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No Rio e em
Niterói, céu
claro passan-
do a nublado
com névoa pe-

¦'< ¦ 1 la manhà e
possivel insta-

bilidade no fim do período.
Temperatura estável. Máxi-
ma e mínima de ontem: 28",
em Santa Cruz, e 14,1° em
Bangu. Mar calmo, ventos
fracos e visibilidade boa. Fo-
to do satélite, mapa e tempo
no mundo. Cidade, pág. 2.

Loto
Dez apostadores acertaram a
quina do concurso n0 740 da
Loto, que sorteou as dezenas
27 , 36. 38. 57 e 63. Cada um
receberá CrS 3.635.639,91. Três
dos contemplados são de Mi-
nas Gerais, três de Silo Paulo
e os restantes fizeram suas
apostas em Brasília, Bahia,
Rio de Janeiro e Mato Gros-
so do Sul. A quadra vai pagar
CrS 39.733.67 a 915 ganhado-
res. Os 38.347 premiados no
terno receberão CrS 1.26-1.12.
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Juiz de Fora — Carlos Mesquita
m

Fugitivo Peninlia, com duas armas na cintura, disse que não voltará "jamais" 
para a cadeia

EUA 
já 

têm 40 mil soldados

prontos para 
agir no Golfo

O encarregado da operação mili-
tar americana no Golfo Pérsico, ge-
tieral William Pagonis, informou já
haver forças suficientes para uma

guerra contra os iraquianos. São 40
mil homens e quase 500 tanques, só
na Arábia Saudita. Os suprimentos
estocados em terra são suficientes
para apoiar durante 30 dias os efeti-
vos militares de combate.

A força ocidental no Golfo Pérsi-
co compreende 650 aviões, entre
bombardeiros e pelo menos 26 caças
F-l 17 Stealth não captáveis pelo ra-
dar inimigo. O secretário-geral da
ONU, Javier Pérez de Cuellar, em
mais uma tentativa de solução pací-
fica. vai a Amã para um encontro já
aceito pelo ministro da Defesa ira-
quiano, Tareq Aziz.

Os nove navios americanos no
Golfo Pérsico estão desde ontem em
alerta de combate, prontos para cum-
prir a determinação da ONU de evi-
tar — se necessário, pelo uso da força
— que o Iraque exporte petróleo ou
receba carregamentos de outros pai-
ses. Em resposta, o Iraque ameaça
atacar os navios americanos se algum
dos seus for afundado. (Páginas 6 e 7)

Coronel da PM

continua refém

de 5 
fugitivos

Os cinco detentos que escaparam sex-
ta-feira do presídio de segurança máxima
dc Contagem, cm Belo Horizonte, matan-
do na fuga um guarda penitenciário e um
tenente da PM, continuam sob cerco no
sitio de Juiz de Fora que invadiram no
sábado, tomando os moradores como rc-
féns. Em volta da casa, além da policia de
Juiz de Fora. tomaram posição seis inte-
grantes do Grupo de Ações Táticas Espe-
ciais dc São Paulo.

Fortemente armados, inclusive de me-
tralhadora, os bandidos mantém em seu
poder, agora, apenas o coronel PM Ed-
gar Soares; os outros reféns foram libera-
dos. Ontem, eles pediram á policia capa-
cetes da PM, coletes á prova dc balas e
um outro carro para deixar a casa, mas
não foram atendidos. "Voltar 

para a ca-
deia. jamais", disse o detento Edson Cor-
deiro de Souza, o Peninlia, a um repor-
ter que entrevistou os fugitivos. (Pág. 10)

Governo anuncia

plano 
de saúde

para 
o Nordeste

O presidente Fernando Collor anuncia
quarta-feira, em Maceió, um plano de saúde
para o Nordeste, que contará com USS 800
milhões, obtidos junto ao Banco Mundial,
que serão aplicados nos próximos cinco
anos na construção, ampliação e recupera-
çào de postos de saúde dos 10 estados da
região. Os investimentos só serão destinados
a pequenas unidades com até 50 leitos na
área rural. Collor vai aproveitar sua quarta
visita a Alagoas para oficializar a implan-
taçào do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Nordeste e um plano de emergência
para os hospitais das capitais. (Página 4)

- « 'JSIÉkISÍ
? Foi sepultada no Comitê-
rio do Catumbi a sambista
Isabel Yalença. mito da es-
cola ile samba Acadêmicos
do Salgueiro. Isabel ficou fa-
mosa vivendo Chica da Silva
(foto) no Carnaval de 1963 e
participando, nos anos 70.
dos desfiles de fan-i
tasia do Teatro Mu-
nicipal. até então
vedados aos negros.
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Informática
Começa hoje no Riocentro
a 10" Feira Internacional de
Informática. Pela primeira
vez, chegam aos estandes
equipamentos e softwares
(programas de computador)
de empresas que nunca es-
tiveram no Brasil. (Pág. 11)

ICMS dá prejuízo
Desde março de 1989, o Rio
amarga um prejuízo de USS
3.7 milhões com a isenção do
pagamento de ICMS sobre a
venda do petróleo de Campos
para outros estados. O go-
verno tenta reverter essa si-
tuação propondo substituti-
vo á lei complementar que
será votada pelo Congresso.
(tidude, pág. 11

Museu do Açude
O Museu do Açude, no Alto
da Boavista, vai reabrir em
dois meses com uma exposi-
ção sobre o mobiliário brasi-
leiro. Castigado pelo tempo-
ral de 1988. o museu ficou
fechado todo esse tempo pa-ra que secasse naturalmen-
te. (Cidade, pág. 6))

Cotações
BTN fiscal: CrS 57,0030.
BTN: CrS 53,4071. Unif plena
para IPTTJ, ISS e Alvará:
CrS 863.81: taxa de expedien-
te plena: CrS 172,76. Unif
diária para IPTU, ISS e Al-
vará: CrS 921,97; taxa de ex-
pediente diária: CrS 184.39.
Uferj: CrS 2.579,20. MVR:
CrS 954.03. Salário Mínimo:
CrS 5.203.46. VRF: 701,79.
UPC: CrS 684,58.

Refugiados agora

ganham novas saídas

Roscntal Calmou Alves
Enviado especial

AMA — Sina e Irã. dois paises que se
limitam com o Iraque, anunciaram ontem
a abertura de suas fronteiras para facilitar
a saída dos estrangeiros que. aos milhares,
deixam todos os dias os dois paises direta-
mente envolvidos na crise do Golfo Pérsi-
co. Agora são quatro as portas de saída:
Jordânia. Turquia. Síria e Irã. Espera-se
que, com isso. tome-se menos critica a
situação da Jordânia, em cujo território se
concentrou a grande maioria dos refugia-
dos (mais de 100 mil).

Um dos milhares que cruzaram a fron-
teira jordaniana, após três dias de viagem
de carro pelo deserto, foi o e.x-empregado
de uma firma de segurança kuwaitiana,
Hossain Ahmed, de Bangladesh. Ao notar
a presença do repórter num dos vários
acampamentos de Amã, ele procurou se
aproximar e logo conseguiu passar seu
recado. "Veja toda essa gente aqui", desa-
bafou Hossain. apontando para as mais
de 10 mil pessoas amontoadas ao seu
redor. "Este não é um problema de ne-
nhum país em particular. É um problema
da humanidade. Como jornalista, você
tem que dizer que a ONU e que deve nos
salvar".

Hossain ficou meio frustrado quando
soube que se tratava de um repórter brasi-
leiro. "Brasil? Eu só conheço do futebol",
disse. Mas não parou de falar. Como os
demais ali no acampamento, ele perdeu
praticamente tudo o que acumulou em
anos dc trabalho no Kuwait. Pelo menos
S0 mil outros cidadãos de Bangladesh ain-
da estão no Kuwait ou a caminho do
refúgio. Hossain era um dos mais de 2
milhões de estrangeiros que trabalhavam
no Kuwait."Não tivemos um dia de sossego desde
a invasão. Depois dos saques dos aprovei-
tadores, tivemos que enfrentar os próprios
iraquianos que nos roubavam. Eles estão
contrabandeando de tudo para o Iraque,
de aparelhos dc videocassete até comida.
E eles não pedem. Eles tomam", conta
Hossain Ahmed. Ele agora está numa bar-
raquinha (dois pedaços de pau e um co-
bertor) do lado de fora do grande gul-
pão de exposições industriais, hoje com-
pletamente lotado. (Continua na página 7)

Spa-Francorchamps Bòlglca — APP
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eu certo para Ayrton Senna, que venceu de ponta a ponta

Vitória aumenta a

vantagem de Senna

A vitória de ontem no GP da Bél-
gica, em Spa-Francorchamps, deixou
o brasileiro Ayrton Senna em boa
situação no Mundial de Fórmula 1.
Líder da competição, cie ampliou pa-
ra 13 pontos a vantagem que o separa
do francês Alain Prost, que chegou
em segundo lugar. A prova teve um
início tumultuado, e os pilotos tive-
ram que largar três vezes.

¦ O Bragantino sagrou-se cam-
peão paulista ao empatar com o
Novorizontino por 1 a 1, no tempo
normal, e 0 a 0, na prorrogação, em
Bragança Paulista. A comemoração
começou no estádio, com invasão de
campo, foguetório e discursos dema-
gógicos de políticos, e se estendeu às
ruas, com banda de música, trio
elétrico e distribuição de chope.

Foi a 60a vitória brasileira na F-l.
Pela terceira vez, três pilotos do
Brasil pontuaram na mesma prova
— Nelson Piquet foi o quinto colo-
cado e Maurício Gugelmin, o sexto.
Em Denvcr (EUA), o americano Al
Unser Jr. venceu e disparou na li-
derança do Campeonato de Fór-
mula Indy. Emerson Fittipaldi
não conseguiu completar a prova.

¦ O melhor futebol brasileiro
foi visto na Escandinávia, onde
equipes juvenil (15 e 16 anos) e
dente-de-Ieite (13 e 14 anos) do
Pequeninos do Jockey, um clube
que reúne garotos pobres da ca-
pitai paulista, ganharam nove tí-
tulos e três vice-campeonatos no
circuito promovido pela Fifa du-
rante o Verão europeu. (Esportes)

Medicina

Músicos sofrem doenças especi-
ficas da profissão, como o temor de
palco, que provoca taquicardia e fal-
ta de ar. Instrumentistas de sopro,
violoncelistas, contrabaixistas e pia-
nistas também são atacados por in-
flamações de nervos, músculos e ten-
dões que, segundo o maestro Isaac
Karabtchevsky, poderiam ser evita-
das com aquecimento muscular.

Como ocorria quando foi cria-
da pela cientista Marie Curie, a
radioterapia volta a ser aplicada
em contato direto com os tumores,
através do implante de fontes ra-
diativas junto aos tecidos doentes.
A técnica, ao contrário da radiote-
rapia convencional, só destrói as
células cancerosas e será usada bre-
vemente em São Paulo. (Pág. 16)

Seu Bolso

O aperto monetário que o
Banco Central promete para se-
lembro vai afetar os negócios de
bolsa, ouro e dólar. Por isso, os
especialistas estão recomendando
as aplicações põs-fíxadas.

As instituições financeiras es-
tão cobrando juros entre 20% e
30% para quem ultrapassa o li-
rnite dos cheques especiais. Antes
de sacar a descoberto, portanto, é
bom fazer as contas.

A Receita Federal anunciará,
em 90 dias, no máximo, as novas
modificações do Imposto de Ren-
da. Entre elas, volta a possibilida-
de de abatimento total das despe-
sas com médicos e dentistas.

O governo reedita boje a medi-
da que estabelece o cálculo para
recomposição das perdas sala-
riais. Os funcionários públicos ci-
vis e militares estão excluídos,
mas os aposentados têm direito ao
abono de CrS 3 mil. (Págs. 12 e 13)

COMPRO PATEK, VA-
CHERON E OUTROS.
JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS. Consorta-
rr ;>s ] 38 na t -'a A.', i
ção sem compromisso
Sh( poing Cassino A! án-
nco 3" anc ioja 333 Tel.:
521-0945.

GENEROSAMENTE ÚNICO— Sala. 2 qt dep. par, armemb na C. de Bonfim por 4milhsl Só no PARK 278-1697 PI 22582 CRECI J-1498
ITA1PU VALE FELIZ — Areamagnífica vista deslumbran-to 11 OOOm* loc nobre InfTe! 709-2604 • 709-2606CRECI 6359.

APOLLO GLS 90 — Azul astrai. gaso^na. completo, me-nos teto R Vo! da Pátria,449 Tel 286-4340
BELINA 90/1 8 — Gas. igualOKM. v rayban. Iimp trase»-ro. etc Somente 1 050 milOportunidade única noBrasilQualidade M K O AUTOS RVol Pátria. 374 286-6105sab atô 19 h AAVURJ 090

ATENÇÃO — NUN-
CA FOITÀO NECES-
SARI0 TER UM
BOM PLANO DE
SAÚDE. AMEG
G0LDEN CR0SS
TEL.: 220-0638.

CARAVAN COMODORO/OU— Compl . todos opes . 6 cil ,cinza met , un dono, fin 10*Fco Otaviano. 41 521-46'J3?H7-0195 HANSAUTO
CMEVETTE SLE GAS — En-trada Cri 203 774 00 «•mensais do Cri 20 377,45Entroqa por revenda autori/a-da GM Tel (0211 289 5999PLANTÃO Sâb e dom

DEL REY OURO 83 — 4 pts,
met. v etotr, p novos Tco.ftn
R Real Grandeza. 317 T
266-4565'2760 246-9254
N AVAJ 0_

MONZA SLE 90 OKM - Azul
voK?a. metálico, gas . com-
pieto Pronta entrega Rua
Barôo de Mesquita. 134
PABX 284-8294 AAVURJ-
292

COTAÇÃO INTER-
NACIONAL — Com-
pramos urgente brilhan-
tes. jóias antigas e
modernas, relógios Pa-
tek, Rolex etc. Melhor
avaliação.

Tel.: 267-9788

MONZA SLE 1 8/84 — Ray-
ban. rodas muito novo. Cidono. verm . fin 10* Fco
Otaviano, 41 521 -4693/287-
0195 HANSAUTO

UNO CS GAS — Entrada Cr$
196 000 00 + mensais de
CrS 19 598.30. Entrega porrevenda autonjada FIAT Tel
(021) 269 5999 PLANTAOSáb e dom.

COZINHEIRA FORNO —
FOGÀO - Precisa-se p-' todo
serviço, casal fino trato CrS1b OCX).00 + encargos so-
ciais C/ referências Tr D*
Tereza. 274-6501

QUANTUM GL 87 - Compl.cinza atlas, excel est conser-vaçAo Único dono Trc, fin 10vezes 266-4041 DUPIN AA-VURJ 252

PATEK DE PULSO
E BOLSO — Jóias
antigas, antiquário da
Atlântica. Av Atlânti-
ca, 2364 Loja. AVA-
LIAÇÀO SEM
COMPROMISSO.
Tel.: 235-1494.
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Coisas da Política

Um ministro em

rota de colisão

É 
desconfortável a posição do
ministro Ozircs Silva no go-

verno. Esta semana será particu-
larmente indicadora das difieul-
dades que ele enfrenta. Defensor
da idéia de que o melhor substi-
tuto do petróleo é o próprio pe-
trólco, frase que usa com fre-
qüência para dizer que o Brasil
deve enfrentar a instabilidade do
Golfo Pérsico investindo mais na
pesquisa e prospccçâo de seus
próprios campos, o ministro
Ozires será atropelado quarta-
feira pelo presidente Fernando
Collor com a retomada do pro-
grama do álcool.

O presidente vai abrir em
Maceió um seminário interna-
cionsl de energin da cana-de-a-
çúcar, com pronunciamento em
cadeia nacional de rádio e televi-
são em que anunciará a posição
do governo para enfrentar as di-
ficuldades esperadas com a crise
do Iraque. Dentro de um amplo
programa de racionalização do
uso de combustíveis, estimulará
as indústrias a buscar melhor de-
sempenho para os motores dos
automóveis. De\crá anunciar a
retomada das obras da Hidrelé-
trica de Xingó, que chegou a
empregar 6 mil operários e, com
a troca de governo, cm mar-
ço, acabou ficando com um can-
teiro de apenas 200 trabalhado-
res. E saudará a utilização do
bagaço da cana-de-açúcar para a
produção de energia, tema de
três dias de debates com a parti-
cipação de especialistas estran-
geiros.

É um seminário com o pa-
trocinio conjunto do governo e
dos usineiros, que. apesar da
proclamada independência da
candidatura Collor, contribui-
ram para o sucesso dela na elei-
ção presidencial do ano passado.
Portanto, não há nada mais im-
portante. esta semana, na área
de energia, do que este seminá-
rio, a não ser que a greve dos
eletricitários, a ser julgada ama-
nhà pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), tome repenti-
nas dimensões caóticas. E natu-
ral, assim, que o primeiro nome
da lista de autoridades a acom-
panhar o presidente a Maceió
seja o do ministro encarregado
do setor, Ozircs Silva, ao lado do
ministro do Exterior, Francisco
Rezek.

Na semana passada, o Ga-
binete Militar da Presidência,
encarregado de organizar as via-
gens do presidente, pôs o nome
do ministro Ozires no topo da
lista dos passageiros do avião
oficial, mas em seu gabinete se
informava que ele não iria a Ma-
ceió. Seria representado pelo se-
cretário nacional de Energia,
Rubens Vaz da Costa. Rapida-
mente, arranjou-se o remendo de
que ele irá encerrar o mesmo
seminário, sexta-feira. O presi-
dente abre, o ministro encer-
ra, assim se anunciou, oficial-
mente.

Por mais que se contorne
essa questão e o ministro, afinal,
embarque com o presidente, até
porque a decisão de ir para o
encerramento não é incompati-
vel com a de comparecer tam-
bém á abertura do seminário,
ficou visível uma ponta da insa-
tisfação do ministro Ozires.

Com personalidade forte,
centralizadora, acostumado a ser
a estrela dos locais onde atuà,
mas desfocado desse papel numa
equipe em que só o presidente
Collor é estrela, o ministro Ozi-
res tem navegado, freqüente-

mente, na contramão do gover-
no. Além de defender
investimentos na produção de
petróleo numa hora de recessão
e insistir no assunto no momento
em que o governo vira o leme
para o Proálcool, o ministro
tromba direto com a ministra da
Economia, Zélia Cardoso de
Mello, c com o espírito do Plano
Collor, ao propor, insistente-
mente, aumento nos preços das
tarifas públicas e dos combustí-
veis. Ele tem razões que só a
máquina que comanda enten-
de bem. ao defender o fim da
defasagem de 57% nas tarifas
públicas c de 40% nos preços
dos combustíveis. Mas aumentos
dessa natureza explodiriam o
plano de estabilização da econo-
mia.

Nessa rola de colisão, não
tem a menor importância o fato
de o ministro Ozires ter dito que
não haveria negociação com os
eletricitários em greve, um dia
depois de o ministro da Justiça,
Bernardo Cabral, haver afirma-
do que ela tinha sido reaberta,
com autorização do presidente
da Republica. Neste caso. o mi-
nisiro O/ires simplesmente foi
sincero, negando-se a participar
de uma cena de hipocrisia. O
governo, na \erdadc, não nego-
cia com os grevistas. Quer ga-
nhar tempo c esperar a decisão
de amanhã do TST. O gesto do
ministro da Justiça, ao receber o
comando da greve e o presidente
da CUT. Jair Meneguelli, teve o
efeito, apenas, de desanuviar um
ambiente carregado demais,
após o blecaute de Brasília.

Mais importante do que es-
se desencontro é a total falta de
unidade dos órgãos c empresas
sob o comando do ministro Ozi-
res, no trato da greve dos eletri-
citários. A Secretaria Nacional
de Energia, por exemplo, não se
entende com a Eletrobrás, que
não se entende com Furnas. Isso
se torna gra\e diante da determi-
nação do comando dos cletrici-
tários de esticar a greve além da
decisão de amanhã do TST. Ga-
rante que, se alguém voltar ao
trabalho, será da área de admi-
nistraçào, não da de operação,
responsável pela distribuição de
energia. Como se não bastasse,
esta é uma paralisação que ape-
nas reivindica a reposição de
perdas salariais, tratada nas nc-
gociações de junho. Vinte dias
depois de esta greve ser encerra-
da. os eletricitários começam a
verdadeira campanha salarial do
dissídio de novembro. Ou seja,
se o governo bobear é brincadei-
ra que \ai repercutir nas lámpa-
das das árvores de Natal.

Um bom termômetro do
desconforto do ministro Ozires é
a irritação que não consegue es-
conder quando trata de questões
puramente administrativas.
Queixa-se de que não consegue
recrutar pessoas para sua equipe,
por falta de bons salários e de
apartamentos funcionais para
hospedá-las.

l ie já disse em conversas re-
servadas que na hora em que
suas idéias não estiverem servin-
do ao governo pega o boné e vai
embora. Semana passada, come-
çou a organizar um balanço ge-
ral de seu Ministério, que reúne
as maiores estatais brasileiras.
Foi para esse balanço que visi-
tou a Petrobrás e a Eletrobrás,
no Rio. e pediu aos seus princi-
pais auxiliares que não saíssem
de Brasília no fim de semana.

Marcelo Pontes
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Pesquisa mostra a 
queda 

dos líderes

O políticos que lideram a disputa pelo
governo nos principais estados do país.
segundo pesquisa do DataFolha divulga-
da no domingo, apresentam uma tcndòn-
cia de queda nos seus índices. O favori-
tismo dos candidatos Leonel Brizola, do
PDT, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos
Magalhães, do PFL. na Bahia, Paulo
Maluf, do PDS. em São Paulo, e Hélio
Garcia, do PRS, cm Minas Gerais, não
está exatamente ameaçado, mas a pes-
quisa demonstra que cm alguns desses
estados, se a tendência se confirmar nos
próximos dias, há boas chances de acon-
tecer o segundo turno. A pesquisa foi
realizada entre os dias 20 e 21 de agosto.

No Rio, Brizola caiu dois pontos cm
relação á última pesquisa, feita nos dias 7
c 8 de agosto, enquanlo o candidato do
PT, Jorge Bittar, ultrapassou seu adver-
sário do PMDB, Nelson Carneiro. É cc-
do ainda para se afirmar qual dos dois
pode ser o rival do pedetista. Com 12% e
11%, respectivamente, estão tecnicamen-

le empatados — a diferença está deniro
da margem de erro, de 3%. O candidato
do PSDB, Ronaldo Cezar Coelho, cres-
ceu 1%: de 6% passou a 7%. Nelson e
Ronaldo são os mais rejeitados: 36% e
35% dos eleitores não votam neles. Bit-
tar é o menos rejeitado: seu Índice é de
27%, enquanto o de Brizola chega a
30%

Em São Paulo, Maluf caiu três pon-
tos: de 4-1% no começo do mês, passou a
41%. Seu principal oponente, Mário Co-
vas, do PSDB, também apresentou uma
queda, passando de 26% a 24%. Lm
contrapartida, os dois candidatos que
disputam com Covas o espaço da oposi-
çào ao malufistno, o petisla Plinio de
Arruda Sampaio e o pcmedcbisia Luis
Antônio Fleury, tiveram um crescimento
significativo: Fleury subiu 6 pontos, che-
gando a 12%. enquanto Plinio subiu 2
pontos, passando a 7%. Na Bahia, o
pefelista Anlònio Carlos Magalhães caiu
três pontos percentuais, chegando a

46%. Seu adversário, o pcmedebista Ro-
berto Santos, subiu três pontos, passan-
do a 21 %. A rejeição a Magalhães subiu
de 21% a 29%.

Em Alagoas, o líder Rcnan Calhei-
ros, do PRN, caiu de 44% para 41%, O
segundo colocado, Geraldo Bulhões, do
PSC, está com 26%. Em Minas Gerais,
Uclio Garcia passou de 33% para 31%,
enquanto Pimenta da Veiga caiu de 17%
para 16%. No Rio Grande do Sul, o
primeiro colocado, o pedetista Alceu

Collares, caiu de 35% para 32%. Seu
oponente, Nelson Marchezan, do PDS.
subiu de 20% para 22%. No Paraná, o
líder José Richa (PSDB) caiu de 30%
para 28%. Roberto Requião (PMDB)
subiu de 24% para 25%, empatando tcc-
nicamente com Riclia. No Ceará, Ciro
Gomes continua na frente, com 52%,
enquanto em Pernambuco Joaquim
Francisco (PFL) subiu de 45% a 47% e
Jarbas Vasconcelos (PMDB) de 31% pa-
ra 32%.

A corrida eleitoral
Principals resultados do Datalolha

L,II .1
'

Brizola-51% Maluf-41% Garcia-31% MagalhJes - 46%
Bittar -12% Covas-24% Pimenta-16% Santos-21%
Nelson -11% Fleury-12% Costa-11% lrujo-5%
Ronaldo-7% Pllnio-7% Tito-6% Gabrielli - 3%

Eletrobrás 4} Centrais Elétricas Brasileiras SA

AVISO DE EDITAL (ADIAMENTO)

LICITAÇÃO DE 01/90

A Espírito Santo Centrais Elétricas S/A — ESCELSA,
torna público, para conhecimento dos interessados, o
adiamento da data da sessão de apresentação e abertura
dos documentos de Habilitação Preliminar e entrega das
Propostas para fornecimento da SUBESTAÇÃO CEASA
138 kV. conforme publicado no Diário Oficial da União
(edições de 29/06, 02/07 e 03/07/90). de 29/08/90
para 1 5/10/90, no mesmo horário e endereço anteriores.

Vitória. 24 de agosto de 1 990
Diretoria de Engenharia e Obras

PALANQUE

FEDERAL ESTADUAL

u JOÃO BATISTA
PETERSEN
PT- 1.366

O promotor carioca João Batista
Peterscn começou a se projetar publi-
camcnte em 1986. quando exercia o
cargo de Curador de Meio Ambiente
do Rio de Janeiro. Alem de lutar cm
defesa do direito de vizinhança, foi
autor da ação civil pública contra Fur-
nas. pedindo a avaliação da eficácia
do plano, então secreto, de retirada
dos moradores de Angra dos Reis, em
caso de acidente nuclear. Mais tarde,
se destacou como consultor na elabo-
ração do capitulo de Meio Ambiente
da Constituição Estadual. Na Cama-
ra dos Deputados, pretende engrossar
o movimento de recuperação da dig-
nidade do Congresso, além de lutar
pelo respeito aos direitos de cidadania
e á proteção do meio ambiente.

¦ EDMILSON
VALENTIM
PC DO B-6.565

Eleito deputado federal cm 1^86
com 43 mil votos — no rastro do suces-
so de sua companheira de chapa, Jan-
dirá Feghali, deputada estadual mais
votada naquele ano —. o ex-metalúrgi-
co Ldmilson Valentim, 27 anos, tenta a
reeleição, pelo PC do B. partido mar-
xista de linha ortodoxa. Edmilson nas-
ceu em São João de Menti, município
carente da Baixada Fluminense. Na
Constituinte, defendeu propostas con-
sideradas radicais, como o monopólio
estatal na distribuição de petróleo e a
estabilidade no emprego. Ao lado dos
também deputados Carlos Alberto de
Oliveira (PDT) e Benedita da Silva
(PT). Edmilson visitou recentemente o
lider negro Nelson Mandela. cm Joa-
nesburgo, na África do Sul.

¦ AFONSO
CELSO
PDT - 12.183

Professor e advogado, tem em seu
currículo trabalhos nos sindicatos dos
Professores, Metalúrgicos e Rodovia-
rios. Nascido cm Campos, 68 anos. fez
sua vida política cm Niterói, onde con-
seguiu boa parte dos votos que o leva-
ram. em I9S2. á Assembléia Leeislativa.
Trabalha atualmente para o Sindicato
dos Operários Navais dessa cidade e o
dos Bancários do Rio. Afonso Celso, o"Afonsinho", concorreu a deputado fe-
dcral cm 1986, mas não foi eleito e
continuou seu trabalho como advogado
sindical. Na revisão da Constituição, o
candidato pretende ampliar as conquis-
ias econômicas, políticas e sociais, com-
plcmentando-as com legislação que ga-
ranta seu cumprimento.

