS 460 (Floria-
nópolis) e Cr$274 (Curitiba).

A melhor forma de se chegar do cairo, pelasduas capitais, é seguindo pela BR-101, tomando na
altura de .Joinville a rodovia que liga Guaratuirim
a Jaraguá do Sul.
0 Hospedagem —- Itajara Hotel — Rua Exp.
Gumercindo da Silva. 237. Tel: (0173) 72-0568. Pos-sul 83 apartamentos com chuveiro, sendo, que 53
equipados com aquecedor e ar condicionado, 25
com televisão e 10 com frigobar.
Hotol Nela — Avenida Marechal Deodoro da Pon-
seca, 104. Tel: (0473) 72-0337. Conta com 49 aparta-
mentos com banheiro. Destes, 17 possuem televi-
são e 13 com ar condicionado e aquecedor.
« Onde cornar — a influência dos colonizadores
é bastante evidente nos cardápios dos restaurai-

tes. O prato tiplco de Jaraguá do Sul é o marreco
assado, acompanhado cie repolho roxo, purê de
batata e molho. Outras opçfles sâo o Sclüachtplat-
te (joelho de porco, salsichas branca e vermelha,
bisteca de porco defumada, chucrate, purê de ba-
tata, raiz forte, moBtarda branca e escura) e o
Kasster (porco defumado com salsichas brancas).

O restaurante do Parque Malwee é especializado
na cozinha alem!. O sistema é de self-servlce para
as saladas e acompanhamentos, e os pratos eus-
tam, em média, Cr$ 450. Endereço: Estrada Jara-
guá Esquerdo, s/n0. Tel: (0473) 72-0182.
9 O que compra* — O comércio do Jaraguá do
Sul resume-se somente ás malhas. Há, porém,
uma grande diversidade de produtos, encontran-
do-se em abundância jeans, malhas, moletons,

lingeries, couro, náilon e artigos de cama e mesa.
Geograficamente, r,o entanto, o comércio sub-dl-
vide-se em duas parteB distintas.

Nà entrada, ainda na rodovia de acesao á cidade,
estão as pontas de estoque. Além de muito dispu-
tados pelos sacoleiros (grupos do turistas que
compram produtos para revender nos estados do
sudeste), para compensar seus preços mais haixos
os produtos apresentam ligeiros defeitos de fahri-
cação. .

No centro da cidade, propriamente, estão todas
as boutiques. Procure as lojas que ficara nao ruas
Joinville e no quarteirão entre as avenidas Getú-
Ho Vargas e Deodoro da Fonseca, onde a concor-
rência é forte e os preços acabam sendo mais
baixos.

Jaraguá do Sul

Mario Toledo

O 

coronel Emílio Carlos Jourdan
deve estar multo satisfeito lá em
cima. Afinal, a luta pelo desen-
volvimento econômico da cidade

começou quando ele recebeu os 10 mil hecta-
res de terra de presente do Conde D'Eu e da
Princesa Isabel, em 1876, instalando no local
uma usina de açúcar. Pouco mais de um
século depois, Jaraguá do Sul tornou-se o
terceiro pólo industrial de Santa Catarina
(atrás apenas de Joinville e Blumenau). O
sucesso de Jaraguá do Sul deve-se, em parte,
à instalação das duas fábricas de motores,
mas sobretudo pelas centenas de confecções e
malharias que salpicam a cidade. Por elas, é
que Jaraguá do Sul acabou sendo sinônimo
das malhas.

Jaraguá do Sul é uma dessas cidades que
podem ser consideradas fora da realidade
brasileira. Os 90 mil habitantes ostentam
com orgulho uma estatística de causar inveja
a outros municípios. Cerca de 80",, da popula-
ção possui casa própria e o índice de analfa-
betismo, segundo a secretaria de Educação,
não chega aos 5"„. O alto padrão não pára poraí. Em 89, foram emplacados 30 mil veículos,
uma média de três carros por habitante; e o
único cinema da cidade está às moscas."Quase todo mundo aqui tem videocassete",
conta com simplicidade a secretária de turis-
mo da cidade.

Um visitante tem a impressão de que, em
Jaraguá, todo mundo tem o que fazer. O
motorista, que levou a reportagem até a ci-
dade, conseguiu sintetizar em uma frase a
disciplina da população. "Aqui você pode to-
mar um porre no fim de semana que ninguém
fala nada, mas se for visto com um copo de
cerveja durante a semana você está mal-fala-
do na cidade"

Indicações

italiano. Sua gente vive do plantio da
maçã e da pecuária. São freqüentes as
festas coloniais em homenagem aos san-
tos, quando se dança, bebe o bom vinho
produzido artesanalmente, massas, po-
lenta, galeto, carnes — o churrasco é
abundante e variado — e especiarias (sa-
lames, presuntos e queijos). Os dois ho-
téis não são recomendáveis, mas a prefei-
tura dispõe de cadastro de famílias que
recebem os forasteiros em casa. Quem
quiser experimentar
esta original hospe-
dagem, talvez saia
gratificado. Do con-
trário, as opções es-
tão em São Francis-
jo de Paula ou
Vacaria.