B JOSÉ ROBERTO
WRIGHT
PRN - 36.209

Começou sua carreira no esporte
como goleiro da equipe juvenil do Mu-
minense. E árbitro de futebol há 18
anos. Já apitou duas finais de inun-
diais — uma de juniores e outra de
infantis — e várias decisões pelo Bra-
sil. Foi personagem do um polêmico
episódio ao apitar a decisão da Taça
Guanabara de 1982, entre Flamengo e
Vasco, com um microfone camuflado
em seu uniforme para gravar, em com-
binaçào com a TV Globo, tudo o que
ocorria em campo. José Roberto
Wright, 45 anos, é empresário da área
de turismo e professor de Educação
Fisiea da PUC. Foi o único árbitro
brasileiro na Copa da Itália. Disputa
uma eleição pela primeira vez com
campanha voltada para o esporte.

? Os candidatos que aparecem nesta seção, cujo objetivo é ajudar o leitora lazer sua opção, são selecionados pelo JORNAL DO BRASIL entre os que lhe
parecem mais qualificados sob o ponto de vista ético e mais bem aparelhados para exercer o mandato, independente de partidos e ideologia.

Depois dos 60

fka muito

mais fácil

gozar

a 
juventude.

Angra e Paraty para maiores
de 60 anos, 4 diárias apenas

Cr $10.800,00

por pessoa.

Você mais do que ninguém sabe que idade é uma questáo de cabeça.
E que este é o melhor momento para você curtir a vida.

Aproveite toda essa sabedoria, faça um feriado bem no meio da semana
e passe 4 dias entre o paraíso do Hotel Portobello e a histórica Paraty.

As saidas são nos dias 1 ?, 8, 15, 22 e 29 de agosto. O pacote inclui trans-
porte a partir do Rio de Janeiro, hospedagem com café da manhã e meia pen-
séo no Hotel Portobello, passeio pela fazenda, chá colonial em Paraty e tem-
po livre para você se divertir como quiser.

Os preços lembram os bons tempos: as 4 diárias por Cr$ 10.800.00 por
pessoa, sendo que você ainda pode pagar em três vezes sem juros. Um preço
tão especial que só vale para jovens maiores de 60 anos.

Não perca nem mais um dia. Faça suas reservas e goze de toda sua juventude.

Frade Hotéis
Tel : (021)207-7375-(OI 1)258-8822.

BRIZOLA, DARCY

TEIXEIRA
DEP. FEDERAL 1222

OPOSIÇÃO é PDT

SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq
INSTITUTO DE MATEMÁTICA

PURA E APLICADA-IMPA
EDITAL DE

TOMADA DE PREÇOS N° 02/90
OBJETO Aquisição de Sislorrui Regulador cju Tensão de 50 KVA
DATA DA ABERTURA Habilitação e Proposta — 1 3/09/90
HORÁRIO 14 00hs
LOCAL- Estrada Dona Castorina. 110 - sala 206
Os interessados poderão obter o Edital e maiores esclarecimentos na Estrada
Dona Castorina. 110 - Sala 207, Jardim Botânico. Rio do Janeiro, RJ, no
horário de 1 0 00 ás 12.00 hs e 14 ãs 1 6 hs

Rio de Janeiro 24 de Agosto de 1 990.
Dion Villar Visyueiro

Presidonte da Comissão Espocial
de Licitação — CNPq/IMPA

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS
LETRA FINANCEIRA DO

TESOURO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LFT - IVIG

A Superintendência Central do Tesouro — Diretoria do Crédito Público, da Secretaria
de Estado da Fazenda faz sabor às instituições financeiras e ao publico em geral que o
COMUNICADO DCP n° 028 do 24.08 90 encontra-se è disposição dos interessados
na Secrotana de Estado da Fazenda — DCP, Praça da Liberdade. s/n° — Térreo, em
Belo Horizonte, e na Rua da Alfândega 91 -- 7o andar. Rio de Janeiro
O relendo COMUNICADO trata de oferta pública do LTF-MG com as seguintes
características,
a ¦ Escriturai
b - 60 mesos do prazo
c- EMISSÃO VENCIMENTO QUANTIDADE CÓDIGO

01 08 90 01 08 95 21 260 528 511826
01 0990 01 0995 2672 218 782 511826

As propostas serão recebidas no dia 29 08.90. até às 17:00 horas nas condições
estabelecidas no mecionado COMUNICADO.

Belo Horizonte. 24 de agosto de 1990
Superintendência Contrai do Tesouro

Diretoria do Crédito Público

DIVIDAS SOBRE
ASSINATIKAS?

U(!l K jb
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APOIO A TÉCIO

Nós. que lutamos contra a ditadura

militar, queremos hoje — dia em que
se completam 1 1 anos da Anistia -

manifestar nosso apoio à candidatu-

ra TÉCIO LINS E SILVA, acima de

opções ou militâncias partidárias

pessoais, pela certeza que temos de

que. no SENADO, TÉCIO continua-

rá a luta peia democracia, pela justi-

ça, pela liberdade, pelos direitos hu-

manos, agora, mais do que como

nosso advogado e companheiro, co-

mo o ADVOGADO DO POVO E DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Abigail Paranhos Lúcia Aarão Reis
Alcione Barreto Lúcia Murai
Ana Teresa Brandão Carneiro Luiz Roberto Tenório
Antonina Murat Vasconcelos Maria Augusta C. Ribeiro
Prof Custódio G. Sobrinho Maria de Lourdes F Goulart
Dr. Daniel Aarão Reis Marisa Campos da Paz
Elza Rodrigues May Hampshire C. P. Malta
Em Raimundo Moreira Paulo Henrique Lins
George Tavares Paulo Roberto Jabur
Heloísa Lins Rivanda Polari
José Ribamar Ferreira Rosa Maria Lima Ferreira
Letícia Reding Campos Sebastiana de Paula Azevedo

11 anos de anistia

Bittar e Ronaldo debatem na Baixada e atacam Brizola

Os candidatos a governador do PT,
Jorge Biltar, e do PSDB, Ronaldo Ce-
zar Coelho, participaram ontem de um
debate em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, com representantes de
diversas entidades populares e associa-
çòcs de moradores. Cerca de 200 pes-
soas assistiram á exposição dos progra-
mas de governo dos candidatos. Ambos
centraram seus discursos nas propostas
para a Baixada e em suas criticas aos
candidatos do PMDB c do PDT, Nel-
son Carneiro e Leonel Brizola, que não
compareceram mais uma vez a um de-
bate com seus oponentes. No final, o
bispo de Caxias, Dom Mauro Morelli,
cumprimentou Bittar e Ronaldo pela
exposição dos programas. E lamentou a
ausência de Nelson e Brizola.

Jorge Bittar e Ronaldo Cezar Coc-
lho estavam entusiasmados com o re-
sultado da última pesquisa do DataFo-
lha, que apontou o crescimento dos
dois candidatos. Ronaldo, que subiu de
6% para 7%, disse que o resultado "é a
prova de que a eleição vai ter segundo
turno". E acrescentou: "Me sinto feliz
porque estou trilhando o mesmo cami-
nho do Tasso Jereissati, governador do
Ceará, que nas eleições de 1986 come-
çou com 1% nas pesquisas de opinião e
foi crescendo aos poucos". Bittar, que
passou Nelson Carneiro, chegando a
12%, disse que a pesquisa aponta a
queda de Leonel Brizola (de 53% para
51%). "Isso reflete o fato de Brizola
não ter um programa de governo, limi-
tando-se a dizer impropérios sobre o
governo Moreira Franco", comentou.

O debate de ontem, realizado no
Centro de Esportes Correia Meier, foi
promovido pelo Movimento União dos
Bairros, pelo Movimento Amigos de
Bairros de Nova Iguaçu, pela Associa-
ção dos Moradores de São João do
Menti e pela Famcrj. Logo no inicio, os
dois candidatos criticaram "o compor-
lamento antidemocrático" dos princi-
pais faltosos. Ronaldo Cezar Coelho
voltou a propor uma reforma política
no estado, "um rompimento total com
o passado político". 

"São os mesmos
grupos chaguistas e bnzolistas que há
20 anos mandam no estado com um
populismo selvagem", atacou Ronaldo.
A "falta de programa de Brizola" foi
duramente criticada por ambos, que
aproveitaram o fato de estarem em um
reduto do ex-governador para conver-
ter eleitores bnzolistas.

Ronaldo anunciou que o seu pro-
grama de governo prevê o investimento
de USS 1,2 bilhão em 10 anos, priori-
zando a educação, a saúde, o sanca-
mento c a segurança. Para isso, ele espera
conseguir financiamentos do Banco
Mundial e do BNDES. O candidato do
PSDB prometeu governar junto com as
entidades e associações de moradores,
distnbuindo recursos para serem investi-
dos pelas próprias comunidades. Dedo
cm nste. Bittar disse que o PT pretende
restabelecer a dignidade do morador da
Baixada. Ele deseja criar conselhos de
governo para as áreas de saúde, educação
e transporte, "onde a população possa
participar, para que as políticas venham
de encontro ao que o povo necessita".
Bittar afirmou que a descentralização se-
rá a marca do seu governo.

Habitantes de ilha

pedem 
administrador

Lúcia Rito

Fernando de Noronha. PE — A
assembléia popular de Fernando de
Noronha reunida na semana passada
no Centro de Convivência na ilha.
aprovou um documento que foi entre-
gue ontem aos três candidatos ao Go-
verno de Pernambuco, pedindo que
eles se comprometam em campanha a
indicarem como próximo administra-
dor local um dos nomes de uma lista
tríplice aprovada pela comunidade. A
decisão de despertar a atenção dos can-
didatos para o problema político da
ilha, transformou-se cm questão priori-
tária. depois que foi noticiada no inicio
da semana, a indicação do procurador
do Ibama, jurista Mauro Ramos, como
próximo administrador — o terceiro
cm um ano.

Inconformados com a maneira co-
mo a substituição ocorreu, os lideres
locais chegaram a conclusão que as
mudanças só acontecerão se for inter-
rompido o processo de escolha que
classificam de autoritário, "excluindo
nosso povo dos direitos dc cidadania e
nos relegando a cidadãos de segunda
classe, uma vez que nos é cerceado o
direito de escolher o dirigente livrai,
bem como o de constituir um poder
legislativo digno desse nome."

Os desentendimentos entre auton-
dades e ilhéus ficaram mais acirrados
nos últimos 22 meses, quando, contra a
vontade da maioria da população, o
arquipélago foi reincorporado ao esta-
do de Pernambuco. Enfrentando pro-
blemas crônicos de água, moradia, ali-

mentação, transporte, c preocupados
com a preservação ecológica da ilha.
procuradissima por turistas dc todo o
mundo, os 1.500 moradores de Noro-
nha, fazem no documento um alerta
aos candidatos do Governo de Per-
nambuco. Diz o documento: "nossos
administradores são indicados entre as
paredes dos gabinetes políticos em Re-
cife. Pessoas sem o menor compromis-
so com a realidade histórica, social e
política de Fernando de Noronha são
designadas para chefiar nossos desti-
nos. Tais administradores não deixam
dc ser corpos estranhos, biônicos na
mais ampla concepção da palavra e
dignos da comparação com os daqueles
tempos de arbítrio dos regimes milita-
res: na realidade interventores."

Para os ilhéus, a ausência de com-
promisso dos administradores com o
povo noronhense, vem gerando um
processo de insatisfação crescente na
ilha. Eles reclamam que os projetos
não tem continuidade e que a cada
novo administrador tudo começa da
estaca zero. Por isso se reuniram na
Assembléia Popular c aprovaram a di-
vulgação do documento.

A Assembléia popular — criada em
12 de dezembro de 1988— e o único
orgão de representação comunitária da
ilha . Dirigida por um grupo de 12
lideres locais, ela procura fazer a ponte
entre as autoridades que administram a
ilha e os moradores. No documento
encaminhado aos candidatos ao gover-
no de Pernambuco a sugestão é de que
a definição da lista tríplice seja feita
localmente e simultaneamente as ciei-
çòcs dc 3 de outubro.

Chiorelli diz

que estados

sonegam merenda
PORTO ALEGRE — O minis-

tro da Educação, Carlos Chiarelli,
anunciou ontem que baixará esta
semana uma instrução ás delegacias
do M EC e escritórios da Fundação
de Amparo aos Estudantes (FAE)
para que "fiscalizem alguns gover-
nos estaduais que não estão repas-
sando a merenda escolar ás prefeitu-
ras que são adversárias partidárias".
Ele classificou os atos desses gover-
nos como "cruéis c criminosos, pre-
judicando milhares de crianças ca-
rentes, sem alimentação". O
levantamento estará concluído até
o fim da próxima semana, quando
Chiarelli pretende divulgar a identi-
ficaçáo dos governos estaduais "cri-
minosos"."Pela 

primeira vez cm muitos
anos, todos os estados estão com rc-
servas estocadas, dc merenda csco-
lar, para 30 dias. A merenda escolar
provém de recursos federais, mas al-
guns governos estaduais estão reten-
do a merenda escolar", denunciou
Chiarelli. Ele não quis revelar, por
enquanto, quais seriam esses gover-
nos estaduais. O governo Collor já
gastou CrS 30 bilhões para aquisi-
ção da merenda escolar c, na próxi-
ma semana, vai comprar mais CrS
11 bilhões cm alimentos, "o que ga-
rantirá os estoques de merenda csco-
lar até meados de novembro".

O ministro informou ainda que a
retenção atinge não só a merenda
escolar, mas também o salário-edu-
cação.

Pane no caminho do engenheiro
m O engenheiro eletrônico Jorçe Bit-

tar bem que tentou, mas n&o con-
arguta recolocar em funcionamento o
sistema de som do ginásio. O debate
havia começado há poucos minutos
quando os microfones foram desliga-
dos. Preocupados, os dois dirigiram-se
á caixa de força para ver o que se

passara. Bittar observou e concluiu:
"O problema nio está aqui". Ronaldo
aproveitou para brincar: "Ele não é
engenheiro? Tem que resolver o priv
hleraa". O som só voltou 20 minutos
depois, quando técracos descobriram o
defeito, que realmente nào estava na
caixa de força.

Open Systems Labo.

Quem 
diria 

que 
um dia você ia 

precisar

da informática 
para 

entender

o significado da 
palavra 

liberdade

Captando as tendências do mercado internacional, Open Systems -

OS Labo vem proporcionar ao mercado nacional a chance de vivenciar,

na prática, toda a extensão e significado da palavra liberdade.

É o "state-of-the-art" traduzido em uma linha de hardware e software,

bem como um conjunto de serviços, que permite acompanhar a evolução

do dinâmico mundo da informática. Não apenas a evolução de uma deter-

minada marca ou fornecedor.

Open Systems - OS Labo significa liberdade dc conectividade entre

sistemas heterogêneos: máquinas de diferentes procedências passam a se

integrar naturalmente. Liberdade em termos de uso, pois as soluções são

baseadas em standards de

mercado, permitindo am-

pia faixa de alternativas de

software. Significa liber-

dade de expansão, possibi-
litando ao usuário ampliar

sua capacidade hoje e, ao

mesmo tempo, abrir as

OS 7000-3 Servidor UNIX para grandes grupos de usuários. pOTtaS para qualquer flOVa

ferramenta, tecnologia ou aplicação futura.

Por seus inúmeros e amplos benefícios, a arquitetura Open Systems

é hoje a tendência mundial claramente observada, em detrimento dos sis-

temas proprietários. Resultados imediatos logo se farão sentir: menores

custos de treinamento, maior funcionalidade e o transporte de software

entre diversas máquinas. Além de proteger todos os investimentos já

feitos na área de informática, sua empresa assegurará melhor retorno

daqui para frente. Open Systems - OS Labo leva você a ingressar no universo

Client-Servers, onde o potencial de cada máquina de seu sistema será

integralmente aproveitado.

Ao optar pela solução Open Systems - OS Labo, empresas e profissio-

nais estão se integrando a uma nova infra-estrutura de atendimento, onde

a qualidade dos serviços é o principal elemento de diferenciação.

Liberdade. Agora esse conceito se alarga de forma definitiva. Ao invés

de utilizar um sistema proprietário, você tem a liberdade dc ser o proprie-

tário de um sistema.

Com Open Systems - OS Labo, a in-

formática está aberta para o futuro. Venha 
|0|3O ÍnfOriT13tÍC3

participar com a Labo desse novo tempo. Cada vez mais compatível com você.
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Collor anunciará 
programa para 

saúde no Nordeste

Mário Rosa

. BRASÍLIA — O presidente Fernan-
daCollor vai anunciar nesta quarta-fei-
rarem Maceió, investimentos no total
dei USS 800 milhões para melhorar a
rede pública de saúde do Nordeste. Ba-
tizado como "Projeto Nordeste II", o
programa a ser lançado pelo presidente
e formado, em sua maior parte, por
recursos obtidos pelo Ministério da
Saúde junto ao Banco M undial, a serem
apücaaos nos próximos cinco anos na
construção, ampliação e recuperação
dos postos de saúde dos 10 estados que
compõem a região. Somente serão con-
templados com o projeto unidades hos-
pitalares de pequeno porte, com capaci-
dade de ate 50 leitos, que estiverem
instaladas na área rural.•'Em sua auarta visita como presiden-
te 9a República ao estado que governou
antes de assumir seu atual posto, c a
quatro semanas das eleições estaduais,
Collor pretende aproveitar sua passa-
gem por Alagoas para fazer outros
anúncios de impacto — todos na área
dc saúde. No Palácio dos Martírios,
sede do governo de Alagoas, Collor vai5

oficializar a implantação do SUS (Siste-
ma Único dc Saúde) no nordeste, um
prgrama que prevê a transferencia de
hospitais hoje sob o comando do gover-
no federal para a alçada de estados e
municípios. Na mesma cerimônia, o
presidente vai instituir um plano dc
emergência, com orçamento de US$ 50
milhões, destinado a reformar prontos-socorros nos hospitais situados nas ca-
pitais.

Investimento pesado — Ini-
cialmcnte, a idéia dos assessores do Pa-
lácio do Planalto era levar o presidenteá Sudene, cm Recife — onde se reúnem
os 10 governadores nordestinos — para
que anunciasse as medidas na área de
saúde em favor da região. Collor, po-rém, preferiu incluir o lançamento desse
pacote na programação de sua viagem a
Alagoas, trata-se do mais pesado in-
vcstimcnto federal no setor de saúde do
nordeste. Em 1986, o presidente José
Sarnev lançou o "Projeto Nordeste I",
no valor dc USS 60 milhões. O projeto,
que acabou não sendo implantado por-
que os governos estaduais não investi-
ram a sua parte no proerama. benefi-~ava apenas quatro estados: Bahia, Rio

Grande do Norte, a região norte dc
Minas Gerais (integrada à Sudene) c o
Maranhão, terra natal de Sarney.

Agora, além de Alagoas, todos os
estados nordestinos serão contempla-
dos por uma verba mais dc dez vezes
maior do que o primeiro plano. No
total, o "Projeto Nordeste II" vai con-
tar com um or<pmento dc USS 630
milhões, dos quais USS 450 milhões do
Banco Mundial, graças a um empresti-
mo concedido pela instituição já apro-
vado pelo Senado Federal. O restante
dos recursos será coberto por dotações
do governo federal c também será com-
porto por uma participação minoritária
dos estados e municípios que forem bc-
ncficiados. "O principal objetivo do go-
verno com o Projeto Nordeste II é me-
lhorar a rede básica de saúde do
Nordeste, atuando principalmente na
prevenção e não apenas no tratamento
de doenças", diz o sccrctário-executivo
do ministério da Saúde, Luiz Romcro
Farias. Além do "Nordeste II", a visita
dc Collor a Alagoas vai render aos esta-
dos nordestinos a transferência dos
hospitais federais, avaliados cm pelo
menos USS 150 milhões.

Brasília — Leopoldo Silva
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I de taxi, porque promoqao de por

; SO SOFTWARE vai levar Carta Cerla IV 90.000, 4 X 22.000,
¦ voce ao Rio Centro em MS-DOS 4.01 19.200, 3 X 4.700,

j um confortavel dnibus Turbo C 2.0 43.056, 3 X 8.000,
relrigerado a partir das Norton utilities
14:00 hi (de manha Advanced 

v.4.s 28.000, 4 x 4.soo,

SUCESU estara fechada). ».98o. 2 x 5.000.
Lotus 2.2 PortuguSs 79.000, 3 X 25.000,

E mats, na compra de um Windows 386 v.2.1 33.857, 14.700,
software voce e nosso Windows 286 v.2.1 25.816, 13.700,
convidado para atmoqar, PC Tools 6.0 55.714, 30.600,
das 12:00 às 13:30 hs.,
no luxuoso restaurante no

mezanino do Centro

Empresarial Rio.

Nps esperamos você em
nossa loja de Botafogo,
no Centro Empresarial
Rio. Praia de Botafogo
228, Loja 112, pertinho
do Santos Dummont.

MS-WORKS (Em Português)
Processador de Texto • Comunicação
Banco de Dados • Planilha e Gráficos
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? Depois de passear de jet-ski,
hovercraft, avião de guerra,
submarino, tanque Osório, ul-
traleve c moto Ninja, o presi-
dente Fernando Collor aceitou
o desafio dos caminhoneiros de
Brasília e dirigiu, ontem, duran-

te cerca de 20 minutos, uma ja-
manta XH Turbo II da Volvo.
Ao lado de sua mulher. Rosane.
Collor pilotou o caminhão por
quase quatro quilômetros. Após
ouvir as explicações de como se
dirigia um caminhão de 17 mar-

chas. IS pneus e que custa cerca
de CrS 12 milhões, deu a partida
e saiu guardado por três segu-
ranças, todos dentro da cabine
da jamanta. Na volta, conheceu
e autogralõu as ca bines de qua-

tro outros caminhões.

A herança de Chico Mendes

Mulheres brigam
na Justiça pelo
dinheiro verde

Ronaldo Brasiliense

Brasília 
— Um processo por

difamação amparado em de/e-
nas de recibos de depósito bancário e
ordens de pagamento ameaça despen-
car nos próximos dias sobre a viúva
de Chico Mendes, llzamar Mendes,
que garante jamais ter recebido qual-
quer recurso dc fundações e associa-
ções ambientalistas internacionais de-
pois da morte do lider seringueiro,
exceto os direitos autorais de um lil-
me. A presidente do Instituto de Es-
tudos Amazônicos (IEA), dc Curiti-
ba, Mary Allegretti, vencedora este
ano do prêmio Global 500 da Organi-
zaçào das Nações Unidas (ONU),
promete abrir processo porque se
considera difamada pela viúva dc
Chico Mendes, que a acusou, cm cn-
(revista ao JORNAL DO BRASIL,
de estar enriquecendo às custas de
dinheiro remetido à família de Chico
Mendes.

"E um absurdo o que llzamar está
fazendo", diz Mary Allegretti. uma
das pessoas mais próximas de Chico
Mendes e hoje inimiga de sua viuva.
Mary diz possuir documentos que
desmentem llzamar, como uma or-
dem de pagamento emitida no dia 4
de janeiro do ano passado, no valor
de CrS 1,2 milhão, para que ela com-
prasse uma nova casa em Xapuri "A
casa foi comprada e é onde ela mora
atualmente", afirma a presidente do
IEA.

Mary Alcgretti revela ainda que
no dia 16 de maio de 19X9 repassou a
llzamar um depósito no valor de
NCzS 13,1 mil. equivalentes a USS 5
mil. pelo câmbio da época — doação
da Better World Society para a Fun-
dação Chico Mendes, "llzamar, por
solicitação minha e de outras pessoas,
continua recebendo uma bolsa men-
sal de USS 800 da Fundação Ashoka,
que havia escolhido Chico Mendes
como bolsista", afirma a ccologista."A Fundação Ashoka transferiu a
bolsa para llzamar, abrindo uma cx-
ceção na F undação, que não costuma

apoiar herdeiros", emendou, garan-
tindo que os três primeiros meses da
bolsa, no valor de USS 2.4 mil, foram
entregues por cia a llzamar na inau-
guração do Memorial Chico Mendes,
cm Curitiba. "As demais contribui-
ções loram encaminhadas diretamen-
te pela Ashoka, até setembro de 1989,
totalizando USS 7,2 mil", completa.

Alegando que contribuía com di-
nheiro para llzamar mesmo antes do
assassinato do marido, a presidente do
IEA apresenta ainda recibos assinados
por Chico Mendes. "Sei que o Chico
destinou esses recursos para comprar a
casa onde morava cm Xapuri com sua
família quando foi assassinado", ga-
rante, exibindo também nota fiscal de
I" de fevereiro de 89, em nome dela,
referente á compra dc duas bicicletas.
Segundo Mary. a compra foi destinada
aos filhos de Chico Mendes, cumpriu-
do promessa que ele havia feito as
crianças como presente de Natal. Chi-
co Mendes foi assassinado ás vésperas
do Natal de 1988.

Sasakawa — Acusada por II-
zamar Mendes de ter representado
Chico Mendes na entrega do Prêmio
Sasakawa, no México, sem auton/a-
çáo da família, Mary Allegretti alega
que foi convidada diretamente pela
Fundação Sasakawa. do Japão, recc-
bendo o prêmio em nome do Conselho
Nacional dos Seringueiros (CNS) e dos
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais
dc Xapuri e Brasiléia. "Eu estava no
México para a cerimônia de entrega do
Prêmio Global 500 e fiquei muito or-
gulhosa por ter recebido o Prêmio Sa-
sakawa em nome dos companheiros do
CNS". diz ela, apresentando documcn-
to enviado pela secretária do Comitê
de Seleção da Fundação Sasakawa,
Elizabcth Muchira.

Sem esconder sua frustração com
as duras acusações dc llzamar Mendes,
Mary Allegretti admite que a Funda-
çáo Chico Mendes, criada logo após o
assassinato do lider ccologista, cm de-
zembro de 1988. está sendo desvirtua-
da, de fato, mas atribui a responsabili-
dade à própria llzamar. "A Fundação
Chico Mendes virou coisa de família",
denuncia. Ela defende a ambientalista
Barbara Bamble. da National Wildlife
Federaüon (NWF), maior organização
ecológica não-governamental dos Es-
lados Unidos, c Steve Schwartzman,

diretor da Environmcntal Dcfense
l und (EDF), também dos EUA, acu-
sados por llzamar de estarem cmbol-
sando recursos destinados a Fundação
Chico Mendes."A llzamar perdeu a noção das
coisas c está inventando tudo isso",
acusou. Mary alega que as entidades
ambientalistas internacionais tem to-
da razão quando destinam recursos
obtidos no exterior para entidades
como o Conselho Nacional dos Sc-
ringueiros (CNS) c os sindicatos de
Trabalhadores Rurais de Xapuri c
Drasiléia, criados com o incentivo dc
Chico Mendes. "As organizações
não-governamentais dos Estados
1 'nidos obtém doações para cntida-
des que defendem uma causa, exccu-
tam trabalhos para preservação do
meio ambiente c não para destinar a
pessoas", disse Mary Allegretti.

Legitimidade — "llzamar es-
ta tentando tirar a legitimidade de um
trabalho sério que estamos cxecutan-
do há anos junto aos seringueiros do
Acre", disse Mary. A entidade que
preside finnou convênio com o lha-
ma (Instituto Brasileiro de Meio Am-
bientc e Recursos Naturais Renova-
seis) para acelerar a criação dc novas
reservas extrativistas na Amazônia —
o sonho dc Chico Mendes — numa
área de 25 milhões de hectares.

Outra questão que divie as duas
mulheres é o contrato assinado por
llzamar com a J.N. Filmes, que ad-
quinu os direitos de lilmagem da vida
de Chico Mendes e depois os repas-
sou direitos a um produtor norte-a-
mericano. "A llzamar fez um contra-
to com a J.N. Filmes com b.ise num
nacionalismo exacerbado. Ela não
enxerga o que está acontecendo á sua
frente", acusou Mary. "A J.N. Fil-
mes repassou aqueles direitos para
um produtor americano que já havia
manifestado interesse, recebendo
grande soma apenas para servir de
intermediária na negociação."

A presidente do IEA promete
apresentar a Justiça todas as prosas
de que llzamar Mendes recebeu re-
cursos do exterior destinados à Fun-
dação Chico Mendes e desmascarar a"negociação esdrúxula" que teria ha-
vido entre a J.N. Filmes e produtores
norte-americanos para a filmagem da
vida do lider seringueiro.

Associado da Golden Cross

agora recebe ajuda até do céu.

Ambulância Lider.

Uma vida as vezes náo pode
esperar Por isso, a Golden Cross
agora chega voando, numa
Ambulância Lider

4 Ambulância Líder vai aonde

tiver de ir, sem escolher pista: há
um tipo de aeronave para cada
situação de pouso, mesmo nos
lugares mais inacessíveis. E se
for preciso atravessar o Brasil de
ponta a ponta, sem escalas, os
jatos têm autonomia para isso.

Cada aeronave é mais do que
uma ambulância: é uma UTI

completa, inclusive infantil
e neonatal.

Esta ajuda aérea, que pode
ser fundamental em casos de
urgência, é a nova aliada da
Golden Cross.

A Lider agora oferece um
desconto especial para todos os
associados da Golden Cross

A Golden Cross oferece toda a
sua infra-estrutura, que garante
atendimento imediato nos mais
de 1.000 hospitais onde a
empresa mantém convênios
no pais.

GokJen Cross
ETjB ASSlSTENiClA ISTERS«COSAl DE VtDC

Ligações grátis ¦ (02 >18003070
Rio de Janeiro ¦ 286-0044

Não importa onde ou quando
você precisar: o Plantão
24 Fioras Líder-Golden Cross está
sempre à sua disposição.

A Golden Cross vai lá. Num
Líder.
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(031) 448 4700

EE

LC



JORNAL DO BRASIL Internacional segunda-feira, 27/8/90 ? Io caderno ? 5

Explosão na Iugoslávia Carta de Moscou

mata 8 e soterra 170 Uma visão
Aliedo

BELGRADO — Uma explosão de
pás metano na mina de carvão de
Kreka. na região de Tuzla. a 140
quilômetros desta capital, matou pelo
menos oito trabalhadores e deixou
170 soterrados. O acidente aconteceu
à lh30 da madrugada de ontem e
desde então equipes de salvamento
trabalham, com dificuldades, no lo-

Segundo a agência iugoslava Tan-
jug, a força da explosão destruiu vá-
rios suportes de ferro e danificou os
mecanismos de ventilação das gale-
rias. o que deixa seriamente ameaça-
dos os trabalhadores ainda presos.
Ainda há gás nas partes mais inferio-
res. A entrada da mina. uma das mais
antigas da Iugoslávia, foi transforma-
da num imenso bloco de pedra difícil
de remover.

Os mineiros soterrados voltaram
ao trabalho na última sexta-feira, de-
pois de uma semana de greve. Ti-
nham realizado manifestações em Sa-
ravejo, capital da Bosnia. exigindo
aumento de 100% em seus salários
(ganhavam, em média, o eauivalente
a USS 270 por mês). Só voltaram ao

trabalho diante da promessa de que
seriam atendidos.

O inspetor de minas, Vladimir Je-
lie, informou que 178 mineiros traba-
lhavam cm Kreka quando ocorreu o
acidente. Oito morreram, dois foram
retirados com vida e o restante conti-
nua preso. Embora haja hipótese de
que explosão tenha sido ocasionada
por pó de carvão, ou por uma combi-
nação deste com o gás, o mais prová-
vel e que a causa seja mesmo o meta-
no, que teria se acumulado nas
galerias durante a greve.

A explosão não foi a primeira a
acontecer naquela região da Iugoslá-
via. Em 1965, em Kakanj, deu-se a
maior tragédia da história das minas
de carvão no pais: I2S mortos. Em
1982, cm Zenica, morreram 39. No
ano seguinte, em Aleksinac, 35. sem-
pre em explosões causadas por meta-
no. No ano passado, outros 90 perde-
ram a vida numa mina situada a 200
quilômetros de Balgrado, quando
soldadores que trabalhavam a mais
de 100 metros de profundidade acio-
naram seus maçaricos numa galeriacom grande concentração de gas.

americana

do interior

Scolt Sluuw
The Baltimore Sun

Naufrágio — L'ma embarcação de
veraneio com cerca de lX) pessoas a bordo
— a maioria empregados da empresa Shell
dc Formosa —. naufragou no lago Sun
Moon. 120 quilómelros ao sudoeste da
capii.il Taipei, provocando a morte de
pelo menos 19 pessoas e o dcsaparecimen-
Io de outras 40. No inicio da noite de
ontem, já haviam sido resgatadas 34 cor-
pos (seis britânicos, um australiano, cinco
malaios c 22 chineses), entre eles o do
presidente da empresa em formosa. A
polícia prendeu o comandante do barco,
pois o limite de passageiros da embarcação
era de 60 pessoas.
Julgamento — O governo interino
do Paquistão irá levar em breve à Justiça a
evpnmeira-ministra llena/ir Bhutto e al-

guns de seus ministros, por corrupção e
abuso de poder, informaram fontes ofi-
ciais. IX' acordo com essas fonies, o gover-
no reuniu provas suficientes para acusar
Bhulio c 14 de seus principais ministros
em 20 casos de corrupção e abuso de
pixler.
Corte — A empresa estatal dominiea-
na de energia elétrica. Corporação Do-
minicana de Eletricidade (CDF:). come-
çará a pariir de hoje a cortar o
fornecimento de energia para cerca de
300 empresas e residências de pessoas
ricas que não pagam o serviço ha muno
tempo. Uma lista com os principais de-
vedores está sendo publicada hoje nos
principais jornais do pais.

MOSCOU 
— Certa manhã deste

verão, eu estava na estação fer-
roviária de Lipetsk. uma sonolenta cida-
de de 450.000 habitantes situada ao sul
de Moscou, distante uma noite de via-
gem. Enquanto esperava um amigo rus-
so para resolver um problema de confu-
são de tiquetes, comprei o único jornal
que estava á venda — o tablóide sema-
nal da Liga da Juventude Comunista na
região de Lipetsk.

"Leninista" - era o nome do jornal.
No alto da primeira página, estava im-
presso, no tradicional estilo soviético:"Operários de todo o mundo, uni-vos!"
Nada promissor, pensei, mas vamos dar
uma chance. Eis o que encontrei lá den-
tro:

Página 2 — 0 lamentável estado do
recrutamento militar local. A policia c
desancada por ser demasiadamente"passiva" na busca de 12 fugitivos do
alistamento, o triplo do ano anterior.
Há muitos bêbados, viciados em drogas
e delinqüentes entre os convocados. Nu-
merosos rapazes simulam doenças para
escapar ao serviço militar.

Página 3 — Uma pesquisa de opi-
mão entre estudantes locais sobre o fu-
turo da Liga da Juventude Comunista
(Komsomol). na qual a participação era
praticamente obngatoria ate recente-
mente. O grupo maior, mais de 40%,
acha que o Komsomol deve ser dissolvi-
do imediatamente. Outros 40% não tem"idéias concretas" sobre o assunto ou
são indiferentes. Só 11% têm algumas
sugestões positivas para o futuro do
Komsomol: principalmente que deve re-
duzir sua dependência em face do Parti-
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do Comunista e tornar-se menos buro-
crático. Um por cento dos entrevistados
afirma que o Komsomol lhes ensinou"honestidade c princípios".

Mas, para o jornalista, nem tudo está
perdido: enquanto 70% dos estudantes
de Moscou disseram que o Komsomol
não tivera nenhuma influência sobre
eles. apenas 66% acharam o mesmo cm
Lipetsk.

Pág. 4 — 0 entrevistador pergunta
ao principal cardiologista da cidade:"Acha que. cm nosso pais, algum dia
deixaremos de fumar, como as pessoas
estão fazendo nos EUA ?" O doutor
responde que isso não pode acontecer
até que existam mais empresas privadas,
de forma que os empregadores tenham
interesse financeiro pessoal na saúde dos
seus empregados. Os dois riem da velha
propaganda soviética que afirma exata-
mente o contrário.

Página 5 — Um artigo informa co-
mo uma operária de fábrica que perten-
cera ao Partido Comunista durante 25
anaos decidiu cancelar sua carterinha."A maioria dos outros trabalhadores se
congratulou comigo — e isso é arrasa-
dor", diz a operária. Antonina N. Ale-
xcycva. "Está bem. eu tinha razão, mas
a aprovação das pessoas que me cercam
atesta o fato de que a autoridade do
partido está extremamente b,u\a."

Página 6 — "Tiroteio no dormitó-
rio", diz a longa reportagem sobre como
um mal-humorado residente de uma
hospedaria de operários matou a tiros
seu comandante (diretor). Embora o as-
sassino. um alcoólatra, não pareça um
cara muito legal, o artigo culpa as pessi-mas condições de superlotação da hos-
pedaria: "Um dormitório é coisa anor-
mal. E antinatural pessoas viverem em
tal promiscuidade. E uma sala de espe-
lhos, onde todos os sentimentos huma-
nos são distorcidos,"

Página 7 — Sob o título "Clube de
casais", vem a foto de um casal de ado-
lesccntcs beijando-se apaixonadamente,
ao lado de cartas de corações solitários
que buscam parceiros. Nadya e Rita. 18
c 19 anos. dizem que desejam um "amor
puro" e que todos os rapazes aparente-
mente só querem o outro tipo de amor.

Página 9 — Reações a um artigo
intitulado "A Revolução de Ouiubro foi
necessária?" e uma resposta sob o titulo"A Revolução continua". A maioira das
pessoas parece apoiar as opiniões anti-
comunistas do primeiro autor. Diz um
leitor de 17 anos: "Na cidade canadense
de Calgary, o auxilio-desemprego é qua-tro vezes (!) mais alto do que o salario
médio de um cidadão soviético. ... A
culpa é do sistema."

As sete páginas restantes contém
uma reportagem elogiosa sobre um gru-
po de rock cristão e sua popularidade
entre os crescentes grupos de jovens fãs
religiosos: o programa dos cinemas de
l ipetsk. incluindo Rain Man e Roman-
cing lhe Stone (Tudo por uma esmerai-
da) e, finalmente, o anúncio de uma luta
liv re "estilo americano".

Os correspondentes estrangeiros fre-
qücntcmcntc ouvem, de especialistas
ocidentais e soviéticos que. vivendo cm
Moscou, temos uma visão distorcida da
peresiroika. Segundo eles. as pessoas po-
dem ser relativamente progressistas, so-
fisticadas c ocidentalizadas na capital,
mas as províncias são solidamente con-
senadoras. Sempre achei exageradas es-
sas afirmações e o espantoso conteúdo
desse jornal da juventude provinciana
reforça meu ceticismo.

Tribos tentam

trégua na

África do Sul
JOHANNESBURCX) — Os chefes

das tribos zulu e xhosa — há duas sema-
nas se enfrentando num lula que já resul-
tou em mais de 500 mortos — percorre-
ram ontem os principais distritos desla
capital pedindo a seus seguidores que ces-
sem o conflito sob o risco de manterem os
negros divididos e. com isso, fortalecerem
a maioria branca que governa o país.

As tribos apoiam partidos diferentes: a
zulu. o Inkhata do conservador Mangosu-
thu Buthelezi. e a xhosa, o Congresso
Nacional Africano (CNA), de Nelson
Mandela. Os chefes visitaram alojamentos
de trabalhadores migratórios, principaisfocos da violência, e teniaram fazer com
que ponham de lado as diferenças e as
acusações reciprocas.

O Inkhata opôc-se ás reformas que o
presidente F.W. de Klerk vem promoven-
do. com o apoio de Mandela. visando
tornar menos rigida a política do apor-
lheid. Os brancos de direita também são
contrários a essas reformas. Buthelezi acu-
sa o CNA de instigar as lutas, que come-
çaram no último dia 12. Segundo ele, o
objetivo é nunar o Inkhata.

Mandela diz que os interesses de Bu-
thclezi coincidem com o da direita branca
que. por anos. cruzou os braços ou mesmo
incentivou as lutas entre as facções negras:"Por que?", indagou Mandela ao chegar
ontem ao aeroporto de Oslo para um
congresso entre ganhadores do Prêmio
Nobel. "Sc fosse apenas um choque entre
o Inkhata e o CNA. essa violência já tena
terminado há muito tempo."

Segundo Mandela, a própria policia
estaria fomentando as lutas entre as diver-
sas Inbos "como uma forma de enfraque-
cer o CNA c outras forças contrárias á
política de segregação racial do apanhcid,
forças estas vistas ali como uma ameaça à
minoria branca."

Uma multidão recebeu Mandela no
aeroporto, na maioria noruegueses. Em
sua homenagem, foram agitadas bandeiras
do CNA e cantado o limo Africano da
Liberdade. Ouando lhe perguntaram se
sentia ódio por ler passado 27 anos encar-
cerado em seu pais. limitou-se a dizer:"Este è um lema que pretendo focalizar
durante o congresso."
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NOSSA HOMENAGEM

A QUEM COLOCOU A ENCOL

NA LIDERANÇA DE VENDAS.

Primeiro lugar

no ranking de vendas

EMBRAESP 1989, a

Encol saúda seus

corretores 
pelo dia

de hoje.

Ranking de Vendas Embraesp
(unidades autônomas):
Encol Engenharia 1656

2a Empresa 1078
3" Empresa 719
4" Empresa 716
5a Empresa 442
6a Empresa 176
7o Empresa 172
8a Empresa 164
9° Empresa 140

10" Empresa 124

Alberto Monteiro

Antonino da Rocha Neto

Augusto César

Augusto Francisco da Silva

Carlos Eduardo Madeira Manna

Carlos Frederico Flores

Celso Peixoto

Cláudio Barbosa Moulin

Denis Lassanci

Domingos Sávio de O. Alves

Evanysio Estrella Franchini

Francisco Eduardo A. Coutinho

Helcio de Oliveira

Jorge Perim de Azevedo

Luiz Fernando Laurito

Manuel Aaron Barszez

Manuel Gancedo Suarez

Maria Isabel Madalosso

Ney Filgueira Burity
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Wilson de Almeida
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Informe JB

A 
pretexto de ajudar na campanha dos candidatos do

PT nestas eleições, Luís Inácio Lula da Silva já
viajou todo o Brasil nos últimos três meses.

Em um mesmo dia. Lula vem cumprindo compromis-
sos cm até três estados diferentes.

Com agenda e discurso de candidato, distribuindo
autógrafos e apertos de mão, só falta mesmo Lula confes-
sar que é candidato à Presidência da República em 1994.
o que por pouco ele não fez durante um debate, em
Recife:

— Não vou dizer que sou candidato quatro anos
antes da eleição, mas também não sou inocente cm dizer

que não sou. Vou virar este pais de cabeça para baixo até
lá. Só tenho certeza de que, em 1994, alguém com digni-
dade para representar os trabalhadores vai governar este

pais.
Se a CUT deixar.

Aliança
A ascensão de Fleury Fi-

lho — que passou de 6% pa-
ra 12% pelo DataFoiha —
aproximou os estrategistas de
Mário Covas (PSDB) e de
Almino Afonso (PDT), que
patina no 1% desde o início
da campanha.

Covas c Almino são ini-
migos do governador Orestes
Quèrcia, patrono da candida-
tura do pemedebista.

As produtoras de televi-
são de Covas e Almino estão
trocando informações e ma-
terial desde a semana passa-
da.
Pé no freio

O Brasil não c o campeão
mundial de acidentes de trân-
sito.

A República Popular da
China, que até ano passado
não divulgava seus índices, é
disparadamente o pais de
maior violência no trânsito.

Existem 13 milhões de
veículos para uma população
de 1,1 bilhão de habitantes.

E ocorrem 2.58 milhões
de acidentes — mais que o
dobro das estimativas brasi-
leiras—, que causam 504 mil
mortes e deixam 15.9 milhões
de feridos.
Serenata

De har cm bar a genie
encontra Binar é o nome da
caminhada com violões que o
PT promove no próximo sá-
bado em Santa Teresa, onde
mora o candidato petista ao
governo do Rio. Jorge Bittar.

Saindo do Bar do Arnau-
do. a serenata vai terminar
cm festa no Largo do Guima-
rães.

Manequinho
O presidente Fernando

Collor vai mesmo devolver
ao time do Botafogo sua an-
tiga sede na Rua General Se-
veriano, cujo terreno foi ad-
quirido. em 1976. pela
Companhia Vale do Rio Do-
ce.

Inconstitucional
O professor de biologia

Roberto Benetti Mallet foi
despedido do Colégio Prince-
sa Isabel, em Botafogo, Zona
Sul do Rio. no último dia 13
porque tirou licença-paterni-
dade. conforme lhe assegura-
va a Constituição, com o nas-
cimento de seu filho dia 6.

Na volta, sua carta de
demissão já estava prepara-
da.

O dono do colégio. Paulo
Sampaio, que é também o
presidente do Sindicato das
Escolas Particulares, pagou
os dias do professor confor-
me a lei. mas criou um clima

para que os demais profissio-
nais não usem este direito.
Uma perguntinha

O israelense Michael Mi-
chacly. economista chefe dc
departamento de economia
brasileira do Banco Mundial,
reitera em entrevista ao JOR-
NAL DO BRASIL que só in-
vestindo em educação o Bra-
sil pode perder o troféu de
campeão mundial cm má dis-
tribuição de renda.

Em tempo:
Qual é a política do pre-

sidente Collor para a Educa-
ção?
Adidos

O chanceler Francisco
Rczek tem cm mãos um le-
vantamento, a ser encami-
nhado ao presidente Collor,
com o objetivo de reduzir o
número de adidos militares
nas embaixadas brasileiras.
Nem Brizola

Um deputado federal do
PDT constatou com os pró-
prios olhos a frieza desta
campanha eleitoral.

Em visita à Zona Oeste,
semana passada, notou que
multiplicou por três o núme-
ro de fitas de video alugadas
nos videoclubes da região. As
lojas atribuem o fenômeno à
chatice do horário eleitoral
gratuito.

?
A Zona Oeste do Rio é

reduto de eleitores de Leonel
Brizola.
Diet em copo

Para a alegria dos diabé-
ticos e das pessoas preocupa-
das em manter a linha, os
refrigerantes dietéticos vão
ser vendidos em copos, até o
fim do ano. cm todos os esta-
beleeimentos comerciais que
trabalham com máquinas.

O governo já aprovou e
agora falta apenas adaptarem
as máquinas e os cilindros de
xarope e gás para o uso dos
produtos Diet, que já repre-
sentam 3% do volume das
vendas dc refrigerantes no
pais.

?
Nos Estados Unidos, os

refrigerantes dietéticos detém
uma fatia de 26% do merca-
do.
Força do interior

Apesar de todo o proces-
so de migração em direção
aos grandes centros, apenas
três em cada 10 eleitores que
votarão nas eleições de 3 de
outubro moram nas capitais.
O eleitorado total das 27 ca-
pitais é de 20.7 milhões de
pessoas (24.71%).

Já no interior são 63.1
milhões de eleitores
(75,29%).

LANCE-LIVRE
A Fundação Nacional do Livro In-

fiintil c Juvenil, que há 21 anos forma
leitores cm comunidades de baixa ren-
da e da cursos dc formação de leitura
para professores, está fechando suas
portas abalada pela falta dc incentivos
à cultura

Os irmãos Campos (PFL-MG), prati-
cimente, já garantiram sua ekiçio do
primeiro turno. Pela última pesquisa do
Vo\ 1'opuli. Jaime, candidato ao f>oterno,
teve 64% contra 5% dc Agripino Bonilha
(PMDB), em segundo. Júlio, candidato
ao Senado. te>c 53%. seguido por Carlos
Be/crra (PMDB), com 14%.

A F.mpresa de Correios c Telégrafos c
a Tclcbràs já estão colocando cm prá-
tica a portaria do Ministério da Infra-
Estrutura determinando que todo pos-
to telefônico devera ter uma caixa postal
e vice-versa A idéia e duplicar os servi-
ços das duas empresas. Só dc poslos. a
ECT tem 22 mil cm todo o pais.

Os candidatos a »iee-go»crnador do
Rio Nilo Batista. Antônio Houaiss, Roc-
kefeler de l.ima e Carlos I^ssa debatem
hoje, às lllh, no Encontro com a Impno-
sa. na Rádio JORNAL IM) BR ASIL
9 O grupo Areza scrà o representante
exclusivo da fabrica BMW alemã no
Rio. prestando também assistência técni-

ca. Os 40 carros começam a chegar em
outubro.

O candidato a deputado estadual pelo
PDT Tito RvfT debate o lema saúde
hoje, às I9h, no Bar Cortiço, em Laran-
jeiras. Rio. com os candidatos Sérgio
Arooca (PCB), Itésio Cordeiro (PDT) e
Eduardo Costa (PDT).

A Orquestra Prò-Música do Rio de
Janeiro, que se apresenta quarta-feira,
às 21 h. na Sala Cccilia Meireles, scrà
regida pelo maestro venezuelano Fran-
asco Nova, que não irá cobrar cachê.
Em troca. Armando Pra/crcs. titular da
OPM, irá a Boston reger uma das or-
questras comandadas por No\a.

A Gráfica Imprimo, cujo carro-chefe
há 25 anos é a produção de formulários
e agendas, vai investir no segmento de
cadernos, que chegam às lojas no pró-
ximo mês,

Os deputados federais César Maia
(PDT-RJ) c Francisco Dornclles (PFL
RJ), candidatos á reeleição, debatem
hoje. ás 19h. na TV Corcovado.

Não adianta tapar o sol com a penei
ra. Esse brigadeiro Hugo Pita. que cs-
ta ajudando o Iraque a desentolter notas
armas, é um mercenário. Um cientista a
seniço da morte.

Ihuiirlltt M tiancr, com sucursais

Emir perde o poder, 
mas mantém crédito

-I- ¦*" AP — 10/8/90
Silvio Ferraz

Correspondente

PARIS — É mais fácil faltar munição
às tropas iraquianas do que crédito à
família real do Kuwait liderada pelo dc-
posto emir Jabcr al-Sabah. Afinal, seus
investimentos somam USS 100 bilhões
espalhados pelo mundo. Isso começou há
mais dc 15 anos. quando eles decidiram"eternizar" o ouro negro que jorra de
seus poços de petróleo. Com paciência,
habilidade e ousadia separaram parte
substancial dos lucros do petróleo c apli-
caram através da agência governamental
Kuwait Invcstment Ofllcc — ou simples-
mente K IO. como é conhecida nos meios
financeiros. Seu outro braço financeiro é
a Kuwait Invcstment Agcncy — a KIA.
Os dois. combinados, foram capazes dc
arrematar edifícios cm pleno Champs
Elysce. pontos famosos como o prédio
que abriga o restaurante Fouqucts, ou
uma torre na Dcfense — o conjunto
arquitetônico futurista dc Paris que abn-
ga uma centena dc empresas mundial-
mente famosas.

Cabeças e mãos ágeis estiveram sem-
pre prontas para arrematar ações cm
Bolsa c também adquirir participações —
quase sempre minoritárias — em bancos
c indústrias sofisticadas. liste foi o casei
dos bancos Paribas e Indosuez — dois
pesos-pesados do mundo financeiro fran-
cês, dos quais o Kuwait detém 3% c I°t>
porcento de seus capitais. Na Alemanha,
por exemplo, o Kuwait detém nada me-
nos que 15% da Daimler-Bcnz, a mais
prestigiosa marca de automóveis do
mundo. 10% da Volkswagen e 25% do
gigante químico Hocchst. Tudo isso pa-
rou nas mãos de Saddam, como o ouro
depositado nos cofres do Banco Central
no Kuwait

Só não parou porque a França, a
Grã-Bretanha e os F.stados Unidos agi-
ram rápido no primeiro dia da crise —
que se configuraria como a anexação do
Kuwait pelo Iraque —, congelando os
bens kuwailianos cm seus respectivos
países. A medida, longe dc punitiva para
os xeques depostos, foi altamente salva-
dora para o patrimônio do pequeno rei-
no. Sem ela. Saddam Hussein teria colo-
cado vários homens dc confiança,
iraquianos por certo, à testa do KIO e da
KIA e, tranqüilamente, transferido um
patrimônio estimado cm nada menos que
USS 100 bilhões para os cofres do Ira-
que.

No caso francês, o decreto de Fran-
çois Mitterrand torna indisponível a to-

I
O emir Jaber al-Sabah ( 1)) e sou herdeiro Atmullãh

talidadc dos bens móveis e imóveis de
propriedade do Kuwait ou de seus súdi-
tos. As ações tornam-se inacessíveis c os
bancos que as detém são obrigados a
respeitar a interdição de venda. O mesmo
ocorre com a Bolsa de Valores, proibida
de transacionar nos pregões qualquer pa-
pel pertencente a uma parte controlada
pelo Kuwait cm qualquer empresa.

F os dividendos? Depositados nor-
malmente nas contas que o governo do
Kuwait mantém nos bancos, permane-
cem. no entento, indisponíveis - até mes-
mo para a família real. O Paribas c o
Indosuez, por exemplo, haviam pago os
dividendos em junho, de forma que esse
problema, ao menos para os dois bancos,
está adiado até o próximo ano. Resta a
difícil questão do direito dos votos, cor-
respondentes às ações do Kuwait, nas
várias assembléias de acionistas. Como o
decreto não chegou até la. os braços
financeiros do governo do Kuwait po-
dem, em principio, votar. Ai haveria uma
brecha para Saddam Hussein agir. Bas-
taria nomear dois presidentes para a KIO
e a KIA.

Isso ptnJe ser contornado com o pedi-
do da família real do Kuwait de que os
votos também façam parte do decreto dc
congelamento de seus bens. Mesmo que
não haja tal medida, o reconhecimento
do direito de voto é muito estrito, con-
forme explica Palcal Wilhcm, advogado
na Corte dc Paris. "O mandatário, até
prova em contrário, é o titular regular do
direito de voto antes da invasão do Ku-

wait". Ou seja. vota quem tiver sido
nomeado pela família real.

A nomeação de um novo executivo
para presidir as duas agências financci-
ras do governo do Kuwait só é possível
através de uma ação judicial, ou decor-
rente dc um ato do novo governo do
Kuwait — caso este seja reconhecido
pelo governo francês como legítimo.
Como se está longe disso, é praticamcn-
te impossível tocar no ouro dos xeques.

No que se refere às embaixadas do
Kuwait, o decreto dc congelamento dos
bens as abrange. Os imóveis são do
Kuwait e lá ninguém entra. Os embai-
xadores do Kuwait atualmente traba-
lham mais do que nunca. O governo
francês continua reconhecendo sua legi-
timidadc c, a toda hora. os embaixado-
res, quando não estão coordenando
apoio internacional ao seu país, apare-
cem na televisão para mobilizar d opi-
nião pública.