Na região, São
Francisco de Paula é
a mais preparada pa-
ra receber o turista.
Possui bons hotéis e
restaurantes, além
de ficar situada em
meio a paisagem pri-
vilegiada de serras,
pinheirais e vales. É
caminho obrigatório
para quem pretende
conhecer o famoso
Itaimbezinho, con-
junto de gigantescas

fendas de quase 20 quilômetros de exten-
são, com uma altitude de 900 metros.
Digamos que a cidade seja a ante-sala do
Parque Nacional dos Aparados da Serra,
onde fica o canyon. Dali até o acesso à
reserva ecológica há só duas ou três vila-
zinhas no percurso de 60 quilômetros.

Além do parque, seguindo pela mes-
ma estrada (RS-20) chega-se a Cambará
do Sul, última cidade gaúcha antes da
divisa com Santa Catarina. O lugar
guarda ainda resquícios nítidos dos pri-

Como chegar — A tarifa Rio-Porto
Alegre, ida e volta, é de CrS 19 489, in-
cluindo as taxas de embarque. A Varig
tem vôos diários diretos. O acesso a São
Francisco de Paula (120 quilômetros de
Porto Alegre) é feito pela RS-20, passan-
do por Taquara, onde se localiza o Mu-
seu Antropológico do Rio Grande do Sul
(acervo de tribos indígenas regionais). É
recomendável um passeio também pelas
agradáveis Três Coroas e Igrejinha, ati-
vos centros calçadi3tas. A dificuldade
maior surge a partir de Sflo Francisco
onde a e3trada para Bom Jesus (S4 quilô-
metros) não está totalmente asfaltada.
O mesmo ocorre até Cambará do Sul, a

meio caminho do Itaimbezinho. Confira
as condiçõos do carro antes de iniciar a
empreitada. Boa opção do hospedagem é
em Vacaria (65 quilômetros de Bom Je-
sus).
Hospedagem: ? São Francisco de
Paula: Veraneio Hampel. Fone
(051)644.13.63 — Diária casal: CrS 2.380,00.
Hotel Caçador Verde. Fone (051)644.10.63
— Diária casal: CrS 2.150,00. Hotel Cava-
linho Branco. Fone (051)644.12.63 — Diá-
ria casal: CrS 2.800,00.
? Vacaria: Hotel Serra Alta. Fone
(054)231.10.79-— Diária casal: CrS 1.100,00.
Hotel Querência. Fone (054)231.11.92 —
Diária casal: CrS 1.020.00.

mórdios da colonização.paulista e ita-.
liana. Até pouco tempo, vivia basica-
mente da extração da madeira das
florestas de araucária (agora a ativida-
de diminuiu em função das restrições
de preservação) e da pecuária. Disputa
com São José dos Ausentes a condição
de "lugar mais frio do país", embora os
catarinenses reivindiquem esse privi-
légio para São Joaquim, logo depois do
limite dos dois estados.

Nessas cidades predomina um singular
dialeto italiano que o mortal brasileiro
nunca entende bem.

mmmmmmmmmmmmmm Vale a pena O COnví-
vio com essa gente
simples e cheia de cs-
tórias a contar. Nes-
te ponto mais alto do
plateau formado pe-
Ias serras gaúchas, a
natureza mistura
campos, montanhas
e regatos. É preciso,
acima de tudo, cora-
gem para enfrentar
as gélidas tempera-
turas. Aos despreve-
nidos, o artesanato
local — de malha e lã
— oferece o guarda-
roupa adequado para
o clima desafiadora-
mente frio.

Prosperidade em Santa Catarina

Fernando LemosAs malharias estão em todas as ruas da
cidade. Na concorrência, os espaços são divi-
didos entre as poderosas indústrias Malwee e
Marlssol até as tradicionais confecções de
fundo de quintal. Este comércio, definitiva-
mente, atrai turistas de todo o país. Os nú-
meros da prefeitura apontam para a visita de
15 a 20 ônibus, diariamente, repletos de com-
pradores, vindos principalmente dos estados
de São Paulo e Paraná. Por causa deles, mui-
tos comerciantes deixam suas portas abertas
das 5h às 22h.

Jaraguá do Sul não é uma cidade plastica-
mente atraente. Exceto as montanhas que
cercam a região, onde em uma delas está uma
das melhores rampas de vôo livre do pais, o
lazer se resume ao imenso Parque Malwee,
reduto da população nos fins de semana.

Mas, é a própria população que dá o en-
canto a cidade. Em Jaraguá, encontram-se
hábitos praticamente em desuso nas grandes
metrópoles como o ligeiro aceno com a cabe-
ça ao cruzar com o visitante pelas ruas, as
crianças e velhos de bicicletas e os jovens de
ciclomotores, a ausência de mendigos, os ge-
rânios bem tratados nas janelas das casas, e
até o hábito europeu da sesta das 12h às 14h.

O Parque Malwee é uma típica obra deixa-
da para a posteridade. Criada pelo fundador
da indústria de tecidos, Wolfgang Weege, o
terreno de 1,250 milhão de metros quadrados
começa exatamente ao lado da fábrica, e em
toda a sua extensão estão alguns símbolos
que demonstram a excentricidade do empre-
sário, como as várias locomotivas .espalhadas
a partir da entrada.

A principal curiosidade do parque são os
seus 13 lagos artificiais, formados a partir da
nascente no alto do morro e interligados por
canos submersos. Em cada um, um detalhe
próprio como a réplica da estátua da Liberda-
de.