Imaginar, no entanto, que a família
real do Kuuait ou seus prósperos súdi-
tos estão sem dinheiro é uma fantasia.
Com os bens congelados — a seu favor,
c não por terem cometido atos crimino-
sos — os bancos abrem linhas de crédi-
to discretamente e começam a bancar
os cheques emitidos pelos kuwaitianos.
Outra alternativa, levantada por uma
raposa do mercado financeiro francês,
seria as empresas nas quais o Kuu.ut
detém uma expressiva parcela de seu
capital abrirem contas especiais na Suí-
ça ou Luxemburgo, c nelas depositar o
que os xeques sacarem.

—BRASAS

English Course

• MÉTODO BRASAS - EFICIÊNCIA E RAPIDEZ, ÊNFASE NA CONVERSAÇÃO

Freqüência: 2x
3x
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12 meses

Seriedade e dinamismo Material próprio - Livros e Fitas.
Horário de 7 ás 22 Horários alternativos aos sábados e meio-dia
Turmas Infanto e Juvenis, regulares e super intensivas.
Mini grupos para executivos e contratos com companhias.
Folheto explicativo em nossas secretarias, mas a melhor propaganda é feita por seus
amigos, nossos alunos

BARRA
399-7499
BOTAFOGO
226-0394
CASTELO
240-7330
COPACABANA
235-1183

ILHA
393-3982
JACAREPAGUÁ
392-3334
LEBLON
259-7349
MÉIER
269-1093

NITERÓI
710-4589
PETRÓPOLIS
42-7997
PRES. VARGAS
252-0515
TIJUCA
571-1947

Missão em Roma

continua aberta

Araújo Netto
Correspondente

ROMA — A anexação do Kuwait
pelo ditador Saddam Hussein praticamcn-
te não sc refletiu no funcionamento da
embaixada do país junto ao governo na-
liano. O embaixador Ahaniad Ghaiih Ab-
dullah permanece fiel ao seu governo,
atualmente no exílio na Arábia Saudita
Na sede da embaixada, na via Archímcde,
124, bairro do Parioli de Roma. o embai-
xador Abdullah continua a contar com o
mesmo pessoal para desempenhar sua
missão: dois diplomatas (primeiros secrc-
tários) e um adido dc imprensa, coadjuva-
dos por 15 empregados para os serviços
burocráticos.

Nunca, como nos últimos 23 dias. a
representação kuwaitiana mereceu um tra-
lamento tão privilegiado da parte do go-
verno italiano. O embaixador Abdullah
passou a ter acesso direto e imediato ao
ministro do exterior Gianni dc Michelis e
ao própno chefe do Governo, Giulio An-
dreotti.

A principal mudança na rotina da em-
baixada sc observou no seu contato com a
pequena colônia de kuwaitianos residentes
na Itália. Ao todo, não mais de 65 pessoas,
que com inusitada insistência c assiduida-
de procuram sua representação na espe-
rança dc obter noticias sobre o que acon-
tece em seu pais. Além desse, outro habito
imposto pela crise á embaixada do Kuwait
foi o de intensificar seus contatos com os
meios de comunicação. Nunca os jomalis-
ias foram tão benvmdos c paparicados
pelos diplomatas do Kuwait em Roma.

A decisão dc congelar todos os bens c
depósitos bancários do Kuwait na Itália,
tomada pelo governo dc Roma no último
dia 3 de agosto, horas depois da invasão
do país, não criou qualquer tipo de preo-
cupaçào e problema para a embaixada e
para a vida dc seus membros. Uma fonte
qualificada assegura que, em Londres, or-
ganizou-se um centro que sc encarrega de
fornecer assistência c recursos financeiros
para garantir o bom desempenho das nus-
sòcs diplomáticas na Luropa. A embaixa-
da cm Roma — assim como o escntóno
d.i agencia oficial de noticias kuwaitiana
Kuna. que trabalha com dois jornalistas c
dois empregados — mantém-se em perma-
nente contato com aquele centro de Ro-
ma.

Mesmo as linhas aéreas e a empresa
distribuidora dc petróleo (Q-Eight) dizem
que, por enquanto, continuam operando
quase normalmente, embora a companhia
aérea não possa oferecer e vender qualquer
vôo para o Kuwait.

Papa condena

o governo de

Saddam Hussein
ROMA — O papa João Paulo II.

condenou, pela primeira vez, o compor-
lamento do Iraque no conflito, ao se
pronunciar contra "as graves violações
ao Direito internacional, á Carta das
Nações Unidas e aos princípios éticos
que devem reger a convivência entre os
po\os".

Em seu pronunciamento, feito para
milhares de tunstas e peregrinos na praça
do Castelo Gandollo (residência de vera-
ncio do Vaticano), o papa não citou
diretamente o Iraque, mas se referiu cia-
ramente ao governo de Bagdá quando
denunciou as violações às leis inlernacio-
nais.

O pontífice pediu aos fiéis que rezem
pela paz no Golfo Pérsico c para que "os

que decidem a sorte dos povos possam
encontrar soluções eqüitativas". João
Paulo invocou ainda a Virgem Maria
para que interceda "por aqueles que so-
frem por estarem retidos injustamente
fora de suas pátrias". Na quarta-feira
passada, o papa já havia feito um primei-
ro chamado pela paz no Golfo Pérsico a
um grupo dc budistas.
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Navios dos E VA no Golfo entram em alerta de combate
Arábia Saudita — Reuter» ; ¦'¦¦¦ - . .. • 1

RY1AD — A força naval americana
no Golfo Pérsico entrou em alerta de
combati- ontem para cumprir a ordem
das Nações Unidas de evitar pelo uso da
força, se necessário, que o Iraque exporte
petróleo ou receba carregamentos. O mi-
nistro da Informação iraquiano, Latif
Nassif Al-Jassem, advertiu que atacará
os navios americanos se algum barco
comercial de seu pais for afundado. "Va-
mos afundar um, talvez dois de seus
navios e se atacarem nós atacaremos,"a-
firmou Al-Jassem pela televisão. Vários
petroleiros iraquianos estão sendo moni-
torados por navios dos Estados Unidos.
Se tentarem se abastecer nos terminais
do Golfo Pérsico serão atacados.

No quartel-general das forças ameri-
canas em Dhahran, Arábia Saudita, o
general William Pagonis informou sobre
a chegada de 300 tanques Abrams M-l a
bordo de cinco navios. Nos próximos
dias eles serão desembarcados c transfe-
ndos para a linha de frente junto à fron-
teira com o Kuwait onde formarão uma
importante força de apoio para um eve-
tual confronto direto com o Exército
iraquiano.

Encarregado da imensa operaçao lo-
gistica que já colocou 40 mil homens c
quase 500 tanques na Arábia Saudita em
24 dias. o general Pagonis informou que
ja existem forças suficientes para uma
guerra contra o Iraque. Os suprimentos
estocados cm terra são suficientes para
apoiar os efetivos militares em combate
durante 30 dias.

Os Estados Unidos tém nove navios
dentro do Golfo capitaneados pelo navio
de desembarque La Sallc. No total há 40

navios americanos comprometidos na
operação contra o Iraque, incluindo qua-
tro porta-aviões que se encontram no
golfo de Omà (Independente), no Mar
Vermelho (Saraioga), c no Mediterrâneo
(Eisenhower e Kenncdy). As nações oci-
dentais têm outros 30 navios na região
ou a caminho. O poder de fogo do Ira-
que contra esta formidável esquadra e
limitado a alguns misseis Exocet lança-
dos de aviões ou de fragatas.

Novas forças foram deslocadas on-
tem para a região de conflito. A França
anunciou o envio de 200 paraquedistas
para os Emirados Árabes Unidos. A mis-
são deles será fazer operações de reco-
nhccimcnto se houver uma intervenção
militar contra o Iraque. A França tem
nove navios de combate no Golfo, in-
cluindo o porta-aviões Clemenceau, com
40 helicópteros de combate. Com muitas
lágrimas de despedida dos parentes das
tripulações, partiram ontem da Espanha
as corvetas Dcscuhicrta e Calçadora e a
fragata Santa Maria para a zona de
guerra. As corvetas vão se posicionar no
Mar Vermelho e a fragata no Golfo Per-
sico.

Bombardeiros americanos F-lll fo-
ram deslocados ontem de bases da Grã-
Bretanha para a Arábia Saudita, onde
reforçarão as forças disponíveis para um
bombardeio pesado contra o Iraque. Ha
outros 26 F-lll na base de Incirlick. na
Turquia, a 600 quilômetros do Iraque, c
bombardeiros B-52 na base de Diego
Garcia, no Oceano Indico. A força oci-
dental na região do Golfo já chega a 650
aviões entre os que estão em terra c a

bordo de porta-aviões, incluindo pelo
menos 26 caças F-II7 Stealth, invisíveis
ao radar inimigo.

Suprimentos, soldados e equipamen-
tos continuam a chegar por via acrea á
Arábia Saudita nos 50 vôos diários reali-
zados entre os Estados Unidos e o Golfo
Pérsico cm aviões militares de carga c cm
jatos comerciais. "Já colocamos todo o
pessoal no lugar certo e todas as cargas c
suprimentos no lugar certo. Nosso poder
de combate cresce dia a dia c estamos
prontos para sustentar um conflito pelo
tempo que for necessário", afirmou o
general Pagonis cm entrevista a jornalis-
tas americanos.

Oficiais que não quiseram se identifi-
car disseram que os planos estrão pron-
tos para um ataque total ao Iraque, que
incluirá alvos ate em Bagdá. "Decidimos
que, se tivermos que combater vamos
com tudo para cima deles, nada de meias
medidas," afirmou o oficial. Mapas mos-
trados aos jornalistas estão com diversos
alvos assinalados dentro do Iraque. Um
general afirmou que entre esses objetivos
estão prédios do governo cm Bagdá,
campos de petróleo, oleodutos e instala-
çòcs militares.

A 82' e a 101' Divisões Aerotrans-
portadas ja receberam instruções com-
plctas sobre seus alvos. A 82', composta
de paraquedistas. será lançada por iras
das linhas inimigas para cortar as fon-
tes de suprimento, impedindo que o
froni iraquiano receba alimentos, agua
c munição. A 101' realiza missões de
comando com o uso de helicópteros
bem ao estilo do que se fazia no Viet-
nâ.

Secretário da

ONU vai a Ama
NOVA IORQUE — Nem tudo está

perdido. A iniciativa do sccretário-geral
das Nações Unidas, Javicr Pérez dc
Cucllar, dc convidar o ministro do Ex-
tenor iraquiano, Tarck Aziz, para uma
reunião esta semana teve resposta po-
sitiva dc Bacdá e os dois se encontra-
rão quinta-feira na capital da Jordá-
ma. Amà. A informação foi divulgada
ontem pela porta-voz da ONU. Nadia
Youncs, um dia depois de o presidente
do Iraque, Saddam Husscin, ter se de-
elarado disposto a receber Pérez de Cucl-
lar em Bagdá.

"O sccretário-geral da ONU é sem-
pre bem-vindo", disse Saddam durante
a entrevista concedida sábado ao lado
do presidente da Áustria, Kurt Wald-
hein, que ao retornar a Viena, acom-
panhado de 80 austríacos que estavam
retidos cm Bagdá, afirmou que o presi-
dente iraquiano está disposto a nego-
ciar. Ao anunciar sua intenção dc cn-
contrar-se com Aziz cm Nova Iorque
ou Genebra, para buscar uma "soluçãc
pacifica", Pérez de Cucllar alertou que
o fracasso dc sua proposta poderia sig-
nificar um "conflito armado" no Gol-
fo.

Reservas — A iniciativa do secre-
tário-geral da ONU, no entanto, foi rece-
bida com reservas pelos Estados Uni-
dos. "Não vamos rechaçar de imediato
os esforços dc alguém que pode contri-
buir com êxito para melhorar a situa-
ção, mas os iraquianos sabem clara-
mente o que devem fazer", disse o
secretário de Estado adjunto John Kelly,
referindo-se à exigência americana dc
que o Iraque retire suas tropas do Ku-
wait.

"A esta altura não resta nada a ne-
gociar. Saddam Husscin deve aceitar
as resoluções da ONU e retirar-se do
Kuwait", disse o secretário dc E>cfesa
americano Richard Chcncy, a respeito
das declarações do presidente iraquia-
no sobre um encontro com Pérez de
Cucllar. Em Londres, a primeira-mi-
nistra britânica, Margarel Thatchcr,
também considerou uma solução ne-
gociada "o mais improvável" no mo-
mento, afirmando que "não se negocia
com um homem que se apoderou de um
pais pela força".

Encontros — Nem todos pensam
assim O rei Hussein, da Jordânia, que já
visitou o Iémen e o Sudão, iniciou on-
tem, pela Libia, um lour pela paz que o
levará ás capitais de Argélia, Marro-
cos, Tunisia e Mauritânia, no Norte da
África, além dc Grã-Bretanha, Alemã-
nha Ocidental e Espanha. Os esforços
para uma solução negociada levaram a
Bagdá o chefe da junta de governo do
Sudão, general Ornar al Bechir, que ao
passar por Amà declarou que "os con-
tatos atuais apontam para a elabora-
ção dc uma iniciativa árabe dc paz".

A agência oficial da Libia, Jana, dis-
se que a iniciativa de Bechir foi decidi-
da com o lider libio Muammar Kadha-
fi, na entrevista que mantiveram semana
passada em Tnpoli. Ontem Saddam
Hussein recebeu cm Bagdá um integrante
do Comando Revolucionário libio, coro-
nel Mustafá Jarrubi, que lhe transmitiu
uma mensagem dc Kadhafi sobre a si-
tuaçào no Golfo Pérsico e as relações
entre os dois países.

Sem força — No Cairo, o ministro
do Exterior egípcio, Esmat Abdel Me-
guid, informou que 10 paises já concor-
daram em participar dc um encontro
de cúpula da Liga Árabe, que segundo
ele poderá ocorrer na próxima quinta-
feira. Mcguid seguiu ontem para uma
viagem de dois dias a Moscou, onde se
reunirá com Vu colega soviético, Eduard
Shcvardnadze, e fontes da chancelaria
egípcia, citadas pela agência UPI. infor-
maram que Moscou também tem manti-
do contatos com o governo da Siria.

Após entrevistar-se ontem com o mi-
nistro do Exterior francês, Roland Du-
mas, Shevardnadze declarou que a
União Soviética "não tem intenção dc
usar a força nem de participar de ope-
rações" no Golfo Pérsico. Os dois chan-
celeres divulgaram um comunicado con-
junto reiterando seu apego "à estrita
aplicação" das sanções decretadas pela
ONU, com Shevardnadze afirmando que
a URSS "contribuirá para a aplicação
desta resolução (665) e assumirá sua par-
te de responsabii;dade".

VjNiTLI) STATES marjn£$"

Ao deserto, o bom humor dos marines colorou placas indicando o caminho para casa

Fronteiras para refugiados já são quatro
(continuação da primoira página)

"Temos aqui quase 11 mil pessoas
de 12 nacionalidades, a maioria asiati-
cos", disse o administrador do refúgio.
Hishatn Alish, o relações publicas dc
um banco que se apresentou como vo-
luntário para esse trabalho, organizado
por uma instituição dc caridade cujo
patrono c o principc Hasan, herdeiro
do rei Hussein. Alish, impecável cm seu
terno azul marinho de relações pubh-
cas, disse não faltar comida para o refu-
ciado, mas lamenta que os problemas
psicológicos sejam constantes.

"Muitos sofrem de depressão e é
fácil entender por que. Eles perderam
tudo o que tinham no Kuwait, muitas
vezes economias dc toda uma vida. A
gente nota que ficam nervosos só em
pensar que estão voltando para seus
paises, pois sabem que não vão cncon-
trar trabalho", diz o administrador do
acampamento. Ele conta que o nervo-
sismo faz com que haja frcqUcntes bri-
gas entre os refugiados.

A história de dois paquistaneses cn-
tre os 3 mil refugiados da mesma nacio-
nalidadc reunidos cm outro galpão dc
Amã é o drama comum dos que foram
obrigados a deixar o Kuwait ás pressas.
Mohamcd Siddiquc c Mohamed Arif

eram joalheiros na capital do Kuwait.
O primeiro perdeu aproximadamente
USS 150 mil e o segundo, cerca de USS
100 mil, só cm depósitos bancários. O
dinheiro simplesmente desapareceu dc-
pois que os iraquianos tomaram o pais,
fecharam os bancos c cquipararam a
forte moeda local a sua própria. Além
de propriedadese outros bens. Siddiquc
tinha 10 quilos de ouro e Arif. 8 quilos
depositados em repartições públicas, de
acordo com a legislação comercial do
Kuwait.

"Temos os recibos, vamos tentar ver
se nosso governo recupera tudo isso.
Mas não tenho muitas esperanças. Só se
a família real do Kuwait voltar. Os ira-
quianosnão vão dar coisi alguma. Eles
não tém nem roupa para se vestir",
disse Mohamed Siddiquc, mostrando a
boa qualidade do traje tipico paquista-
nès azul celeste. Uma roupa incrível-
mente limpa, apesar de Siddiquc estar
morando sobre um cobertor estendido
no chão, cm meio a 3 mil pessoas que
dificilmente podem sc esticar para dor-
nur. sem se encostarem umas ás outras.

Mais dc 200 mil estrangeiros que
moravam no Kuwait atravessaram a
fronteira nas duas últimas semanas c só
umas 50 mil deixaram a Jordânia. Os
acampamentos estão superlotados cm
várias regiões, principalmente em Ru-

Kennebunkport, Mame EUA — AP

wcishcd, junto ao Iraque, c em Ácaba, o
porto do mar Vermelho, onde dezenas
de milhares de egipeios aguardam
transporte para seu pais. A pressão dos
refugiados sobre o posto fronteiriço de
Ruwcishcd aumentou muito neste fim
de semana, com a intensificação do flu-
xo de estrangeiros provenientes do Ku-
wait, após a reabertura da Jordânia. O
pais tinha fechado formalmente a fron-
teira na quinta-feira, pois não se sentia
em condições de atender tanta gente
sem substacial ajuda externa. Essa aju-
da já está chegando, em forma de di-
nheiro, comida, medicamento, água,
barracas c aviões que levam os refugia-
dos para seus respectivos países. Israel é
um dos que estão dispostos a relaxar
controles de fronteira para receber es-
trangeiros. Os que saem pela Turquia
são em número bem menor, mas entre
eles estava ontem um grupo impor-
tante: 55 americanos, na maioria mu-
lheres e crianças, todos da embaixada
dos Estados Unidos no Kuwait, que
Saddam Hussein permitiu deixar o país.
Mas continuam a chegar notícias de
estrangeiros que são confinados cm
Bagdá ou na Cidade do Kuwait, entre
eles, só no dia de ontem, mais oito
ingleses c oito franceses, t R.C.A)

|—| O presidente dos EUA. Geor*
— ge Bush. 66 anos, ampara ã
mãe Dorothy Walker Bush, S9. à
saída da igreja episcopal de Santa
Ana onde ele assistiu ao serviço
religioso com a família. O presiden-
te passou o domingo cm família,
recebeu informações sobre a crisè
do Golfo Pérsico Jogou tênis e gol-
fe. A situação estava mais relaxada
ontem no governo dos EUA, de-
pois que a esperada violência ira-
quiana contra as embaixadas no
Kuwait não aconteceu. Bush encer-
ra suas ferias de três semanas na
quarta-feira, quando deixa sua resi-
dència de verão no Mame para re-
tornar a Washington e passar a
controlar a crise do Salão Oval da
Casa Branca. O presidente ameri-
cano tem sido criticado por conti-
nuar de férias enquanto há ameri-,
canos reféns no Iraque e no Kuwait
mas ele alegou que não desejava ser

mais um refém da crise

AEROVIAS DHL

ACABA DE TRANSPORTAR

A SUA FILIAL

DA RUA FIRMINO GAMELEIRA, 303,

PARA A RUA TEÓFILO OTONI, 15 -

LOJAS A/B.

Transporte também nossos novos telefones para sua agenda:

(021) 263-5454 - 263-0404 - 263-5888 - 263-5197

aeRO&mr
vi.-

wanujwsoe EXPRESS 1

rami sot a nem 
'(indar

Falta liberdai

Mulheres militares
dos EUA na Arábia
lamentam restrições

Molly Moore
The Washington Post

B 
ASE AÉREA NA ARÁBIA
SAUDITA — Depois de um

dia extenuante, quente e poeirento
ao lado de uma das pistas aérca^
militares mais cheias de atividades
da Arábia Saudita, a tenente-coro-
nel da Força Aérea americana Lois
Schwartz gostaria de relaxar da ma-
neira que faria em seu país: ir as
compras — mas. neste caso. na pe-
quena galeria ao lado da fumacenta
rua que começa nas escolas trans-
formadas cm acampamentos onde
ela sc aloja.

Mas nesta sociedade cm que as
mulheres árabes freqüentemente
vêem o mundo através de véus ne-
gros. Schwartz, como outras mulhe-
res das tropas americanas enviadas á
Arábia Saudita, não pode levar suas
roupas empoeiradas â lavanderia ou
mesmo comprar uma barra de sabão
no mercado. Só pode andar pela rua
se acompanhada por um homem
que deve pagar suas compras cn-
quanto ela fica parada ali perto,
olhos fixos no chã, para não ofender
os vendedores árabes.

"É unia coisa frustrante", diz Sc-
wartz. que dirige o hospital da 1'
Ala Tática de Caças da Força Aérea
nesta base cujo nome. segundo os
regulamentos americanos, não pode
ser mencionado. "Trabalham horas
e horas seguidas, faz muito calor, e
não temos sequer permissão para ir
até o mercado, do outro lado da
rua", acrescenta a tenente-coronel.

Para muitos árabes, a indepen-
déncia e o estilo de vida das militares
americanas são desconccrtantcs. E
para as mulheres militares america-
nas. acostumadas a lutar por posi-
ções e status numa instituição domi-
nada pelos homens, a limitadora
cultura árabe é mais uma tensão
num ambiente já dificil.

A referência às sensibilidades
árabes pode refletir apenas uma pe-
quena irritação, mas, outras vezes, a
coisa pode ser opressiva. Por exem-
pio: quando as temperaturas do de-
serto sobem a mais de 50 graus, os
homens tiram suas jaquetas de ca-
muflagem e trabalham dt camisetas.
Mas as mulheres ficam sufocadas;

e 110 
'front'

devem continuar usando as jaquetas
totalmente abotoadas —. com

camisetas por baixo.
Os militares americanos conse-

guirani permissão especial dos sau-
duas para que as numerosas mulhe-
res motoristas operem caminhões c
máquinas dc carregar c descarregar
numa cultura que proibe as mulhe-
res de dirigirem.

Recentemente, os sauditas con-
cordaram cm permitir que as 100
mulheres do avião-hospital usassem,
durante algumas horas por semana,
o setor de ginástica do colégio onde
estão alojadas. Mas o local fica fe-
chado para os homens durante esses
períodos, e as mulheres — mesmo
quando praticam natação — devem
vestir blusas folgadas c shorts que
vão até os joelhos.

Soldados — homens e mulheres
do Exército dormem nas mesmas

tendas durante os exercícios milita-
res nos EUA, Alemanha e outras
partes, mas aqui os dois sexos ficam
rigorosamente segregados.

Numa base do Exército perto
deste campo da Força Aérea, a
maioria das mulheres soldados —
motoristas de caminhão, cspecialis-
tas cm informação, técnicas cm co-
municaçôes e outras — ficam aloja-
das num edifício militar saudita sem
uso, enquanto os homens dormem
numa cidadc-tenda plantada no de-
serto ao lado. Segundo um funcio-
nário da base. quando as mulheres
são destacadas para as tendas, ficam
separadas dos homens."Estamos muito acostumadas a
ser livres", diz uma técnica cm odon-
tologia que trabalha no hospital de
campo. "Não sabemos dc onde pro-
cedem essas normas. Recebemos indi-
cações muito confusas."

As mulheres da unidade hospita-
lar dizem, por exempio, que alguns
lojistas não lhes permitem entrar nos
mercados com as cabeças dcscober-
tas, enquanto outros comerciantes
parecem não dar importância a isso.

E muitas mulheres aqui tém sido
objeto de reações conflitantes dos
árabes. Uma capitã da unidade de
apoio aéreo nos vizinhos Emirados
Árabes Unidos diz que os soldados
sauditas que ela connhcccu tém sido
esquisitos mas polidos no trato. "Eles
ficam nos olhando fixamente", diz."Mas nos tratam muito bem — me-
lhor do que muitos americanos." Mas
Scwartz não compartilha dessa opi-
niào. "Os homens não gostam de fa-
lar conosco", afirma. "Tém proble-
mas no trato com mulheres."

ArAbia Saudita — Reuters

As americanas nao j
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A Grande Diferença

Por 
mais dolorosas que sejam, no Brasil, as

lembranças das duas crises do petróleo, não
há hoje risco — qualquer que seja o desfecho da
crise do Golfo Pérsico — de se repetir a situação
que abortou, cm fins de 1973, a trajetória do"milagre brasileiro", ou a que jogou o pais, cm
fins de 79, na crise da divida externa. E isso
apesar de o Iraque ter sido, até há um mês, o
maior fornecedor do Brasil.

O Brasil, atualmente, só depende cm 45% de
petróleo importado. Em 1973, quando dependia
cm 85%. a duplicação dos preços fez a participa-
ção dessa despesa, na pcrcentagcm do valor das
exportações brasileiras, pular de 11% para 35%.
A segunda alta do petróleo, c especialmente a
eclosão da guerra de oito anos entre o Iraque e o
Irã, no final de 1980, encontraram o pais ainda
dependente em quase 80% do óleo importado.
Em conseqüência, o petróleo chegou a custar
50% das exportações brasileiras cm 1980-81. No
ano passado, os gastos com petróleo representa-
ram apenas 10% do valor das exportações, me-
nos. portanto, do que cm 1973.

Não há paralelo entre a economia brasileira
de hoje c a de 1973. Quando houve o primeiro
choque do petróleo, a balança comercial brasilei-
ra estava equilibrada com exportações c importa-
ções de USS 6.2 bilhões. Em 1974. registrou-se
um déficit de USS 4.6 bilhões, dos quais a conta
do petróleo foi onerada em apenas USS 2.1 bi-
Ihões. Outros USS 2.5 bilhões foram consumidos
pelas importações de aço, produtos petroquimi-
cos, papel e celulose, fertilizantes, máquinas c
equipamentos c minerais não-metálicos, como alu-
mínio. cobre e níquel.

Todos esses itens ajudam, hoje, a engordar
em mais de USS 10 bilhões a pauta dc exportação
brasileira. Mesmo que as exportações caiam dos
USS 34 bilhões do ano passado para USS 30
bilhões este ano. e que os gastos com o petróleo
subam dos USS 3.7 bilhões do ano passado para
USS 5 bilhões (hipótese pouco provável), eles se-
riam equivalentes a apenas 16% das exportações
deste ano.

Isso não significa que o desdobramento da
crise do Golfo não deva preocupar o Brasil. O
problema maior seria o impacto inflacionário da
absorção interna de uma alta duradoura do pe-
iróleo. Há dois outros aspectos relevantes no
campo econômico: o impacto na economia mun-
dial e no próprio comércio brasileiro com os

paises produtores de petróleo. Como não depen-
demos mais tanto do petróleo (c dos árabes)
como no passado, o segundo aspecto c menos
preocupante.

Em 1980, o Iraque exportou USS 3,8 bilhões
cm petróleo ao Brasil, importando apenas USS
239 milhões (sem contar as vendas de serviços dc
engenharia e armas). No ano passado, o Brasil
comprou do Iraque USS 1.4 bilhão, contra ven-
das de USS 343 milhões (também sem computar
serviços dc engenharia c armas). A importância
da Arábia Saudita, segundo maior fornecedor do
Brasil, é mais visível: em 1980. vendeu USS 2
bilhões cm petróleo ao Brasil, mas comprou USS

1 bilhão cm mercadorias diversas; no ano passa-
do. vendeu USS 638 milhões c comprou USS 204
milhões do Brasil.

Relevante agora, na região, é a retomada do
comércio com o Irã, praticamente interrompido
com a guerra dc 1980. Em 1979. por exemplo, o
Irã vendeu USS 827 milhões cm petróleo, e esta-
vam cm curso negociações para um comércio
bilateral dc USS 5 bilhões anuais. Ano passado, o
Brasil importou USS 321 milhões do Irã e vendeu
USS 286 milhões. Com a triplicação, após a
invasão do Kuwait, do fornecimento dc petróleo
para 150 mil barris diários, o comércio com o Irã
deve ganhar grande impulso, sobretudo porque o
pais foi devastado pelo Iraque.

Sendo o petróleo uma mercadoria dc troca,
não se espera maiores dificuldades para o Brasil.
Mesmo com o barril a USS 30 no mercado spot
(os preços pagos pela Petrobrás são bem meno-
res), ele estaria valendo, cm termos reais, cerca dc
um terço dos USS 43 atingidos'em fevereiro dc
1983. quando começou a despencar até os USS 13
dc 1986.

O que sc pode temer c o impacto dc uma alta
duradoura do petróleo na economia dos paises
mais desenvolvidos, cm termos dc alta nos juros
internacionais, a partir dos Estados Unidos. Ju-
ros cm alta dcsaqucccm a economia, o fluxo de
comércio c os preços dos produtos exportados.
Os paises da CEE (principais parceiros comerciais
do Brasil) c o Japão podem inverter os superávits
dc balanço de pagamentos, e serem levados a
selecionar ainda mais os investimentos dc capital
de risco no mundo. Neste caso. o Brasil teria mais
dificuldades para absorver investimentos necessá-
rios á modernização da economia.

Caminhos Tortuosos

A penado pela chamada crise da escola parti-
cular, o ministério da Educação engendrou

mais uma proposta — logo transformada em
Medida Provisória — destinada a contornar as
queixas cm relação ás mensalidades escolares.
Felizmente, trata-se dc Medida Provisória, que
pode ser rc\ ista em curto prazo.

O projeto c bastante confuso, c suas consc-
quências são qua<e imprevisíveis. Apresenta-se
sob a capa da "livre negociação" — que é uma
das ênfases do governo —. mas é uma livre
negociação praticamente imposta, o que conspira
contra a propriedade do termo.

Em caso dc dúvida quanto a mensalidades,
diz a proposta, cabe á escola chamar os pais para
conversar. Todos sentados á mesa, há um prazo
de apenas cinco dias para que sc chegue a uma
conclusão. Não havendo conclusão, é convocado
um dcsempanidor, que pode ser um juiz, ou um
simples membro da comunidade. Sc. de qualquer
modo. os pais não quiserem aumento, não haverá
a umento.

Parece uma fórmula pronta para gerar im-
passes. E não sc vê cm que isto contribui para o
esclarecimento das discussões. O que se pode ver,
com clareza, é que a crise quase terminal do
ensino público jogou quem podia e quem não
podia no aprisco da escola particular.

São essas quantidades heterogêneas que aca-
barão se sentando frente a frente para a suposta"livre negociação". Quem pode pagar pela escola
particular quererá, certamente, que cia ofereça
um bom nível dc estudo. Quem não pode, susten-
tará pura e simplesmente a tese de que o ensino
deve ser bem barato — dc preferência, baratissi-
mo.

Assim sc caminha para impasses inevitáveis; c
a escola particular, mais uma vez, estará impren-
sada entre opiniões divergentes.

Sc é para encarar seriamente um assunto tão
sério, é preciso dizer e repetir que não cabe à
escola particular fornecer o que é missão do
governo — ensino pelo menos razoável, a preços
módicos ou a custo zero. A escola particular só
pode ter uma função supletiva — sobretudo no
ensino básico. E para que a sociedade disponha
de uma saudável diversificação, é preciso que a
escola particular atenda a níveis diferentes de
exigência c de expectativa. Isto não sc conscgue
com a camisa-de-força da "negociação obrigató-
ria".

O que essa discussão deixa, mais uma vez,
evidente é que o poder público, em seus diversos
níveis, não está cumprindo a sua parte num as-
sunto que a Constituição considera direito da
cidadania. Quando houver um mínimo de escola
pública, a crise da escola particular dissolve-se
como uma bolha de sabão.

Mas também fica evidente, cm toda essa dis-
cussão, que a sociedade brasileira ainda não sen-
tou para pensar sobre o que significa a educação
— c sobre o papel que ela tem na construção das
próprias bases nacionais. Há quem tenha condi-
ções financeiras para pagar uma determinada
mensalidade; mas resiste a isso por achar que tem
dc gastar pouco cm educação.

E isso o que faz o subdesenvolvimento, c não
alguma misteriosa conspiração do FMI. Os paises
que dispararam na corrida pela excelência são os
que descobriram que é preciso investir na quali-
dade — e que isso não pode ser feito sem muita
educação; sem toneladas de educação.

Linha Aberta
A decisão dc ampliar o terminal 1 do Acro-

porto Internacional do Rio dc Janeiro em
dezenove meses c de construir o terminal 2 até
1984 é uma boa notícia como não se ouvia há
muito tempo. Finalmente o bom senso imperou, c
os milhões de usuários do aeroporto podem respi-
rar aliviados, sabendo que a saturação dos serviços
não chegará a índices alarmantes.

A decisão veio a tempo de atender o grande
movimento esperado em 1992 por ocasião da
realização, no Rio, da 2a Conferência Mundial dc
Meio Ambiente e Desenvolvimento, da ONU. No
ano passado, circularam pelo aeroporto 7,5 mi-
Ihões dc passageiros, 2,5 milhões a mais do que o
previsto.

Tudo se deveu a uma decisão política de reali-
zar as obras. De uma decisão política, também,
depende a conseqüência natural de sua amplia-
ção: é a construção da Linha Vermelha, uma via
paralela á avenida Brasil que permitirá o desafo-

go dos engarrafamentos monumentais da princi-
pai via dc acesso ao Rio, c também a melhor
maneira de as pessoas sc dirigirem ao Aeroporto
Internacional.

A própria dccisão de construir o Aeroporto
Internacional no Rio se deveu á existência do
projeto da Linha Vermelha. A Linha viabilizava
o Aeroporto: o aeroporto foi construído, cresceu
cm movimentação, chegou a um ponto dc satura-
ção, mas o acesso a ele continuou a ser um conto
dc fadas tão inacessível como costumam ser os
contos de fadas.

Chegou o momento dc colocar os pés na terra
e tirar do papel o projeto da Linha Vermelha,
bastando uma simples decisão política, com a
participação da iniciativa privada, a exemplo do
que aconteceu em vários paises europeus, que
puderam assim rccupcrar o atraso rodoviário
pelo sistema dc concessão.

Cartas

Construção particular
Sugiro ;ios bancos que estimulem

a construção através dc empréstimos ,i
pessoas físicas que estão construindo
sua casa por conta própria, a juroscompatíveis com a nova realidade bra-
sileira. Também ás grandes lojas de
materiais, que criem consórcios dc
carta de crédito destinado .i compra dc
material dc construção. Isso dinami-
zaria a construção civil e lodo o mor-
cado imobiliário, c diminuiria, .i curto
prazo, o déficit habitacional As pre-
feituras poderiam facilitar as constru-
ções unifamililares e fornecer projetosc orientação aos proprietários de ler-
renos, bem como manter um cadastro
de profissionais autônomos — pedrei-ros. carpinteiros, etc. — p.ira atende-
rem a mão-de-obra nos seus muniei-
pios. Antonio Andrade de Oliveira —
Rio dr Janeiro.
Receitas médicas

Já consta do anedotário universal
a péssima letra dos médicos no rccei-
luário. Dizem que quando não sc en-
tende uma carta, basta pedir a um
farmacêutico que ele a decifrará.

Como farmacêutica, coin práticadc mais dc 30 anos de profissão, não
tenho dificuldade cm entender o nome
do medicamento. O que não consigo
compreender e por que certos formu-
lanos dc médicos são impressos com
triângulos, quadrados, etc.

A pior de todas e .1 receita do
Inamps inamps c repetido 11.1 receita
inteira, sem deixar um minimo de cs-
paço vazio. Na minha opinião, receita
dever ser. no mínimo, como um chc-
que. onde só constam os dizercs indis-
pensáveis. Outro problema c o carim-
bo do medico A Saúde Pública
determina que. cm vez de constar o
nome do médico no Livro de Registro
da Farmácia, hasta apor o seu número
do CRM. So que o carimbo vem, 11.1
maioria das vezes, completamente
borrado, ou então com a assinatura do
médico cm cima do número, e .11 fica-
mos impossibilitados de anotá-lo. Não
caberia ao Conselho dc Medicina re-
gulamentar padrão liso de fácil enten-
dimento? Facilitaria bastante, e evita-
ria a possibilidade de uma leitura
errada. Dina Fucs — Rio de Janeiro.
Multa no túnel

Recebi multa por "ultrapassar vei-
culo" dentro do Túnel Rcbouças. Pen-
sei cm recorrer, pois no dia e hora da"infração" eu estava cm meu traba-
lho, na Ilha do Fundão.

Ao avaliar tempo e trabalho que
Icria para provar que não cometi a
falta, optei pela forma mais cômoda,
porem mais cara — paguei.

Em 6/8 li na seção Curtas do Jlt
que o fato tem ocorrido com diversas
pessoas (...). Resolvi então protestar.
Alguém deve tomar providências, para
descobrir que "brincadeira" é essa.
(...) Fla\io Teixeira da Siba — Rio de
Janeiro.
Escola particular

Os diretores dc escolas partícula-res tém afirmado cm entrevistas que o
declínio dessas escolas se deve ao im-
passe no custeio das despesas. Os cul-
pados, segundo eles, são o governo e
os pais por não aceitarem aumentos de
mensalidade acima dos índices legais.
Esses mesmos diretores vêm afirman-
do que a qualidade de ensino decai
porque eles são obrigados a abando-
nar suas tarefas pedagógicas para se
ocuparem de complicados problemas
financeiros.

A questão é justamente a falta dc
administração profissional das csco-
Ias. De origem geralmente religiosa ou
familiar, as escolas dificilmente con-
tratam profissionais qualificados para
sua área dc administração. Com isso,
bons educadores abandonam sua prin-
cipal tarefa, para realizar, com difi-
culdadc. uma atividade para a qual
não estavam preparados.

Embora não queira ser vista como
um "negócio", a escola particular visa
o lucro, c, para manté-lo. procura re-
duzir suas despesas sucateando o sala-
rio dos professores e investindo em
bens patrimoniais, e não na melhoria
da qualidade dc ensino. A queda nos
salários acarreta uma intensa rotati-
vidade dos professores c esta, sim, é
uma das causas da má qualidade de
ensino, já que nenhuma linha pedagò-
gica pode se manter sem um minimo
de continuidade.

Abrindo o caminho para a livre
negociação entre as escolas partícula-res e os pais, o governo deve assumir
integralmente sua responsabilidade
com relação ao ensino público. A Inrc
negociação e um jogo democrático a
que as escolas não estão acostumadas

c, por isso, recorrem a pressão, a nica-
çam fechar, demitir, clitizar-sc, mas
não abrem os números, ditos catastró-
ficos. aos pais. 1 |

I xistcm dois caminhos para o gc-
renciamento da administração das cs-
colas — profissional ou compartilha-
do N ,1 p r 1 111 ei r a o p ç ã o . .1
sobrevivência da escola particular sc-
ri.i garantida através da otimização dc
sua administração, com a redução dc
custos, sem que haja necessidade dc
aumentar .1 receita via massificação de
ensino ou aumento dc mensalidades.
Hsta opção pressupõe a adoção dc
práticas modernas dc administração,
desenvolvimento gerencial e planeja-
mento estratégico.

Mdssaram

mirfj nttd

A segunda opção é a transforma-
ção da escola cm cooperativa, com a
co-gestão dos pais sob a forma dc
colcgiado. Adotada com sucesso cm
várias escolas no pais, esta modalidade
tem apresentado ótimos resultados,
saneando as finanças, valorizando
professores e presenando a linha pc-dagogica da escola.

Cabe a nos. pais, educadores c
administradores, aproveitarmos este
importante momento para escolher-
mos responsavelmente a alternativa
que leve .1 melhoria do padrão dc nos-
sas escolas Lúcia Madeira Moraes —
Rio de Janeiro.

Quase ninguém percebeu .1 111.1-
quiavélica jogada do governo Collor,
11.1 manipulação do problema das
mensalidades escolares. Collor consc-
guiu polarizar a atenção da classe me-
dia cm torno do problema, mantendo
as mensalidades congeladas (...). num
momento em que o governo prega o
mercado livre e descongela ate a ccsta
básica.

Por que só as mensalidades escola-
res permanecem congeladas, quando o
propno governo paga uma reposição
salarial? Se o governo admite um "re-
siduo" de inflação, como admitir o
congelamento das mensalidades? Esta
situação esdrúxula e uma jogada habi-
líssima ile Collor: a classe média —
que odeia gastar com educação —
concentra-se na discussão das mensali-
dades escolares ...enquanto a caravana
passa! A classe média (...) foi hipnoii-
zacia, na luta por migalhas que são
pagas para manter seus filhos fora da
escola publica! Collor mandou Chia-
rclli manter entretida a elasse média,
tarefa que vem executando com per-
feição, mesmo pondo em risco a sobre-
vivência da rede de escolas partícula-
res! (...) A classe média jamais vai
concordar cm pagar justo preço pela
escolarizarão de seus filhos, pois sabe
que a Constituição garante para eles
educação governamental gratuita.
Marcelo Carneiro da Cunha — Rio dc
Janeiro.
Turismo em Bariloche

No dia IHo JORNAL DO
BRASIL publicou na seção Cartas
uma denúncia do Prof. Sérgio Aguina-
ga. sob o titulo "Máfia do turismo'3.

As operadoras dc turismo não po-
dem ser responsabilizadas pelos pro-
blcmas ocorridos recentemente cm Ba-
rilochc devido a sobrevenda dc
acomodações pelos hoteleiros locais.
O profissional dc turismo deve ser res-
peitado, c não acusado quando faz seu
trabalho com seriedade c honestidade.

Os agentes dc viagens sofrem d 11-
rante a temporada um grande desgaste
físico e emocional para confirmar as
reservas acrcas c hoteleiras, tudo para
satisfazer o cliente, que não tem idéia
dos problemas operacionais que cn-
frentamos para ver os seus sonhos rca-

lizados. Infelizmente, nem tudo depen-
iie do operador dc turismo, pois somos
apenas intermediários.

Também não podemos ser chama-
ilos de "mafiosos" por oferecermos
pacotes atrativos, abrindo mão dos
nossos lucros, que muitas vezes não
cobrem os custos operacionais

O Prof. Aguínaga não foi vitima
da minha empresa Sun.shinr I íijçcha r
Turismo, conforme mencionou em sua
carta, mas sim um privilegiado. Apc-
sar dc todo o caos em Itariloche na
semana dc 20 a 30 dc julho, como cie
mesmo afirmou, com brasileiros dor-
mindo pela rua, cie foi recebido na
cidade por nosso operador local, quelhe ofereceu três diferentes hotéis pa-ra sua escolha, inclusive de classe e
preço superiores ao contratado. Todo
o serviço foi cumprido e ainda foi
ressarcido cm USS 300.

Imprevistos nesta época de férias
sempre existiram. E preciso que ha|a
grandeza dc espirito c humildade paraenfrentar os problemas sem histeris-
mo. (...) Alice .Moniz Freire Brandão,
diretora, Sunshine Viagens c 1 urisnm
Ltda. — Rio de Janeiro.

Eletricitários
Os eletricitários não confundem

seu movimento rcivindicatório com
problemas partidários como afirmou o
JB. cm seu editorial de 15/8/90 "Juízo
final". Não estamos em guerrilha nem
ressentidos eleitoralmente. Quem está
cm guerra contra os trabalhadores é o
governo que sc nega a enxergar .1 reali-
dade c procura atirar ás costas da cias-
se operária o ônus c a rcsponsabilida-
de pelos desacertos econômicos tio
p.iis (...) Os eletricitários não estão
acuando ou ameaçando .1 populaçãocm razão do seu movimento, nem lu-
tando contra .1 democracia. (. )

Qualificar de chantagem a luta de
trabalhadores pela recuperação de
suas perdas c uma adjetivação que não
pode ser aceita. Changatcm c irres-
ponsabilidadc tém sido sim as táticas
das empresas elétricas c do governo
( 1 Os trabalhadores colocaram sua
proposta para discussão e até agora
nada receberam como resposta. ( ..)

Desde o inicio da greve os traba-
Iliadorcs.com sacrifícios, têm procura-do evitar maiores transtornos á popu-laçáo. Entretanto, é humanamente im-
possível atender todos os chamados dc
emergência. (...) Gilson Gavião, presi-dente em exercício. Sindicato dos l r-
hanitários — Rio de Janeiro.

Década perdida
Funcionário do Banco do Brasil

desde 1964, tendo feito um concurso
em que ti\c que tirar nota mínima f>.
cm português c matemática, c feito
provas dc francês, inglês, contabiidadc
bancária e datilografia, c tirar nota
mínima rt, também nessa última mate-
ria e nota mínima 6 global para ser
aprovado, recebia cm 1980 um salário
liquido, por oito horas dc trabalho,
equivalente ao salário liquido do posto
dc capitão das Forças Armadas. Em
junho/90, obrigado pelo BB a traba-
lhar somente seis horas diárias, recebi
um salário liquido equivalente ao dc
um 2°-sargento. Castigo por ter estu-
dado c ter sido aprovado num concur-
so que, á época, tinha um grau de
dificuldade somente igualado ao con-
curso para a carreira diplomática.

Andamos todos para trás, ou eles
andaram muito para a frente? Nelio
Martins Guerreiro — Rio de Janeiro.

Reconhecimento
(...) O meu reconhecimento ao

Hospital de Traumatologia c Ortope-
dia do Inamps. Em decorrência de
fratura do fémur da perna direita, fui
magnificamcnte atendido pela equipe
que me operou, chefiada pelo Dr. Ser-
gio Rudge, c composta pelos assisten-
tes Drs. Miguel Lcssa e Murilo Cavai-
cante, todos médicos dc elevado saber
profissional. (...) (...) Hamilton Paler-
mo — Rio de Janeiro.

?
Venho manifestar minha gratidãoás cxcelcntcs equipes do Hospital A11-

tonio Pedro e do Hospital Santa Cruz,
dc Niterói, por ter salvo Marilaíla Ro-
cha Pires, vítima de acidente ocorrido
em 19/3, na Av. Rui Barbosa, São
Francisco, Niterói. A perícia foi feita
no ato, tendo o acidente sido registra-
do no 79" Distrito de Jurujuba, mas
até hoje sem solução. Lourdes A. Faria— Niterói (RJ).
Ai cario» *orão telecionada» para publico-
ção no todo ou nm parte entre 01 que
tiverem ouinatura, nome completo e legí-
vel © endereço que permita confirmação
previa.



JORNAL DO BRASIL Opinião segunda-feira, 27/8/90 o I" caderno

Cenários para 
depois do Iraque

Nocnio Spinoln *

Em uma tarde cinzenta de inverno o Presi-
dente da Associação Comercial de São Paulo,
Romeu Trussardi, encerrou um debate sobre a
crise 110 Golfo Pérsico com unia nota otimista:"Vamos transformar limão em limonada".
Trussardi percebeu que seus pares só saíram da
apatia com que ouviram uma descrição históri-
ca sobre fatos e atores relevantes no Golfo
quando o conferencista convidado tirou um ás
da manga: lembrou que o Brasil começou a
encher porões com manufaturados de exporta-
ção porque não tinha outra alternativa para
pagar a conta do petróleo importado, grávida
de um filho bastardo — os juros da divida
externa. Chamadas para a linha de frente, in-
dústrias surgiram do nada, tradings apareceram
c muita pente fez fortuna. A platéia entendeu
rápido. Quase aplaude.

Tal como terminou a semana passada a crise
do Ciolfo voltou a ensinar lições que poderiam
ter sido aprendidas há muito, muito tempo.
Infelizmente não há excesso de cultura histórica
nem em Brasília, nem nas universidades, nem
em parte do empresariado brasileiro. Olhe para
trás com os livros nas mãos e verá todas as
raizes do que acónteceu no Golfo.

Mas não estamos sozinhos nos erros.
Dwight Eisenhower e John Foster Dulles cm-
baralharam as cartas com o panarabismo dc
Gamai Abdel Nasscr, traindo seus aliados cm
Suez. em 1965. Saddam Hussein foi municiado
por material bélico do mundo inteiro. Os sovié-
ticos venderam MIGs-29 e mísseis Scud a Bag-
dá — que terceiros podem ter carregado com
ogivas químicas produzidas cm fábricas impor-
ladas da Alemanha —, porque não queriam
uma escalada xiita nas fronteiras do sudoeste.
Os franceses venderam Miragcs com Exocets
não só como bom negócio, mas ainda porque
temiam os efeitos de uma escalada muçulmana
na Argélia e Norte da África, embalada pelo
aiatolá Khomcini.

Yassir Arafat terminou digerido por Was-
hington como um interlocutor na crise entre
palestinos e Israel quase no mesmo embalo cm
que a Organização para a Libertação da Pales-
tina (OLP), aterrissou cm Brasília, defendida

por diplomatas crentes nas vantagens dc certas
alianças com o Tercciro-Mundo. Teria Georgc
Bush calculado mal o real significado dc Hus-
sein c das alianças palestinas? Foi preciso uma
guerra que pode levar os brasileiros a pagar
petróleo a 30 ou 40 dólares o barril para enten-
dermos o que significa a real solidariedade
entre a OLP c o terrorismo dc Estado.

Infelizmente a geração na faixa dos 30 anos.
decisiva cm um pais jovem como este, ainda
pode se emocionar com o discurso dos liberais
que acham que os Estados Unidos estão do
lado errado da história, ao pisar no nacionalis-
mo árabe c muçulmano, colocando tanques c
soldados infiéis em areias do deserto onde re-
pousa o Kabah, a pedra sagrada, só para ga-
rantir gasolina barata. Os brasileiros de trinta
tinham dez anos de idade quando começamos a
cometer erros pelos quais todos pagam. Um
deles pode ser repetido, ao acreditar nas possi-
bilidades de uma estratégia pan-árabe, ou ao
vincular Saddam Huscin, um homem que quer
ser Nasscr ou Khomcini, aos interesses do ter-
cciro mundo.

O pan-arabismo só existiu nas guerras do
Yon Kipur c dos Seis Dias, porque o inimigo
comum era Israel. Um novo Hussein, fortaleci-
do por um recuo do bloqueio naval, comanda-
ria um exército dc I milhão de soldados, com a
maior força cm tanques no Oriente Médio, uma
indústria bélica de crescimento rápido, um pro-
grama balístico de 1 bilhão de dólares, e em
cinco anos. talvez, uma bomba nuclear. A cada
ano com o petróleo a 40 dólares haveria uma
drenagem dc 2 bilhões de dólares adicionais
para um pais que exporte, digamos, dc 3 a 3 e
meio milhões de barris dia.

Hussein fez um grande favor ao mundo
mostrando que existe neste fim dc século algo
potencialmente explosivo além do teatro de
guerra europeu e do confronto imaginário entre
o Pacto de Varsóvia (comunista) e a Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte (Otan,
liderada pelos Estados Unidos). Qual será o
csiablislmicnt militar necessário ao mundo de-
pois da crise do Golfo? Quando Collor de
Mello for falar à Assembléia da ONU, em
setembro, o Brasil deverá ter pronto um dever
dc casa muito mais sólido que o realizado pelos

governos anteriores cm torno da política exter-
na. O fenômeno Hussein, cm um cenário de
recuo das forças que foram para o Golfo, seria
ruinoso para os países importadores, se obriga-
dos a reciclar sua indústria c comércio a prazos
curtíssimos. A continuação da crise significa
recessão mundial e desemprego.

Felizmente o passado também ensina que
preços altos geram respostas nos paises onde as
crises são levadas a sério, cm ciclos de cinco
anos. Em 1975 os Estados Unidos importavam
quase 50% do que consumiam. A alta dos
preços combinada com a instabilidade do
Oriente Médio derrubou a dependência para
25% cm 1982. Preços cm queda levaram os
norte-americanos a importar novamente 45%
do que consomem. Velocidade semelhante de
resposta encontra-se no Japão e na Europa cm
geral. Atrás do freio ao consumo vai o esforço
dc aumento nas exportações.

Na quinta-feira passada, quando este texto
foi concluído, era impossível prever qual cena-
rio se desenrolaria. Uma crise longa deve segu-
rar os preços do barril muito acima dos 20 a 30
dólares. No inicio do ano técnicos do Federal
Reserve System previam a estabilização do bar-
ril ao redor dc USS IN. se a Opcp limitasse a
produção abaixo de 22 milhões de barris dia. O
Iraque invadiu o Kuwait exatamente para ban-
car o xerife do mercado, aterrorizando os ou-
tros produtores do Oriente Médio. Provável-
mente nunca mais o jogo do petróleo será feito
sem a presença de canhoneiras no Golfo, e,
portanto, a custos muito mais altos que as
previsões do FED.

Para quem cultiva o otimismo sobra a possi-
biliade de um extraordinário desenvolvimento
da Pctrobrás c de uma indústria privada brasi-
leira dc petróleo e gás. Some-se o lembrete de
Trussardi á Associação Comercial, baseado na
lição que recebeu dc um japonês, depois que as
alíquotas dc seu produto de exportação foram
inesperadamente taxadas com um adicional dc
10%. Perguntou ele:

O que vocês vão fazer agora?
A resposta veio na ponta da língua:

Vamos trabalhar 10% mais.

* Jorndhsld. oüitoridhstd c1o ü LstaOo dü S Pauío

A medicina

fora do lugar

Como frear um míssil?

Jaillon da Costa Ferreira *

esde a Segunda Guerra Mundial, a energia
nuclear está fortemente associada ao poder

de alguns Estados e, particularmente, á conlinua-
ção da política por meios violentos. O seu uso
militar criou um enorme desafio para o qual uma
resposta adequada ainda está para ser dada. Esta-
dos adversários com arsenais nucleares não po-
dem cumprir um de seus deveres básicos, que é
garantir de modo aceitável a segurança dc seus
cidadãos; cada um tem como refém a população
dn Estado adversário. Os efeitos conhecidos das
armas nucleares são suficientes para que, em caso
dc guerra nuclear generalizada, a destruição po-
nha termo á civilização como a conhecemos c afete
severamente a integridade de muitas espécies vivas,
extinguindo parte delas.

Apesar dos esforços de pessoas c instituições pela
limitação do armamento nuclear, acumulou-se nos
arsenais uma quantidade impressionante de ogivas
nucleares. Por que? O número dc alvos nos Estados
Unidos, União Soviética, Japão, China e Estados
europeus, para destrui-los como unidades políticas e
econômicas, é provavelmente inferior a 600. Dcsig-
liando duas ogivas para cada alvo, dobrando este
número para considerar as ogivas que falharam ou
foram destruídas e dobrando novamente, para que
restem tantas ogivas quantas foram usadas ou des-
truidas, tem-se 4.800 ogivas para os arsenais nuclea-
rev Com todos estes fatores aplicados, o número dc
ogivas obtido e menos de dez por cento do número
existente nos arsenais. Estes números evidenciam que
a segurança não tem sido o objetivo dominante dos
principais Estados militarmcntc nucleares. Isto não c
racional, csie objetivo certamente está cm outra dirc-
ção — aquela cm que os Esiados aceitam um risco dc
extinção. Quando não basta desencorajar eventuais
agressões c v iver em paz. mas imporem sua vontade a
outros Estados, lornando-sc objeto dc temor c admi-
ração. Quando, em suma. querem o poder e a glória.

Ainda que o número de ogivas fosse redu/ido cm
uma ordem dc grandeza, o risco permaneceria mui-
(o alto. Pouco se menciona o risco dc falhas nos
sistemas de armamentos nucleares, particularmente
em períodos de crise, indu/ir disparos acidentais.
Consideremos para comparação uma central nuclear.
Elas são projetadas e construídas, adotando o que há
no estado da arte cm tecnologia, para se obter alta
integridade de projeto c confiabilidade operacional.
Embora a operação de uma central não seja simples,
não existe a presença dc um adversário astucioso.
Com todas as medidas dc segurança c exigências
operacionais mais tranqüilas, acidentes severos tem
ocorrido cm centrais nucleares; logicamente é dc se
temer problemas equivalentes com armamentos nu-
cleares.

Alem do próprio poder, a segurança dc um
Estado pode ser baseada na manutenção do dc-
sarmamento parcial ou total de Estados potencial-
mente adversários. Em 1970 passou a vigorar o Trata-
do sobre Não-Prolifcração de Armas Nucleares
(conhecido como TNP). Este tratado foi criado prin-
cipalmcntc para prevenir a proliferação horizontal, ou
seja, que Estados militarmente não nucleares venham
a adquirir ou ter sob controle armas ou artefatos
explosivos nucleares. A prevenção da proliferação
vertical, que c o desenvolvimento e construção de
novas armas pelos Estados militarmente nucleares,
limitou-se ao compromisso destes signatários dc pros-
seguir, de boa-fé, negociações sobre medidas efetivas
para a cessação da corrida armamentista c para o
desarmamento nuclear. Cada signatário tem, no exer-
cicio de sua soberania, o direito dc denunciar o TNP
se decidir que seus interesses supremos correm riscos;
bastando notificar esta denúncia com três meses dc
antecedência. Mesmo assim parte dos Estados tem
continuamente se recusado a assinar o tratado. Uma
das razões são os problemas reais ou potenciais de
segurança que alguns Estados tem: outra é a discrimi-
nação favorecendo os signatários militarmente nu-
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clearescevidenciada no ininterrupto desenvolvimento
e construção de armas nucleares mais eficientes. Entre
os Estados não signatários do TNP estão a África do
Sul, Argentina, Brasil, Chile, Índia, Israel e Paquis-
tão.

Quando a segurança torna-sc objetivo prioritá-
rio na política de um grupo dc Estados relativa-
mente fracos, c natural o estabelecimento dc com-
promissos que descstimulcm agressões por inimigos
potenciais. Em 1967 o Tratado dc Tlatclolco foi
concluído. Este tratado só entrou cm vigor para os
Estados que o ratificaram e dispensaram os requisi-
tos ainda não cumpridos para a entrada cm vigor.
Tlatclolco dcsnuclcariza militarmente a América La-
tina; evita uma corrida dc armamentos nucleares na
região; conta que a ausência destas armas seja sufi-
ciente para inibir uma ameaça ou agressão nuclear
por um Estado que as tenha. Ao contrário do TNP, a
autolimitação dos signatários dc Tlatclolco abrange
os Estados militarmente nucleares, pondo limites
legais ao uso dc suas armas nucleares. A Argentina
assinou, mas não o ratificou, o Brasil o ratificou
sem dispensa dos requisitos não cumpridos para
que vigore. Estes exigem a assinatura e ratificação
por todos os Estados latino-americanos e demais
Estados soberanos, totalmente situados na área dc
aplicação do tratado ou que tenham responsabili-
dade sobre territórios situados na área; a assinatu-
ra e ratificação por todos os Estados que possuem
armas nucleares; a conclusão dc acordos para aplica-
ção das salvaguardas da Agência Internacional de
Energia Atômica às suas atividades nucleares.

Alem dos tratados mencionados, há o Grupo
de Eornecedorcs Nucleares, constituído nos anos

70, c que atua basicamente para dificultar a proli-
feração horizontal. Este grupo tem posto fortes
restrições á exportação, pelos seus membros, dc
materiais, equipamentos c tecnologias que possam
vir a ser empregados no desenvolvimento c fabn-
cação dc armas nucleares. Desde que não haja
medidas técnicas que por si mesmas garantam a
separação entre usos pacíficos e militares, de mo-
do efetivo para evitar a proliferação, as restrições
dc exportação atingem desde a propulsào nuclear
de submarinos — que não é proibida por TNP e
Tlatclolco — ate aplicações não militares c não
nucleares. Estas medidas certamente se mostrarão
incapazes de impedir que Estados decididos ad-
quiram a capacidade de fabricar armas nucleares.

O TNP convenciona que. a cada cinco anos a
partir da data em que começou a vigorar, os Estados
signatários podem convocar conferências para avaliar
a implementação do tratado; 1990 é um ano para
avaliação. E a última avaliação programada no Í"NP
antes que seus signatários decidam o destino do trata-
do. como estabelece o mesmo para ocorrer 25 anos
após sua entrada cm vigor. Nas conferências da déca-
da passada era generalizada, entre os Estados militar-
mente não nucleares, a convicção de que os Estados
Unidos c União Soviética não empreenderam nenhum
esforço sério para reduzir seus arsenais. As mudanças
ocorridas após a ascensão de Gorbachcv modificaram
o ccnáno.

Uma redução substancial nos gastos militares
da União Soviética c necessária para que haja recur-
sos suficientes para a reestruturação econômica pro-
movida por Gorbachcv. Os gastos militares soviéticos
consomem pelo menos doze por centro do produto
interno bruto, mais de duas vezes a média mundial.
Esta reestruturação seguramente resultará em um au-
mento dc poder a longo prazo, mas levará, a curto
prazo, a uma redução no seu status de superpotência.
A forma mais direta de minimizar esta diminuição dc
prestigio é negociar com os Estados Unidos uma
redução mútua das forças militares. Assinatura reccn-
tc do acordo Start fixa a redução do número dc ogivas
nucleares estratégicas, existentes em mísseis balísticos
lançados dc submarinos c cm mísseis balísticos inter-
continentais, dc 17646 para 9800. A redução de ogivas
transportadas cm bombardeios é considerada no
acordo como sendo de 5648 para 2190. Aparentemcn-
te haverá uma redução para cerca de 6000 ogivas
estratégicas para cada lado; contudo isto não é verda-
de, os bombardeios são contados como carregando
menos ogivas do que são capazes de carregar. Pelas
regras dc contagem, cada um dos bombardeiros B-1B
c B-2, embora possam transportar ate 16 ogivas nu-
cleares, são contados como conduzindo uma; um
bombardeio B-52H carregado de mísseis cruzeiro é
contado como tendo 10 ogivas nucleares, apesar de
poder transportar 20 mísseis cruzeiro. Em principio,
se estas regras de contagem forem exploradas, os
Estados Unidos c a União Soviética podem, rcspci-
tando o Start. manter 117(X) e 9900 ogivas nucleares,
respectivamente; ocorrendo isto. a redução do núme-
ro de ogivas seria dc 10 por cento. É evidente que o
Start foi projetado para restringir e pôr sob controle
a corrida armamentista dos anos 80, todavia revela-se
fraco para prevenir a aceleração de programas estra-
tégicos avançados cm andamento — aeronaves"stealth". uma nova geração de ogivas nucleares,
mísseis cruzeiro e mísseis dc ataque de curto alcance.

Aparentemente a União Soviética c, em menor
grau, os Estados Unidos excederam seus próprios
limites, investindo demais no poder militar; esta
forma de desequilíbrio revela-se no enfraquecimento
relativo do poder de suas economias. Esperemos que
este excesso seja reparado e que se reflita, pelo me-
nos, cm uma redução tal no armamento que uma
guerra nuclear, acidental ou não, seja um risco para o
planeta muito menor do que c hoje. Se a proliferação
vertical for sustada c seu processo revertido, é pouco
provável que a proliferação horizontal continue.

" Engonhoiro da Comissão Nacional do Energia Nudoar
(CNEN)
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O 
destaque negativo que medi-
cos têm merecido na imprensa

brasileira na atualidade motiva-nos a
retomar o processo de construção
social da medicina, a partir da histo-
ricidadc de dois elementos essenciais:

Hospital e a Reforma Sanitária.
Especialmente, é oportuno rever na
obra de Michcl Foucault como nas-
ccu a clinica, muito antes dos avan-
ços científicos c da técnica moderna
dos séculos XIX e XX.

A medicina, cm suas origens co-
mo forma singular dc pcrccbcr c
desenvolver um pensamento racio-
nal sobre o indivíduo doente, resul-
tou muito menos dc avanços cicntí-
ficos c técnicos do que de uma
reoricntaçào do ato terapêutico no
espaço c no tempo.

Ev identemente, a prática médica
pode ser estudada cm outras abor-
dagens, não redutiveis aos campos
tia ciência e da técnica, sendo mui-
ias as determinações que 

"cxpli-
cam" a natureza c as características
que assume numa dada sociedade.

O hospital moderno, tal como o
conhecemos na atualidade, surgiu
com a aplicação, na medicina clim-
ca, dos conhecimentos bactcriológi-
cos gerados pelos estudos c pesqui-
sas laboratoriais, implicando as
notáveis transformações das três
primeiras décadas do século XX,
com aumento no pessoal técnico
exigido; o hospital passou a ser
uma organização complexa, na
qual a assistência médica passaria a
ser a principal atividade orientada
por normas técnico-cientificas e pe-
ias exigências da racionalidade or-
ganizacional.

Antes, o hospital era essencial-
mente uma instituição ao mesmo
tempo caritativa e dc separação c
exclusão dc determinados grupos
sociais; nada havia na organização
do hospital que favorecesse a inter-
venção da medi-
cina.

A medicina
tornou-se hospi-
talar graças á in-

r o d u ç à o d c
mecanismos dis-
ciplinarcs, deter-
minada a partir
dc razões dc or-
dem econômica
do mercantilismo
e ligadas a eleva-
ção do custo da
formação militar
dos individuos,
decorrente dos estragos provocados
pelas epidemias.

O ambiente hospitalar passaria a
ter função terapêutica: era a medi-
cina do ar que respiravam os doen-
tes, da água que bebiam, do regime
alimentar. Tornou-se importante
bem localizar o hospital no espaço
urbano e, no seu interior, distribuir
os doentes racionalmente.

O hospital transforma-se, ele
também, cm um meio dc interven-
ção sobre o enfermo, ao mesmo
tempo que a presença do médico se
afirmava no seu interior.

Surgem as relações hierárquicas
no interior do hospital; nasce o ritual
da visita médica; organiza-se um sis-
tema de registros permanentes, para
cada indivíduo e sua doença.

Transformado cm campo a ser
documentado, registrado, o interior
do hospital vira também local dc
acúmulo de conhecimentos c de en-
sinamentos. Até o século XVIII os
livros e tratados médicos conti-
nham, conforme Michcl Foucault,
uma espécie de Jurisprudência mé-
dica e. ao final desse século, a clini-
ca surgiria como uma dimensão es-
sencial do hospital.

O indivíduo emerge como objeto
do saber médico com o nascimento
da clínica, ao mesmo tempo em que
o hospital se transforma em campo
para a prática médica. A doença
passaria a ser pensada em sua fre-
qüéncia, c o individual e o coletivo
(a população) se tornaram alvos da
intervenção da medicina, graças à
tecnologia hospitalar.

O método anatomopatológico
foi constituído no mesmo momento
histórico cm que surgiu a experiên-
cia clinica, e os descobrimentos mé-
dicos passaram a ter como novo
campo de origem o interior revela-
do do cadáver. Com a integração
da morte ao pensamento médico
nasceu a medicina contemporânea,
e, conforme foi enfatizado por
Foucault, a importância não foi
apenas dc ordem metodológica, ao
elevar o homem á condição de ob-
jeto de um saber positivo, aritméti-
co, quantificávcl.

Nas históricas conferências que
Foucault fez na década de 70 no
Brasil, discorreu sobre sua hipótese
de que a medicina moderna é uma
prática social, além de ser uma práti-
ca técnica. A socialização da mediei-
na processou-se em três etapas, cor-
respondendo a cada uma e,

Hoje, no Brasil, vemos
desaparecer pouco a

pouco a dignidade
histórica que a

medicina clinica
alcançou como prática

social

seqüencialmente, a formação de uma

medicina do Estado, de uma mediei-
na do Urbano c, finalmente, de uma
medicina da I orça de Trabalho.

A medicina do Estado dcscnvol-
vcu-sc no inicio do século XVIII na
Alemanha e foi a primeira política
dc um Estado, centrada na melho-
ria dos níveis cie saúde da popula-
ção, e surgiu merecendo nome dc"política médica", noção que re-
monta a 1764. Médicos eram no-
meados pelo governo alemão como
funcionários e tinham responsabili-»
dade direta sobre a saúde tia popu-
lação de uma determinada região.
A figura do médico gerente de saú-
dc surgiu como a primeira política
dc saúde de um Estado, em um
modelo estatizado ao máximo c que
foi anterior ao nascimento da medi-
cina clínica.

Em fins do século XVIII na
França, a urbanização foi o suporte
para um fenômeno interessante
acontecido na medicina: a idéia dc
unificação, ligada a visão de eonsti-
tuir a Cidade como uma unidade
coerente, dependente de um poder
único. Com o desenvolvimento do
tecido social urbano, fatos médicos
c políticos, decorrentes das péssi-
mas condições dc vida e dc traba-
lho, instauram o pânico urbano.
Planos de emergência são aplicados
quando uma doença assola a cida-
dc. Surgem a organização sanitária
do espaço urbano c um modelo dc
intervenção médica que vasculhava
os lugares de formação e difusão
das epidemias e que criou o contro-
le sanitário dos espaços públicos.

Uma nova medicina social apa-
rcccria na Inglaterra no decorrer do
século XIX e ligada a um conjunto
ile leis voltadas ao controle dos po-
bres. Aquele país observava um rá-
pido desenvolvimento industrial e
crescimento tio proletariado. A in-
tervençâo médica compõe a "cesta
básica" destinada ao consumo so-
ciai. Surge a noção de "sistema de
saúde" com os primeiros serviços

de saúde ingleses
do final do século
XIX, tendo por
função as bem
conhecidas ativi-
dades dc vacina-
ção, dc registro e
notificação com-
pulsória dc docn-
ças c ile fiscaliza-
ção sanitária de
ambientes.

No Brasil, a
gênese da mediei-
na se processaria
a partir do final

do século XIX c a pesquisa biomé-
dica foi institucionalizada no pais
com muita anterioridade em rela-
ção a qualquer outra atividade
cientifica, fato este que costuma ser
explicado pela forma como se unifi-
caram então a Ciência Biomédica e
a Política.

Entretanto, ultrapassando a im-
portância dos avanços científicos
alcançados, os sanitaristas brasilei-
ros (Oswaldo Cruz, Carlos Chagas,
Arthur Nciva, Adolpho Lutz e
muitos outros) deixaram um outro
legado extraordinário: um modelo
médico cujas bases foram assenta-
das na concepção da pesquisa bio-
médica integrada cm doenças infcc-
ciosas e parasitárias que, indo do
laboratório dc pesquisa ao trabalho
de campo, inclui o hospital como
campo de investigação, integrando-
o ao processo dc trabalho de pes-
quisa cm saúde. Modelo que, ao
mesmo tempo, introduziu a pesqui-
sa e a prática médica na dimensão
política, cm um momento que via
nascer a simultaneamente moderna
e atrasada nação brasileira.

Em síntese, estes diversos movi-
mentos foram construindo o con-
ccitodc Reforma Sanitária, no bojo
do qual amadureceu a politizaçâo
do ato c do fato médico.

O desenvolvimento de uma
consciência sanitária foi. portanto,um longo processo histórico c, co-
mo disse Foucault, faz já dois sécu-
los e, no entanto, apenas 200 anos
nos separam da trama sombria, po-
rem sólida, da nossa experiência
com a medicina clinica.

Hoje, no Brasil, vemos desapa-
reccr, pouco a pouco, a dignidade
histórica que a medicina clínica al-
cançou como prática social. Médi-
cos brasileiros se vêem acossados
dc todos os lados: pelos pacientes,
pelos tribunais, pela imprensa, pelo
estado.

Entretanto, é preciso reconhecer
que o fato médico c a doença são,
talvez, as mais perfeitas expressões
— ás vezes silenciosas; às vezes rui-
dosas — com as quais o ser huma-
no protesta não apenas contra a
ordem social, mas contra o lugar
social a que está sendo condenada a
medicina na atualidade.

E esta não é uma responsabili-
dade apenas dos médicos, mas de
toda a sociedade brasileira e em
particular dos seus governantes.
* Doutora em Medicina pela Unicamp. pro-tessora da Escola Nacional de Saúde Pübh*
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Obituário Bandidos libertam mais dois reféns

Rio de Janeiro
Ângelo Dias Stanzione. 74 anos, de
câncer, no Hospital Rocha Maia, cm
Botafogo (Zona Sul). Carioca, solteiro,
morava em Botafogo e foi sepultado
ontem no Cemitério São João Batista,
em Botafogo.
José Moutinho da Sil>a. 87 anos, de
emKolia pulmonar, no Hospital Ordem
Terceira da Penitência, na Tijuca (Zo-
na Norte). Carioca, comerciante, casa-
do com Clementina Leite da Silva,
morava na Tijuca. Foi sepultado on-
tem no Cemitério São João Batista e
tinha unia filha.
l.ouriial Canalho Belfort, 53 anos, de
insuficiência respiratória aguda, no
Hospital Geral de Bonsueesso, em
Bonsucesso (Zona Norte). Carioca, jar-
dineiro, viúvo de Maria Amélia Castro
de Silva Belfort, morava cm Ramos
(Zona Norte). Foi sepultado ontem no
Cemitério São João Batista e tinha
seis filhos.
Antônio Alves da Sil\a. 74 anos. de
infccção pulmonar, no Hospital Casa
dc Portugal, no Rio Comprido. Cario-
ca. casado com Denise Cunha da Silva,
morava cm Copacabana (Zona Sul) e
foi sepultado ontem no Cemitério São
Francisco Xavier, no Caju (Zona Por-
tuária). 1 inha um Filho.
Moacyr Bcrardinelli Gomes. SO. dc in-
fecçao urinaria, na Casa dc Saúde Nos-
••a Senhora das Graças, cm Realengo
(Zona Oeste). Mineiro, casado, morava
no Méier (Zona Norte). Foi sepultado
ontem no Cemitério do Caju.
Américo Rodrigues de Freitas. 5S anos.
de acidente vascular cerebral, no Hos-
pitai das Clinicas de Vila Isabel, cm
Vila Isabel. Carioca, casado com Edda
Barbusci dc Freitas, morava cm Benfi-
ca (Zona Norte). Foi sepultado ontem

no Cemitério do Caju c tinha uma
filha.
Aurora Yianna Aguirre, 80 anos, dc
acidente vascular cerebral, na Casa de
Repouso Santa Isabel, cm Vila Isabel
(Zona Norte). Carioca, viúva dc José
Aguirre, foi sepultado ontem no Ccmi-
tério do Caju.
Maria Ferreira Canalho, 92 anos, de
edema pulmonar, no Hospital Evangé-
lico. na Tijuca. Portuguesa, viúva dc
Joaquim Ferreira, morava na Tijuca.
foi sepultado ontem no Cemitério do
Caju. Tinha três filhos.
Aida Taiarcs Silveira. 80 anos, dc cho-
que séptico, no Hospital Ordem Ter-
ceira da Penitência, na Tijuca. Cario-
ca, viúva de Amaro Silveira, morava
na Tijuca. Foi sepultado ontem no Ce-
mitério do Caju c tinha oito filhos.
Maria Branca Gonçalves, 68 anos. de
diabetes e hipertensão arterial, no Hos-
pitai dos Servidores do listado, no
Centro. Era portuguesa, casada, mora-
va cm Bangu (Zona Ocstcl e tinha três
filhos. Foi sepultada ontem no Cemi-
tério-Parque Jardim da Saudade, cm
Jardim Sulacap, na região dc Jacaré-
paguá.
han da Cunha Azevedo, 48 anos, dc
edema cerebral e arteriosclcrose. no
Hospital Municipal Souza Aguiar, no
Centro. Carioca, comerciário, casado,
morava cm Bangu c tinha dois filhos.
Foi sepultado ontem no Jardim da
Saudade.
ítala Martins Moreira. 70 anos, de
pneumotite, no Hospital da Bencficên-
cia Portuguesa, no Catetc (Zona Sul).
Carioca, aposentada, viúva, morava
em Copacabana (Zona Suli c tinha dois
filhos. Foi sepultada ontem no Jardim
da Saudade.

Estados
Francisco Jurema, 80, de câncer, no
Hospital da PUC de Porto Alegre. E\-
presidente e ex-ministro do Tribunal
dc Contas do Estado, foi deputado pe-
Io PDS dc 1947 a 1951. secretário esta-
duàl dc Interior c Justiça na gestão do
governador gaúcho lido Meneghctti,
de 1962 a 1965. presidente regional da
Liga de Defesa Nacional c nnlitava no
PDS. Advogado, foi professor de Di-

rcito Internacional na PUC, onde ocu-
pou o cargo dc vice-diretor. Era natu-
ral de Corumbá. Mato Grosso, c veio
aos 20 anos para o Rio Grande do Sul.
Casado com Dionéia Furtado Jurema,
tinha dois filhos, Lcónidas e Nelson
Jurema, e sete netos. Foi sepultado on-
tem no cemitério João XXUI, bairro
Glória, nesta capital.

MARIA ILNAH BEZERRA FALCAO
— CONVITE-MISSA —

JL, Armando Falcão, esposo; os filhos. José Armando. Fer-
y nando. Roberto, Maria Aline. Guilherme e Beatriz; as
I noras, Regina. Mercedes. Patrícia e Heloísa: os genros.

Antonio Luiz e Cláudio; os netos. Anna Paula, Fernanda.
Raphael e Bernardo; Armando e Roberto; Anna Maria e
Galdino; Luisa e Augusto; e Priscila convidam os parentes e
amigos de MARIA ILNAH BEZERRA FALCÀO para a Missa
de Sétimo Dia do seu falecimento, que será rezada no dia 28
de agosto corrente-, terça-feira, às 10 horas, na Igreja de
Nossa Senhora da Candelária (Praça Pio X. Centro).

ROBERTO MONTEIRO XEXÉO
(O Campeão)

Zalia Xexéo. Artur Xexéo, José Antônio Xexéo e
família, Antônio Augusto Marvão e família e Maria
Moreira convidam para a Missa de Sétimo Dia que
será realizada amanhã, terça-feira, dia 28, às 10h30.
na Igreja Nossa Senhora cio Rosário (Rua General
Ribeiro da Costa, 1 64, Leme).

THEREZINHA SCHREIBER
(NASC. THEREZINHA RENNÓ CHAVES)

• Luciana e Bethina Schreiber, suas filhas e Abrahào
'Schreiber comunicam o falecimento de sua THEREZI-
:NHA. ocorrido em 26/08/90 e seu sepultamento que será
.em Itajubá.

JOSE PÂULO STIEBLER
(MISSA DE 1 MÊS

tA 

MONTEVERDE TURISMO E CÂMBIO LTDA. con-
vida os parentes e amigos para a Missa de Trigésimo
Dia. a realizar-se no dia; 29/08 ás 08 30h. na Igreja de
Santa Rita — Rua Visconde de Inhaúma — Esquina c/

A/liguel Couto — Centro.

HERMANCE FARIA

COELHO DE SOUZA
(MISSA DE 7° DIA)

tDavid 

Coelho de Souza, filhos, noras, genro, netos e bisne-
ta agradecem as manifestações do carinho recebidas e
convidam para a Missa que será realizada amanhã, dia 28
de agosto, às 19 horas, na Igreja de N. Sra. da Paz.

Ipanema.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av, Brasil 500, De domingo

à 6a até 20:00h, aos sábados e feriados 1 7:00.
Tels.: 585-4350 — 585-4326 — 585-4356. Após

estes horários atendemos nos
Tels.; 585-4320 e 585-4476 ou

no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS

Para outras informações, consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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José Carlos Pelosi
JUIZ DE FORA. MG — Os cinco

bandidos que fugiram na tarde de sexta-
feira do presidio de segurança máxima
de Contagem (MG) libertaram ontem
mais dois reféns e ainda mantém preso
o coronel da PM Edgar Soares numa
casa de veraneio no bairro dc Novo'
Horizonte, em Juiz de Fora (MG), pró-
ximo a divisa com o Rio dc Janeiro.
Com a ajuda dc um jornalista — Mar-
cos Falconi, diretor da Rede Regional
de Comunicação de Juiz dc Fora —,
que sc dispôs a servir dc refém, foram
libertados ontem José Simão Filho, 21
anos, estudante do quarto ano dc Eco-
nomia da Universidade Federal dc Juiz
de Fora c Miguel Jacob, 23, cursando o
ultimo ano dc Medicina da UFJF."Não temos pressa. Temos todo o
tempo do mundo. Aprendemos a espe-
rar o momento certo para a fuga. Vol-
tar para a cadeia, jamais". A frase foi
dita por Edson Cordeiro de Sou/a. 33
anos. o Patinha, que durante todo o
dia dc ontem negociou com as policias
civil c militar c com repórteres a li-
bcrtaçâo dos dois reféns. Os cinco ban-
didos — Geraldo Antônio Veloso; Se-
bastião Pereira, Tiãozinho; Antônio da
Rocha Almeida. Popô; Wcllington Mo-
rcira da Silva, Leilão-, c Peninha —
seguiram para Juiz dc Fora após vá-
rias tentativas dc sc livrar da policia
pela BR-040 (Rio,'Juiz de Fora), trocan-
do carros, armas c reféns.

Eles estão sendo perseguidos desde
sexta-feira, quando fugiram do presi-
dio depois dc matarem o guarda peni-
tenciáno Gilson Rafael Alves de Oli-
\eira com um tiro na boca. Durante a
fuga. o tenente da PM mineira Mauri-
cio Sávio foi morto com um tiro na
cabeça no interior do carro-forte utili-
zado para deixar o presidio. Já no ter-
ceiro dia como foragidos, os bandidos
exigiam, para deixar a casa 425 da Rua
das Margaridas, no bairro Novo Hon-
zonie, a troca dos reféns José Simão
Filho c Miguel Jacob por dois reporte-
res que seguriam com eles junto com o
terceiro refém, Edgar Soares, presidente
do Clube de Oficiais da Policia Militar,
até alguma fronteira com outro estado.

Constrangimento — A trans-
missão da exigência da presença de dois
repórteres, feita pelo comandante do 2o
BI'M de Juiz de Fora, coronel Elmo de
Oliveira Sebastião, acabou causando um
constrangimento entre a imprensa c a
Policia Militar O coronel Elmo apenas
disse aos repórteres que a situação den-
tro da casa era de "total normalidade" e
que os bandidos queriam apenas "dialo-
gar com dois repórteres para terem
maior segurança". Os jornalistas quise-
ram saber então o que significava aquela"segurança", já que, sc fosse apenas a
transmissão dc alguma mensagem, isto
poderia ser feito por uma das janelas sem
que fosie necessária a entrada de repór-
teres na casa. Irritado, o detetive da 7*
Delegacia Regional de Juiz dc Fora,
Emanuel Jamil, acabou admitindo:"Não c nada disso. O que os seqüestra-
dores querem mesmo são dois repórteres
para seguirem com eles e o coronel até a
divisa do estado."

O coronel Elmo acabou aceitando a
idéia dc que "esta devia ser mesmo a
intenção deles", mas descartou a hipó-
tese dc fazer um acordo com os bandi-
dos. Formou-se a comissão de negocia-
ção composta pelo coronel Elmo. o
major Hely, o delegado regional de Juiz
dc Fora, Teóphilo Pereira de Carvalho c
o detetive Emanuel Jamil. Os bandidos
disseram então á comissão que aceita-
vam receber na casa um grupo de 12
jornalistas.Segundo relato do repórter do JOR-
NAL DO BRASIL, ao entrar no jardim
da casa era possível perceber que "as-
sistiriamos a cenas falsas c fabricadas".
Isto porque, apesar das profundas olhei-
ras e o semblante carregado de tensão,
rentado no sofá da sala. sob a mira das
armas, o coronel Edgar Soares chegou a
posar ao lado dos seqüestradores dizcn-
do que eles eram "pessoas boas". Os dois
rapazes diziam também que estavam sen-
do bem tratados e abraçavam os bandi-
dos para as fotos.

Na entrada da varanda, Tiãozinho,
com uma metralhadora, cuidava para
que a casa não fosse invadida. Junto à
porta de entrada da sala, Pcninlm dia-
logava com os repórteres com dois re-
vólveres na cintura, lendo a cobertura
de Leilão, também armado. Popó, com
dois revólveres, c Geraldo, com um,
apontavam as armas para o coronel
Edgar, sentado no sofá. Após a saida da
comissão dc imprensa, o jornalista —
Marcos Falconi, diretor da Rede Re-
gional de Comunicação de Juiz de Fo-
ra — se dispôs a servir de refém.

As 13h40 ele entrou na casa, acompa-
nhado de Eduardo Costa, da Rádio lta-
tiaia, de BH, e dialogou por 55 minutos
com os seqüestradores, saindo de lá
com José Simão Filho e Miguel Jacob,
23. Emocionados, os dois rapazes abra-
çavam seus parentes repetindo para a
imprensa que "eles mereciam uma chan-
cc pois foram torturados e a culpa c do
sistema". Às I5h. como combinado,
Marcos, 35 anos e cinco filhos, vol-
tou para o interior da casa, juntando-se
ao coronel Edgar.

Mais uma vez ele conversou com os
seqüestradores mas, às I6h30, Eduardo,
pensando cm como ficariam preocupa-
dos seus familiares, pediu para cônsul-
tar sua mulher sobre se deveria per-
manccer ou não como refém. "Os
bandidos são determinados, estão for-
temente armados e dispostos a atirar e
até a morrer para conseguir a fuga",
argumentou. Quando Marcos saiu com
os dois rapzes transmitiu novas exi-
géncias do grupo de fugitivos: capace-
tes da COE — Companhia de Operações
Especiais da Policia Militar — para
trés reféns e para eles. coletes à prova
de balas, e outro carro. A exigência
não foi atendida.

Em torno da casa, além das policias
civil e militar de Juiz de Fora, estão
seis policiais do GAC de São Paulo —
Grupo de Ações Táticas Especiais, com-
posto de duas mulheres e quatro homens,
comandados pelo capitão Wanderley
Mascarenhas.

Juiz do Fora, MG — Fotos Carlos Mesquita
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I\a varanda da casa, Geraldo, armado dc uma metralhadora, cuidava de evitar uma invasão..

.enquanto Peninha ( E) negociava com a policia a troca dos reféns pelos jornalistas

Os passos da negociação

9h30 — Sai da casa a comissão dc
negociação composta pelo coronel Elmo
Hely, o delegado regional de Juiz de
Fora, Teóphilo Pereira de Carvalho c o
detetive Emanuel Jamil;

9h45 — O delegado Francisco Chi-
nelato entra no sitio trazendo o Santana
A/ul metálico sem placa, usado pelos
foragidos;

9h55 — O detetive Emanuel Jamil
conta aos repórteres a verdadeira inten-
ção dos fugitivos: fazer dois deles de
novos reféns;

10h20 — O coronel Elmo tenta
convencer os repórteres de servirem co-
mo refém, justificando: "Ultimamente is-
to é muito comum";

10h30 — Wiliam Moreira da Silva,
o Chapinha, irmão do Leitão, implora ao
irmão que se entregue ou liberte os ulu-
mos reféns;

llhlO — Uma comissão de repór-
teres é chamada para entrar na casa e
documentar o clima de "total normalida-
de" que lhes descreveu o coronel Elmo.

Os bandidos libertaram os reféns Josée Miguel (E)

Os reféns Josc Simão e Miguel Jacob
posam abraçados com os fugitivos;

13h40 — O radialista Marcos Fal-
com se apresenta como voluntário para
servir de refém. Com ele entra Eduardo
Costa, da Rádio Itatiaia, de Belo Hon-
zonte. Eduardo, no entanto, sc arrepende
c pede um tempo para consultar a sua
mulher:

14h25 — José Simão c Miguel
Jacob são libertados;

15h — Os radialistas Marco Falconi
e Eduardo Costa saem da casa prometen-
do voltar às lSh para novas negociações;

Caseiro tentou

evitar seqüestro
Ainda no inicio da noite de sába-

do. os cinco foragidos libertaram al-
guns dos oito reféns que mantinham
no sitio do bairro Novo Horizonte,
próximo ao aeroporto da Serrinha,
em Juiz de Fora — Andréa Brito
Thomas, dc 18 anos, seu irmão, An-
derson Brito Thomas. sua amiga, La-
bib Simão, de 14 anos. Adilson Cami-
nhete e Glair Simão, dona do Monza
roubado na estrada pelos fugitivos.
Dentro da casa, sob a mira de revól-
veres c metralhadoras, permaneceram
o coronel Edgar Soares. José Simão e
Miguel Jacob. Os dois últimos foram
libertados na tarde de domingo.

Ontem pela manhã, Glair voltou
ao sitio e, chorando muito c implo-
rando a Leitão a libertação do filho,
contou que quando seu Monza foi
interceptado na estrada, os seqüestra-
dores se amontoaram nele. Ao todo o
carro levou 10 pessoas para o bairro
de Novo Horizonte, para onde ela sc
dirigia pensando em passar o final dc
semana na Granja Nossa Senhora dc
Fátima, de sua propriedade. Como lá
estariam outras pessoas, ela orientou
os bandidos para que fossem para o
sitio de Edson Jacob, "onde difícil-
mente costuma ter gente nesta épo-
ca".

O que Glair não sabia é que seus
filhos estavam lá. Na entrada, o casei-
ro Eduardo Vianeli, de 40 anos. ten-
tou barrar a entrada do veículo, ar-
mado de uma espingarda, para evitar
o seqüestro e a invasão do sítio. Com
metralhadoras, os fugitivos ignoraram
a ameaça do caseiro, fazendo-o de
refém, junto com sua mulher, Maria
Auxiliadora da Costa Ribeiro, e os
filhos — Jonatlian, de seis anos, c
Sarah, de nove. O caseiro, a mulher e
seus filhos foram libertados logo, mas
Glair e a filha só saíram no início da
noite. Glair for ao sitio pedir deseul-
pas à Norma, mulher de Edson, por
ter envolvido seu filho na confusão.

M.I-

DI
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Riocentro abre hoje 
feira 

de informática 
Artis°

Claudia Bensimon
A 10" Feira Internacional de Informa-

tica, que começa hoje, no Riocentro, é o
termômetro do setor. O usuário aten-
to, que já marcou na agenda uma
visita aos 15 mil mJ da exposição,
que este ano terá 180 empresas,
vai perceber que a abertura da
economia efetivamente seduziu os
produtores estrangeiros, ávidos pelo
mercado brasileiro, ainda reservado paraexploração exclusiva de indústrias nacio-
nais em alguns segmentos. Pela primeiravez, vão aportar no circo tecnológico quea sociedade dos usuários de compu-
tadores promove anualmente, ao vivo e a
cores, equipamentos c software (progra-
ma de computador) de 30 empresas es-
trangeiras que nunca estiveram por aqui,
adianta o presidente da Sociedade dos
Usuários de Computadores e Equipa-
mentos Subsidiários (Sucesu-RJ). Hélio
de Azevedo.

Por outro lado, quem usa compu-
tadores das marcas IBM, Digital ou
Unisys — maiores fabricantes estrangei-
ros instalados no pais — c pretendia olhar
de perto as novidades tecnológicas de
seus fornecedores, pode desistir. Algumas
empresas nacionais — como Microtec e
Itautec. lideres no segmento dos micro-
computadores — também abriram mão
de participar da mais tradicional exposi-
çáo do setor, que deverá, assim como nas
anteriores, atrair uma média de 150 mil
visitantes.

Boicote ao Rio de Janeiro'' Não. repe-
tem em coro os que não reservaram es-
tandes este ano. Mas o exemplo mais
surpreendente é o da IBM. É a primeiravez. em 10 anos, que a empresa deixa de
montar seu show tecnológico. A justifica-
tiva oficial c a de que os recursos necessá-
nos para participar da feira, programa-
dos geralmente no inicio do ano, foram
realocados atendendo a uma nova escala
de prioridades, determinada no pós-Pla-
no Collor. Mas por trás dessa nova pos-tura. entretanto, onde. na prática, as cm-
presas estão deixando de lado uma boa
oportunidade de fazer marketing, apare-
cem os contornos de uma nova tcndèn-
cia.

Amadurecimento — O usuário
brasileiro amadureceu — lá se vão 10
anos de convivência com a parafernalha
eletrônica — e a tecnologia, de 10 anos
para cá, deu um salto gigantesco. Hoje é
difícil falar da informática de maneira

Soma D Almeida — 4/8/88

Novidades da feira
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Azevedo: muitas surpresas

dissociada das telecomunicações, por
exemplo. Neste contexto, a estrela do
software sobe. E o programa, em alguns
casos, que vai inclusive determinar a csco-
lha do equipamento adequado para uma
determinada aplicação. A palavra de or-
dem, portanto, é solução, já incorporada
ao vocabulário da maior parte dos fabri-
cantes nacionais e estrangeiros.

Traduzindo: o usuário, seja uma cm-
presa, ou o micreiro doméstico ou profis-
sional, quer ter a alternativa de receber
informações de outro computador atra-
vés de fac-simile e fazer com que, através
do micro instalado na mesa do seu cscri-
tório. qualquer informação armazenada
no computador de grande porte de sua
empresa seja acessada sem complicações,
por exempío. Para que o uso da informá-
tica não seja um alimcntador de frustra-
ções, os produtores de bens de informáti-
ca estão mudando de roupa: ai d a vez
mais na linha dos prestadores de serviços,
fabricando c integrando equipamentos,
recursos de telecomunicações e de mi-
crocletrônica.

As feiras setori/adas, onde se pode
mostrar para um público bem especifico
uma solução completa para a realização
de alguma atividade com recursos da in-
formálica. parece ter se tornado uma al-
ternativa mais atraente para as empresas
que estão apostando nesta idéia. Disposta
a provar que quando o assunto e produto
de informática não são necessariamente
os grandes que fazem a festa, a Sucesu
preparou uma feira com características
diferentes, onde as pequenas e médias
empresas vão garantir o brilho da mostra,
diz Azevedo

I—l Repensando os Caminhos c o
— tema do XXII Congresso Na-

cional de Informática, evento paralc-
Io á feira que servirá de palco para
ampla discussão dos rumos do setor.
Não vai faltar o debate político: uma
série de painéis especiais discutirão
qualidade, competitividade e preços
dos produtos made in Brasil. A pro-
gramação do III Congresso interna-
cional é ideal para quem quer ficar
por dentro das tendências tecnológi-
cas da informática no mundo, onde o
destaque fica por conta das aplica-
ções dos recursos de inteligência arti-
ficial. A lista de convidados estran-
geiros é extensa. O americano Ed-
ward Felgenbaum, com lugar cativo
na lista dos 10 mais da computação
nos EUA, é a grande atração de hoje,
revela o coordenador da programa-
ção técnica, Manoel Segadas Viana.

Micro I — A FPC vai apresentar ao
mercado um microcomputador com o modelo 30
do PS/2 da IBM, que não é comercializado no
Brasil. E o primeiro elone do produto.

Micro II — A Microtec não participada feira, mas uma de suas revendas, a Computcrwa-
re, vai ser a única a mostrar o micro MF 486. o mais
recente lançamento do fabricante. O equipamento
incorpora o chip 804X6, pode trabalhar com até 32
terminais e estará disponível no último trimestre do
ano.

Micro m — o Zero 386-IX é o lança-mento da Zero Industrial na feira. Por 7.500 BTNs
fiscais, o usuário leva para casa um micro com dois
drives e monitor. Outros modelos disponíveis: oZero XT, por 3.320 BTNs fiscais; Zero 286, 6.700BTNs fiscais; e Zero 386, por 13.850 BTNs fiscais.
• INfacro IV — Pela primeira vez a Apple
participará de uma exposição no Brasil. Quemnunca teve oportunidade de ver o microcomputa-
dor Macintosh ao vivo e a cores não pode deixar de
passar no estande da empresa, (foto)

^ 

Laptop — Um protótipo de um laplop
(computador menor que um micro portátil que
pode ser usado com baterias) estará cm demonstra-
çáo no estande da Quantum Computadores.

Supercomputador — o super
computador que a Coppe (Uf- RJ) vai demonstrar
deu ü/r no Sew Yark Times. Está na lista dos
equipamentos capazes de realizar complexas opera-
ções cientificas e já está sendo usado para cálculos
de estrutura das plataformas de petróleo. Prospcc-
çáo de petróleo, processamento de imagens, meteo-
rologia. engenharia nuclear e computação gráficasão algumas da aplicações do NCP-I. Vale confe-
rir.

Disquete — A Verbatim coloriu seus
disquetes, tles agora estão disponíveis nas cores
vermelho, laranja, amarelo, verde e azul Tudo
para facilitar a separação de informações por as-
sunto. departamentos ou divisões. Cada caixa de 10
unidades contém um par de cada cor.

Produção — Um sistema integrado de
produção é a principal novidade da DSI na feira. O
programa controla passo a passo a produção de
uma fábrica, desde o planejamento. Outros produ-tos para a arca escolar c rural também estarão em
demonstração.

'Desktop publis!^^ — a
SPA preparou vários lançamentos. O destaque fica
por conta do Ami Professional, um programa paradesktop publishing (editoração eletrônica) que in-
corpora um processador de texto. O Opcn Access
III. nova versão do software integrado que é carro-
chefe de vendas da empresa e o Access SQL, banco
de dados para ambiente Windows, também serão
apresentados.

Ponto eletrônico — O destaque
do estande da Dimep e o Micropoint. Trata-se do
relógio de ponto eletrônico já produzido pela cm-
presa que agora ganhou um espaço para o uso de
cartucho, que pode ser transportado e armazenar
todos os registros de cartões por até dois anos.

Workstation — A Scopus Tecnolo-
gia vai apresentar as workstations (estações de tra-
balho graficas) da Sun Microsystems.

Cheques — A Sirius, fabricante de im-
pressoras de cheques e documentos de segurrança,
vai demonstrar impresoras a laser de pequeno portevoltadas para imprimir caracteres cmc-7 (dos che-

ques), logotipos e alé assinaturas. São dois mode-
los: o LS-308 imprime oito páginas por segundo c a
LS-315. 15 páginas por segundo.

Software — A Intercorp, distribuidora
do Lotus 1.2.3 no Brasil, vai lançar dois produtosna feira. O Close-up, programa voltado para co-
municaçáo de micros a distância e o Postscript,
para impressão de documentos. No estande da
empresa o usuário poderá conhecer a extensa lista
de programas para micros que a Intercorp vende.

Processador de Texto —
Uma máquina de escrever eletrônica ligada a um
micro é recurso suficiente para que o Memotype-
Vídeo, processador de texto que a lntcrprint vai
lançar, seja utilizado por qualquer datilografo.

Promoção I — Ouem tiver cartão de
crédito poderá sair da feira carregando os softwaresCapoeira e Curió, voltados para a segurança de
dados. — da Módulo. A empresa também vai
lançar um kit de treinamento para revendas e usuá-
nos com transparências e planos de cursos.

Promoção H — L'tn grupo de seis
empresas nacionais produtoras de software — Hu-
mana. Convergente, Módulo. Base, Soft e Tu.xondecidiu oferecer, durante a feira, um cupon que
garante desconto de 10% na compra de qualquer
programa produzido por cada uma.

Promoção in — A Saga vai vender
as placas de rede local PS-16 (de dois Mbits) junto
ao software gerenciador de rede conecta por 9S0
BTNs. A promoção só vale na feira. Outra novida-
de: as placas especialmente desenvolvidas para per-
milir o uso do sistema de rede Lan Manager. da
Microsoft, que estão em fase final de teste para
homologação. No estande da empresa, várias solu-
ções para uso de redes locais poderão ser encontra-
das.

Impressora — Lady 90 é o nome da
nova impressora da Elgin. Ela pesa 3,5 quilos, podeoperar nas voltagens 110 ou 220 e trabalha impn-
mindo textos a uma velocidade de 120 cps (caractc-
res por segundo). Outra novidade c a capacidade de
combinar 10 diferentes tipos de caracteres no mes-
mo texto ou até na mesma linha.

Fac-símile — A Dismac reservou
uma surpresa para a feira: o lançamento do seu
fac-símile D Fax 3.800. É mais uma opção para o
usuário. A Itautec, líder no segmento, não estará
na mostra.

Embratel — A empresa fará o pré-lançamento do sistema de tratamento de mensa-
gens X-400 (o antigo Cirandão). IX- roupa nova, o
serviço, até o final deste ano. vai garantir ao usuá-
no a possibilidade de trocar informações com ou-
tros filiados aos serviços, semelhantes no mundo
inteiro. Permiti-
rá. ainda, o con-
tato com todas
as redes de telex
e fax internado-
nais-.

Telefo-
nia I — A
Equitcl preparou
para a feira o
lançamento do Saturno 2.000 MS, produto quecombina o tradicional KS com as funções de um
PABX. O Materset é outra novidade: aparelhos
telefônicos que podem ser colocados sobre a mesa
ou na parede. Ao gosto do freguês. Uma mesa de
opcn que dispensa o operador de apertar vários
botões para atender a várias ligações telefônicas e o
Saturno 100, uma central para pequenos usuários,
encerram a lista de lançamentos, mas outros sistc-
mas, como o correio eletrônico, estarão em de-
monstração. (foto)

Telefonia II — a Phihps fará a pn-meira demonstração dos telefones móveis que está
lançando no mercado brasileiro. São dois modelos,
um para o carro e outro para carregar debaixo do
braço para qualquer lugar. Estarão disponíveis no
mercado já em setembro.

A contribuição que as

empresas podem dar ao

quadro de funcionários

Fernando Eli si o Prado *

A 
troca de acusa-
ções entre a

iniciativa privada e o
governo sobre quem
vive á sombra de
quem deverá sofrer
um acirramento nes-
tes tempos de Brasil
Novo. por conta das
medidas econômicas
de combate á infla-
çáo e seus reflexos na
saúde financeira das
empresas. O momen-
to atual oferece uma oportunidade impar para alargar a
cizânia entre governo e iniciativa privada e contribuir, de
forma saudável, para melhor definir os papéis destes dois
figurantes. Como reflexo das medidas econômicas, o em-
presário tem se voltado para conhecer melhor a natureza de
seus custos, cm oposição ao comportamento histórico de
aumentar o preço dos produtos. Nesse garimpo de informa-
ções, aqui e lá ele estará descobrindo alguns dados revela-
dores de como a empresa gasta os recursos.

Na gestão d.is despesas com recursos humanos, por
exemplo, ficará surpreso ao constatar o grau de envolvi-
mento da empresa com os aspectos sociais do cotidiano da
vida dos empregados. Hoje, uma empresa que se preze, deve
vestir, alimentar, transportar, oferecer seguro de vida, as-
sistcncia médica, dentária e hospitalar fora do circuito
oficial, complementar a aposentadoria c. cm alguns destes
itens, abranger também a família do empregado. Não deve"
desprezar ainda a possibilidade de manter alguns outros
programas para elevação cultural, social e esportiva de seus
funcionários e familiares.

A soma de apenas alguns destes itens pode representar,
para empregados com nivel de renda em torno de um salário
minimo, algo em torno de 175° o de acréscimo sobre o valor
nominal do salário. Assim, para um empregado que ganhaCrS 6 mil, a empresa desembolsará CrS 10.450 que, soma-
dos ao salário nominal, representarão CrS 161.504 de gastoefetivo.

A medida que o salário aumenta, diminui percentual-mente o encargo. Em contrapartida, p.ira um salário de CrS
200 mil, o desembolso de encargos passa para CrS 124.692!
Equivalente a um belo sal.irio, considerando a renda média
do trabalhador brasileiro, cujo ganho mensal para uni
operário especializado está em torno de CrS 50 mil a CrS 60
mil. Só os encargos de uni cargo de nivel gerencial médio
eqüivalem aos salários de dois operários altamente especia- -
lizados.

Fica nitido. portanto, que as empresas vêm ocupando
um espaço cada vez maior em áreas que são de responsabi-
lidade básica do Estado Na ineficiência do governo, as
empresas entram a reboque, pressionadas de um lado pelos >
sindicatos, de outro através da competição por mão-dc-o- •
bra qualificada, e também pela preocupação em manter o
padrão de vida dos empregados, ainda que de olho nos
índices de produtividade O resultado prático dessas pres-sões e uma inversão de papéis, com o governo reduzindo .
gastos com benefícios sociais e a empresa assumindo esta
transferência de custos.

Colocados os papéis em sua ordem natural — ou seja, o
governo cuidando do social c a empresa dos negócios —, a
massa salarial poderia ter, imediatamente, um significativo
aumento se repassados os custos destes encargos para os
salários, mesmo considerando que não são todas as empre-
sas que oferecem um menu tão amplo de benefícios. —

Eis ai. talvez, uma excelente oportunidade para os sindi-
catos de trabalhadores se unirem aos empresários na pres- 

*
são ao governo, por uma administração eficaz dos recursos
da Previdência Social para a saúde, educação, transporte «
urbano etc. Por mais exdru.xula que pareça, esta associação
traria, a médio e longo pra/o. resultados positivos tanto '
para empresas quanto para governo.
* Fornando Elisio Prado ó professor do Programa do EducaçAo '

Continuada para Estudos EMocutivos da FGV-SP *
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ESTAMOS LANÇANDO
A EP5400 NA FEIRA
DE INFORMATICA
RIOCENTRO
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SALÃO DO SOFTWARE.
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Apple 
promete novidades

Comitiva dos EUA
vem apresentar
novos produtos

A 
Apple vai reinar sozinha no pa-
vilhão das empresas estrangei-

ras por conta da ausência da IBM na
Feira de Informática. As duas empre-
sas concorrem ferozmente no mercado
de computadores pessoais americano,
berço do Macintosh, o micro da Ap-
pie que revolucionou a informática e
continua a virar a cabeça dos consu-
nndores. As facilidades de uso do
equipamento, aliadas a recursos gráfi-cos. visuais e sonoros, garantem que o
usuário, mesmo leigo, ganhe intimida-
de com o colondo Mac em poucashoras. L a primeira vez que o boardda
empresa vem ao Brasil para mostrar a
linha Macintosh, hoje com oito mode-
los. o mais barato na faixa dos USS
1.700 e o mais caro. a USS 17 mil nos
EUA. O diretor responsável pelos ne-
gócios da América Latina, Alan VVhi-
te, encabeça a comitiva e fará, pes-soalmente, a demonstração dos
produtos em seu estande na sexta-fei-
ra, ás 8h.

Mas se a disposição da Apple é
estudar a instalação de um escritório
no Brasil, á espera da abertura do
mercado, antes desta, as outras visitas
não foram nada amigáveis. Fm 1987,
a empresa acusou a Unitron — em-
presa paulista que fez um elone do"
Macintosh utilizando técnicas da en-
genharia reversa — e causou o maior

reboliço no Itamarati. Naquela época,
o contencioso comercial Brasil-Esta-
dos Unidos na área de informática
estava para Ia de acirrado A SEI
(Secretaria Especial de Informática),
que havia incentivado o projeto, aca-
bou recuando. A Unilron foi proibidade produzir o micro c o usuáno brasi-
leiro ficou a ver navios, pois. como se
sabe, o Macintosh não tem passaporte
para entrar no pais.

Mas a verdade é que o contraban-
do corre solto. Estimativas apontam a
existência de 15 mil a 20 mil Macin-
tosh no Brasil, c somente agora come-
çam a aparecer os oficiais. As editoras
receberam sinal verde para importar.
E como tudo neste nervoso mercado
acontece do dia para a noite, já exis-
lem seis empresas prestando serviços
de manutenção e assistência técnica
para o Mac. A empresa paulista Pro-
texto'Alphaser. uma ramificação do
grupo argentino Bayresco, é uma de-
Ias. todas representantes oficiais da
Latm 1 rade Group, empresa america-
na uma das vias de penetração da
Apple no mercado latino-americano."Investimos USS 500 mil em equi-
pamentos Macintosh para montar a
Protexto", uma editora informatizada
de livros que começa a operar com os
novos equipamentos hoje, anuncia
Benone Kaltenbacher, diretor geral da
empresa. A Alphaser. cnada há dois
anos e meio, presta serviços de assis-
tência técnica e treinamento. Os técni-
cos da empresa, alias, foram todos
treinados na própria Apple. (C R)

0 sucesso da SUCESU.

Trabalha com 5 cores diferentes • imprime 2
cores simultaneamente sem perda de veloci-
dade • primeira cópia em apenas 5 segundos
• faz 40 cópias por minuto • amplia e reduz
milimetricamente • CONSULTE: 273-5122

MINOLTA
A simplicidade
da inteligência.

SUCESSO NO RIO!

A X FEIRA INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA,
no Rio de Janeiro, irá mostrar grandes novidades.

A BraSoft e a sua revenda autorizada DIDATA ,
apresentam as melhores oportunidades para você

adquirir os Softwares líderes de mercado.

WORDSTAR 5.0 por CR$ 14.900,00 (entrega no local)

PC TOOLS 6.0 preço especial de lançamento
CR$ 19.900,00 (reserve já o seu)

E ainda :

FLOW CHARTING 3.0

XEROX VENTURA PUBLISHER 2.0 PLUS

Estoque limitado ! Utilize seu cartão de crédito.
Aproveite !

Na compra destes programas você concorre ao sorteio de
um micro Itautec IS30 Plus II.

Sem falar nos sorteios diários de WordStar 5,
demonstrações e bate-papos sobre toda a linha de

produtos da BraSoft.

Visite-nos no stand G30. Sucesu para você no Rio !

a
BRASOFT

Estes preços você encontra também nos stands de nossas
revendas autorizadas: ALLEN (GI20) e SEVEN (G23).

SÓ QUEM TEM OS INSTRUMENTOS CERTOS
PODE EXECUTAR TODOS OS MOVIMENTOS.

CONTA DINÂMICA MONTREALBANK.
I ma conta completa, especial, movimentada atravésdo Montrealcheck Ágil. Sua.*» decisões podem ser

tomadas por telefone, centralizando todas as
operações Competente

Dispõe de um gerente exclusivo e de uma equipede especialistas cm aplicações,
Conta Dinâmica Montrealbank . que lhe d.ias melhores performances.
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Dinheiro
A escassez de dinheiro em setembro vai
favorecer as aplicações em renda fixa,
que darão juros maiores. Seu Bolso Cristina Calmou

os investimentos em agosto (%> I Aperto monetário favorece CDB e fundo

K. H na semana 2o + M •
at* 24/8

Over Ouro •olsa
Rio

Bolsa
SP

Dólar Fundos
R-Flxa

BTN
fiscal

Fonte Andima e Anbid

|—| A semana que passou tirou o
'—' fôlego de muita gente, diante da
brusca oscilação das taxas dc juros.
As bolsas de valores, já prejudicadas
com possíveis reflexos da crise no
Golfo sobre o desempenho das em-
presas, caíram muno. com poucas
ações conseguindo dar ganhos aos

\\investidores O dólar ha meses não
da lucro aos investidores e difícil-
mente dará. A liberação das impor-

taçôes, pelo câmbio comercial, e os
bons resultados da política de com-
bate ã inflação não estimulam a alta
da moeda americana. O ouro tam-
bem caiu na semana passada, apesar
de no mês acumular uma alta de
11.82%. Os fundos de renda fixa
estão dando hons resultados, conse-
guindo uma vantagem sobre a infla-
ção. que deve fechar agosto com

índice de 9.5"o

Diferença de preços no Brasil e nos EUA

Produto Rio Miami Dlforon 9a
(em USS) (am US$) (%)

Toda-dlccos laser 490,00 210,90 123

Forno mlcroondas 654,OO 100,00 227

Televisor 082,00 200,86 227

Vidoocassete 745,00 260,82 176

Editor oletrfinlco 30.000,00 10.000,00 400

Computador/acesB. 2.080,00 005,OO 110

Ar condlcionado 540,00 330,OO 64

Fac-slmlle 3.608,00 608, OO 417

CAmera Handycam 3.625,OO 785,OO 362

I | Em termos dc diferença de preços— entre produtos similares. Brasil e
Estados Unidos têm mintas coisas inco-
muns. Dos aparelhos eletrônicos nuus
simples aos equipamentos mais complc-
ws. há vários zeros separando o gasto
dos dois consumidores Tomando-se

por base a colação do dólar oficial, um
fac-simile pode custar USS 3.608 no
Rio ou l :SS 698 em Miami. E até um
carioca bem humorado sairia do ar
após descobrir que o seu aparelho de
TV. comprado aqui por USS 982, custa

apenas USS 299,86 nos EUA

Banco cobra até 30% de

juro 
no cheque especial

Se você lem conta especial ou então,
mesmo sem garantir este privilégio, vive
brigando com os números oficiais apon-
lados pelo saldo do banco, deve tomar
muito cuidado agora. As instituições es-
tão cobrando juros que \ari.ini de 25% a
30% ao mês para quem deixa a conta
especial ficar no vermelho. L as noticias
não são nada animadoras para as pes-
soas que, mesmo sem contas especiais,
volta c meia passam cheques sem fundos
por puro descuido. Alguns bancos, como
o Bradcsco e o Nacional, cobram dois
BTNs por devolução (cerca de CrS I IO).
Mas a conta pode ficar um pouco mais
salgada cm outras instituições."Agora presto muita atenção parasaber exatamente quanto tenho de saldo.
So entro no fundo quando não há oulra
saída. e. mesmo assim, por pouquíssimo
tempo", conta Eduardo Carvalho, enge-
nheiro. 42 anos. No inicio deste ano,
logo depois do Plano Collor, ele chegou
a pensar em não ter mais conta especial.
Mas resolveu manter este privilegio por-
que o comercio está cada vez mais des-
confiado na hora de receber um cheque.

"O cheque especial ainda ê mais respeita-
do", acredita.

Muitos correntistas perderam o direi-
to a contas especiais ultimamente porqueos bancos estão cada vez mais exigentes:
querem saldo médio que garanta a con-
cessão dc credito. O ixinco cobra, cm
troca, uma taxa de juros, que ainda era
suportável há algum tempo. I m expc-
riente gerente de banco ensina que nin-
guém deve usar o crédito des cheques
desenfreadamente Mesmo quem é clien-
te especial do Banco Real. que permite o
saldo negativo por até sete dias no mês.
Se houver abuso desta vantagem, os ju-
ros começam a contar rapidamente.

A situação se complica para quem
não tem cheque especial e costuma não
manter um controle do canhoto do talão."Outro dia passei um cheque sem fundo
por puro descuido", conta a secretária
Maria Helena Gomes. 31 anos. Pagou
cerca de CrS 200 pdo erro na contabili-
dade. Não chegou a pesar muito no boi-
so. mas foi o suficiente para ligar o sinal
de alerta. "Agora vou passar a acompa-
nhar todo dia quanto tenho no banco",
diz. (Sônia Araripe)

Receita evitará contas

da declaração de ajuste

BRASÍLIA — A Secretaria da Receita
Federal começa a definir uma séria de
medidas que tornarão mais simples a de-
claraçào do Imposto de Renda. A decisão
foi adotada porque os técnicos constata-
ram que a desejada simplificação idealiza-
da no go\erno passado só trouxe dor de
cabeça e muito trabalho aos contribuintes
no momento em foram preencher o for-
mulário do exercício I990. ano-base 1989.
Os erros apurados foram em maior nume-
ro nas declarações de ajuste, dos contn-
buintes com duas ou mais fontes de renda,
que tiveram o trabalho de reproduzir mês
a mês os cálculos do mensalão.

Os técnicos da Receita têm 90 dias
para concluir os estudos. No entanto, exis-
te expectativa de que o formulário simpli-
ficado possa ser conhecido em 30 dias. O
desafio é achar uma forma simples para os
contribuintes que pagam o mensalão que
evite as I2 contas exigidas. O diretor ad-
junto. Agenor Manzano, diz que é possível
simplificar o formulário, a partir de técni-
cas como as que vig> Taram antes. Ou seja.
a simples soma das rendas do contribuinte

dedução do imposto ;á recolhido na

fonte. Mas não ha decisão e os estudos
estão apenas começando.

Para o próximo ano, a Receita preten-
dc fazer modificações nos abatimentos. A
idéia é permitir que despesas com médicos
e dentistas possam ser abatidas totalmen-
te. Este ano. estas despesas devem ser
deduzidas mensalmente quando supera-
rem 5% da renda bruta do contribuinte. O
retorno ao abatimento integral possibilita-
rá. segundo Manzano, o retorno das resti-
tuições. O governo deixou de restituir im-
posto ás pessoas físicas porque as
mudanças adotadas no governo passado
partiram do pressuposto de que o imposto
arrecadado era o efetivamente devido por
cada contribuinte. O governo não pensa
restabelecer outros abatimentos, como
despesas com aluguel ou com ensino.

Em 1991. os contribuintes com duas
fontes de renda poderão recolher imposto
antecipadamente, se quiserem, a qualquer
momento, e não mais só no primeiro dia
util da segunda quinzena de cada mês. Ou.
como |á e permitido, fazer o ajuste na
declaração anual l fíeam: lhrtv)

Antes de tomar qualquer decisão dc
investimento é preciso ler em mente
que, mais do que nunca, dificilmente o
governo cedera no combate á inflação.
E o aperto monetário previsto para se-
lembro será maior ou menor cm função
do comportamento dos preços, garante
o presidente do Banco Central, Ibrahim
F.ns. Na semana passada, os juros subi-
ram pela a diminuição do dinheiro em
circulação e a tendência é dc alta, se-
gundo diretores de bancos, o que favo-
rece aplicações cm renda fixa c desesti-
mula os mercados dc risco.

Estava previsto para o próximo mês,
já apelidado dc "setembro negro", uma
retirada de CrS 950 bilhões do mercado
financeiro, pela obrigatoriedade dos
bancos quitarem dividas junto ao Ban-
co Central, resultantes de financiamcn-
tos concedidos após o Plano Collor. c
pelo aumento do recolhimento compul-
sório sobre os depósitos a vista. O BC.
no entanto, avisa que não fará esse
enxugamento de uma só vez.

Dc qualquer forma, não haverá di-
nheiro sobrando no mercado financci-
ro. f; não havendo sobra de dinheiro, as
bolsas de valores se ressentem, assim
como os mercados dc ouro c dólar,
alerta o diretor do Banco Boavista, Josc
Júlio Senna. Isso ficou bem nítido na
semana passada, quando os juros dos
CDBs chegaram a bater 400% ao ano.

A oscilação dos juros dos CDBs
(taxa anual)

400380 370
31®

24°

10/8 17/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8

equivalente a uma aplicação ovcrnight
de 19.22°o. com um grande nervosismo
no mercado.

José Júlio Senna lembra que o aper-
Io monetário começou cm julho, quan-
do entrou cm vigor a nova tributação
dc IOF para aplicações de curto prazo c
depois com a regulamentação da com-
pra e pagamento dos Certificados dc
Privatização. O aumento do recolhi-

mento compulsório sobre os depósitos
a vista e a cobrança dos financiamentos
das posições cm cruzados dos bancos é
mais uma etapa, disse Senna. da estra-
tégia do governo dc combater até o fim
do ano a alta dos preços.

Sobre a elevação brusca dos juros,
Senna explicou ter sido decorrente do
apavoramento de alguns bancos com o
novo imposto compulsório. "Os bancos
se assustaram e pagaram mais caro pelo

dinheiro captado no mercado". A alta
não sc sustentou no patamar de 400% e
deve ficar na faixa dos 300% ao ano, ia
que o governo adiou o prazo do reco-
liiimento compulsório c o BC garante
que não vai provocar nenhum terremo-
to no mercado.

O investidor, aconselha Senna, deve
evitar apostar na alta de inflação, o quesignificaria optar por investimentos
pós-fixados ou de curtíssimo prazo. "O
governo está pondo todas as fichas no
combate a inflação, por isso os investi-
dores devem considerar as aplicações
prefixadas de prazos superiores a 45
dias e evitar ativos de risco. Com escas-
se/ de dinheiro, é difícil haver liquide/
suficiente para permitir a alta das cota-
çòes", disse.

O diretor de marketing do Citibank,
Fernando Portella recomenda também
aplicações de renda lixa. mas sugere aos
investidores que não apliquem direta-
mente em CDBs "Devem optar pelos
fundos de renda fixa, cujas carteiras,
administradas por profissionais, são
compostas de Certificados de Depósitos
Bancários". A única preocupação é fi-
car atento a data de aniversário ( a cada
21 dias I do fundo para não pagar I()I
Aplicar diretamente em um CDB pode
dar um bom ganho, caso o investidor dê
a sorte dc aplicar no dia de alta. mas
também pode dar menores ganhos caso
a aplicação seja feita no dia errado

Comércio em 
queda 

apela ao crediário

(ri st iria Palmeira
e I aléria da Silva

Se o consumidor não tem dinheiro no
bolso para adquirir uma mercadoria, a
única alternativa é apelar para o crediário.
Mas. é preciso tomar deve tomar cuidado
com as taxas de juros. Várias lojas de
eletrodomésticos cariocas estão trabalhan-
do com taxas na faixa dos 25° o ao mcs.
No entanto, é possível encontrar outras
que cobram o mesmo preço do produto a
vista, numa tática para atrair mais clientes
Na Garson da Rua do Ouvidor, por
exemplo, um fogão Continental Caprice
custa CrS 25.500 á vista. Se o cliente
preferir pixle parcelar o pagamento em
três prestações iguais de CrS 8.500. Ou
seja, o preço é o mesmo, independente-
mente da forma de pagamento.

Entretanto, na Tele-Rio da Rua Uru-
gaia na os preços para o pagamento paax*-
lado são ban mais salgados. Na hipótese
do consumidor querer renovar o seu equi-
pamcnlo de som, pode optar pelo modelo
Sony AD 1500. No pagamento cash ele
desembolsa CrS 36 mil. No entanto, se
preferir utili/ar o crédito, terá dc arcar
com três prestações de CrS IS.6I0. No

final desse prazo, o comprador lera de-
sembolsado CrS 55 830. Segundo o vende-
dor de uma filial no Centro, a maioria dos
consumidores prefere sacar o dinheiro da
carteira e pagar á vista a ter de comprome-
ter o orçamento da família por alguns
meses.

No Ponto Frio a diferença entre os
preços á v ista c a pra/o tendem a assustar
os consumidores mais desavisados l'm
televisor Philco de 20 polegadas custa, a
preços de sexta-feira. CrS 76.900 Mas
quem preferir dividir o pagamento em
quatro parcelas deve preparar o bolso:
cada prestação e de CrS 2(i.223. E, no final
do pra/o, o consumidor terá gasto CrS
104.892 para levar um produto que custa-

v a bem menos.
Sáo Paulo — Em São Paulo, obser-

vando que o consumidor está sem dinhei-
ro. as lojas também passaram a enfatizar a
compra por crediário. A G.Aronson.
maior rede paulista de eletrodomésticos,
esta aceitando pagamentos cm ate três
vezes, cobrando juros totais dc 20%. Al-
gumas casas comerciais, com maior piKlerde fogo, estão oferecendo um plano de
crédito proprio como é o caso da Arapuâ,
que consegue dar um parcelamento maior

no preço As revendedoras de automóveis
estão igualmente sc valendo de crediário
para não fechar no vermelho. Além disso,
uma grande parte do comércio voltou a
aceitar o cartão de crédito.

A American Express, por exemplo
(com 650 mil associados e 100 mil casas
comerciais afiliadas), há dois meses teve
seu movimento incrementado com o retor-
no do uso do cartão na compra de ingres-
sos de teatro e cinema — dois tipos de
estabelecimentos que, por muito tempo,
rejeitaram o dinheiro </r plástico como for-
ma de pagamento. "Isso so foi possível porcausa dos patamares baixos da inflação",
avalia o diretor de marketing. Nelson Acar
Filho. Nas 18 lojas da G.Aronson, 50%
das vendas são feitas por crediário, garan-
lido por financiamento da empresa Cari-
que Segundo o diretor comercial, José
Ronaldo Bressane. 20% do valor á vista
são acrescidos ao preço final, que perma-
ncce fixo, sem correção monetária durante
o periiKlo.

A Arapuá, pertencente ao poderoso
grupo Fenicia, está lançando mão de seu
próprio capital de giro para aquecer as
vendas Ha cinco meses vem comerciai)-
/ando seus produtos por meio de presta-

çòes em ate 12 meses — o crediano mais
longo do mercado, l ambem a revendedo-
ra de carros paulista Brasilwagen parcela • >
pagamento dos autommcis usados em ate
10 ve/cs, facilitando a compra -\ adminis-
tradora de consórcio Camprof, pertencer.-te ao grupo Caltabiano. ha alguns meses
acena para os potenciais clientes com um
plano tentador Na hora de fazer o lance
de compra, o consorciado conta com um
empréstimo de 25° o do valor de qualquerautomóvel de marca Ford Como um ne-
gócio de pai para filho, a Camprof cobra
em quatro vezes sem juros o dinheiro
emprestado."Os comerciantes estão recorrendo ás
formas mais criativas para aumentar as
vendas", avalia Abram Szajman, presiden-te da Federação do Comércio do Estado
de Sáo Paulo. Segundo sua estimativa, o
ano devera encerrar com uma queda nas
vendas entre 8" o e 10% em relação ao ano
passado que. por sua vc/, também teve um
desempenho negativo de 3,45%. "O abo-
no dado ao trabalhador servirá apenas
para incrementar um pouco a comerciali-
zaçào de alimentos. Inseguro quanto ao
seu futuro, ate a expectativa de guerra no
Oriente afeta o comportamento do consu-
nudor". arrisca Szajman.

INDICADORES JB

Taxas de juros
cobradas

CfGdito direto 25% a 28%
ao m&s e

10% a 23%
(autombveisl

Crtdito pessoal 30% ao m6s
Cheque especial: 25% a 33%

ao mfis
Passagem aerea 8% (nacional|

e 8% (internacional)

Credicard 29.8%
Nacional 29,64%
A Express 24% mais

10% de multa
Bradesco 30%

mais encargos
Diners 29.8%
Font«i Adocit. adminisiradoras doscartdes e Vang

BTN

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
CrS 17,0960 29.5399 41,7340 41,7340 43,9793 48.2057 53.4071

BTN fiscal
Na «feira
CrS

"v:;#ié ?183BBMp
Hoje
CrS

Variação
•emanai

Acumulado
no mês

56,7638 57.0030 1,92 6 73

Bolsas de valores

Imposto de Renda

a) Cr$ 1.928.00 (julho) ou CrS 2.136,00 (agosto) por dependente até o
limite de 5 dependentes

b) CrS 23.139.00 (julho) ou Cr$ 25.635,00 (agosto) para aposentados,
pensionistas e transferidos para reserva remunerada a partir do
mès que completar 65 anos de idade

c) Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial.
d) Parcela de gastos com saúde que exceda 5% da renda bruta

mensal

Obw A tabela de /ulho so aplica ao pagamento do mensalão o carnô leão.
Font»t Secretaria de Recoita Federal

Fechamento Variação Acumulado
na 6* leira semanal no m£s

Bate de cilculo (CrS) AHquota Parcela a deduilr (CrS) BVBJ 9 902 -I2.43cn -19.20%

At6 27.477,00 isento BOVESPA 25 079 -11.25% -15.90%
De 27.477,01 a 01.891,00 10% 2 747.70
Acima de 91.591,0 1 25% 16 486,35 Nome Pre^o Osc.%

Base de cAlculo (CrS) AMquota Parceta a deduxlr (CrS) Banespa PP 530,00 3,90
Alt 30.442,00 isento ' 
De 30.442,01 a 101.473,00 10% 3 044.20
Aclma de 101.473,01 25% 18 265.15

Nome Preço Onc.%
Samitri OP 100,00 23.08
Cemig PP 18.00 22,41
Manesmann OP 59.60 22,40
Fertisul PP 50,00 21,88
Brumadinho PN 0,43 21,22

Inflação

Jan few mar abr mai Jun Jul
IPC/IBQE 56,11 72.78 84,32 44,80 7,87 9.55 12,92
INPC/IBGE 68,19 73,99 82.18 14.67 7.31 11,64 12.62
IPC/FIPE 74,53 70.16 79.11 20,19 8,53 11,70 11,31
ICV/OIEESE 74,30 77.23 79.68 22,29 11,23 1056 13,63
IQP/FOV 71.90 71.68 81.32 11,33 9,10 9,02 12,98
IGPM/FGV 61,46 81,29 83,95 28,35 5,93 9,94 12.01

caicuiaoos peto iauc. ripo finaice ae rre
(índice de Custo de Vida! © IGP (Fundação Getúho Vargas)

Aluguel
Residencial

Meses Quadrimestral Semestral Anual
201.07 727,50 3 438,46

Junho 144.10 485,13 3 118.54
Julho 41,28 281,07 2 478,40
Agosto Zero 144.10 1 902.44

M«lo 281,07 727.50 3 438.58
Junho 157.23 516.61 3 291,89
Juiho 63.19 340,16 2 678,23
AgoBto 212,38 2 462.4B
Fontti Abadi

H
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Seu Bolso

Imóveis
Para que a reforma da casa seja um

bom investimento, é preciso usar
o material adequado ao valor

e tamanho do imóvel.

Collor vai reeditar lei salarial

Dora Kranwr

BRASÍLIA — Com a manutenção
do veto presidencial á política salarial do
Congresso, que indexava à inflação os
salários ate a faixa de dez minimos. o
governo reedita hoje a medida provi-
sória que estabelece um cálculo para a
recomposição de perdas salariais, tra-
ta da livre negociação e proibe o repas-
sc de aumentos aos preços.

Os funcionários públicos, civis c mi-
litares estão excluídos dessa política sala-
rial, que também não servirá de base
para a correção de aposentadorias e pen-
sões. Essa é a segunda reedição da medi-
da. que embora não lenha sido votada
pelo Congresso no prazo de 30 dias tem
força de lei por novo periodo de um mês.
Mesmo que o Legislativo continue sem
apreciá-la, o governo pode reeditar o
texto quantas vezes quiser.

Na nova versão, constará para os
pensionistas e aposentados a conces-

Fundo de pensão

complementa a

aposentadoria

Coriolano Gaito

A vida do aposentado está cada vez
mais difícil. Sujeita a mudanças constan-
tes por parle do governo, o valor pago
pelo INPS registrou nos últimos anos
uma queda expressiva, que se torna maior
para aqueles que ganham mais. Para sc
ter uma idéia, quem recebeu como último
salario o valor de CrS 52.034 — o corres-
pendente a 10 mínimos — só \ai receber
como beneficio da Previdência CrS
31.220, equivalentes a uma fatia de 60%.
Aqueles trabalhadores que ganhavam 20
minimos só terão direito a 30% desse
último salário, ou seja, serão obrigados a
conviver com os mesmos CrS 31.20(1
mensais pelo resto da vida, sc o valor real
da aposcntoria for constante.

"O gráfico é como uni tobogã", com-
para o vice-presidente de Investimentos
do Banco de Montreal. Ansteu Zanun-
cio. O Montrealbank, juntamente com
outras instituições financeiras, como o
Bradesco, especializou-sc cm administrar
fundos de pensão, a alternativa que as
empresas buscaram para complementar
a aposentadoria dos seus funcionários.
Nos Estados Unidos fundos como esse
movimentam mais de USS 2 trilhões —
18 vezes a divida externa brasileira. Al-
guns fundos são tão poderosos que, na
prática, são os principais acionistas de
empresas como a IBM. No Brasil eles
movimentam somente USS 15 bilhões.

são do abono de CrS 3 mil que os traba-
lhadores que ganham ate cinco mini-
mos receberam em agosto. O beneficio
será pago cm setembro. A área econó-
mica do governo não concordou, como
queriam os políticos, cm incorporar cs-
se abono aos salários de quem já rece-
bcu, mas o presidente Collor já disse a
deputados que o apoiam que, depois de
10 de setembro, voltará a pensar no
assunto. Ele argumentou que é preciso,
primeiro, verificar qual o impacto que o
pagamento do abono teve sobre a eco-
nomia para decidir se a incorporação c
possível.

Limite — Com a política salarial
que está em vigor, o governo permitiu
a recomposição dc perdas salariais das
categorias com data-basc a partir de
julho último, mas limitou a concessão
desses aumentos a, no máximo, duas
vezes por"ano. Uma vez no dissídio da
categoria profissional c outra antes da
próxima data-base, sc isso constar do
acordo coletivo. A recomposição não c

integral, mas calculada pela media dos
salários dos últimos 12 meses. Ela será
maior ou menor dependendo da data
do pagamento do salário de cada um c
dos aumentos c antecipações recebidos
ao longo do ano.

Para calcular os aumentos, o gover-
no divulga todo mês uma tabela com a
variação diária do Fator de Recompo-
siçâo Salarial — uma espécie dc BTN
fiscal para os salários — que serve para
a empresa calcular o salário médio. A
política salarial do governo não impe-
de que as empresas dêem aumentos. O
ERS será extinto em agosto do próxi-
mo ano, a partir dc quando o governo
imagina que a livre negociação vai nor-
tear os aumentos salariais. Apesar dc os
políticos terem feito pressão, o governo
continuou, com o novo texto, a não dar
solução para as categorias com data-basc
cm março, abril, maio c junho deste ano.
Eles só poderão discutir recomposição de
perdas no próximo ano, apesar de que já
estavam há do/c meses sem ter aumentos
reais.

Getúlio Viianova

A minguada aposentadoria do INPS
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Desse total, as empresas estatais aboca-
nham X7°o dos recursos.

Interesse — Zanuncio vem notan-
do um interesse crescente por parte das
companhias privadas cm constituírem
fundos dc pensão, nos quais normalmen-
tc o funcionário ingressa em média com
5" o do seu salário e a companhia entra
com o restante. No ano passado, o Fun-
do de Pensão Montrealbank registrou
um patrimônio liquido de USS 68,826
milhões, mas agora a cifra já esta cm
USS 80 milhões. O banco, que tem um
ativo de USS 820 milhões, está exami-
nando 30 projetos de fundos de pensão e
deu entrada cm outros seis junto á Sccre-
lana de Previdência Complementar, o
órgão do governo que fiscaliza o setor.

Cada fundo tem uma característica
própna. Zanuncio conta que o plano de
aposentadoria do Montreal garante, cm
média, «)"o do último salário, que se
somarão naturalmente ao beneficio concc-
dido pela Previdência Social. Além disso, o
banco administra outros fundos, que mo-
vimentam um total de USS 350 milhões.

Mas o Montreal não paga somente a
aposentadoria para cx-funcionános de 68
empresas que participam do fundo Há
ainda desembolso referente a pensões, au-
xilio-natalidadc, auxilio-doenças, pecúlio,
auxilio-funeral e até mesmo auxilio-reclu-
são. Zanuncio conta que algumas empre-
sas procuram adiar a decisão de constituir
um fundo de pensão alegando que não
desejam ter uma despesa adicional.

SFH detecta 2

financiamentos

com facilidade

BRASÍLIA — O contrato de finan-
ciamcnto da casa própria pelo Sistema
Financeiro da Habitação (SFH) pode ser
executado pelo agente financeiro caso o
mutuário não cumpra qualquer uma das
cláusulas previstas contratualmente. En-
tre os vários itens que implicam descum-
prmicnto do contrato, podendo o agente
financeiro exigir o pagamento antecipa-
do da divida, está o não pagamento dc
três ou mais prestações consecutivas (o
que caracteriza inadimplência), o uso co-
mcrcial do imóvel residencial (o aluguel),
o abandono do imóvel ou sua má conscr-
vação c o fato dc o mutuário ter mais de
um financiamento.

IX' todos esses itens os que podem ser
mais facilmente detectados pelos agentes
financeiros são o duplo financiamento c
o não pagamento das prestações. Cada
agente financeiro acompanha sistemati-
camentc a situação de pagamento dos
seus mutuários. Um simples atraso de
mais dc 30 dias pode resultar num pri-
meiro aviso, como vem fazendo a Caixa
Econômica Federal. Com mais dc 90 dias
sem pagar prestações, o mutuário passa
a ser considerado inadimplente c. a partir
dai. a notificação pode ser feita pelo
agente fiduciário, responsável pelo pro-
cesso dc execução da divida.

As principais irregularidades, que po-
dem levar o mutuário a perder o imóvel
sc não quitar o financiamento são as
seguintes:

Dois financiamentos — A lei
que criou o SEU só permite o financia-
mento para o acesso á casa própria ao
mutuário c sua família. Quem tem dois
financiamentos no mesmo município vai
ter que quitar um. sob pena de perder o
imóvel na Justiça. Como o SFH já per-
mitiu dois financiamentos cm municípios
diversos, os agentes ainda não sabem se
vão poder executar esses contratos. De
qualquer forma, a melhor opção para o
mutuário é procurar quitar o financia-
mento. pois cie vai perder a cobertura do
ECVS (Eundo dc Copmpensação de Va-
nações Salanais). Isso significa que se
houver saldo devedor no final do contra-
to o mutuário terá que ajustar as contas
com o agente financeiro.

Aluguel do imóvel — O agente
financeiro que descobrir que o mutuário
aluga o seu imóvel pode executar o con-
trato dc financiamento por dcscumpn-
mento contratual. De nada adianta o
mutuário deixar o imóvel desocupado. O
não uso do imóvel também está previsto
entre as proibições do contrato.

Atraso no pagamento — Mais
de três prestações atrasadas caracterizam
a inadimplência do mutuário. O agente
financeiro pode notificá-lo extrajudicial-
mente, sendo que o não pagamento das
prestações atrasadas pode ocasionar o
leilão do imóvel.

Imposto sobre ganhos de capital
(nogócios leitos em julho — em CrS)

Bens Pr*90 de Custo Qanho IR a
venda corrigido de capital pagar

I Terreno I 2 milhSes 1,1 milhaol 900 mil 208 mil

Lucro sobre a venda de

bens 
paga 

IR de até 25 %

Sérgio Costa

Quem está se desfazendo dc bens
móveis ou imóveis para fa/cr caixa, em
tempos dc dinheiro curto, precisa tomar
mais cuidado do que se imagina. E que
o apetite do Leão 110 recolhimento
mensal dc Imposto de Renda não dis-
pensa nem os chamados ganhos de ca-
pitai em transações individuais. Em ou-
tras palavras, o que se tira de lucro na
venda dc um carro, mesmo depois de o
custo de aquisição ser corrigido pela
inflação acumulada, pode acabar sendo
dividido com o Imposto de Renda."Isso não inclui bens de pequeno va-
lor", explica Luis Henrique Frazão, ge-
rente da consultoria fiscal c financeira
da Arthur Andcrsen. Para efeitos do
fisco, a taxação sobre os ganhos de
capital nessas transações começa a con-
tar a partir dc 10 mil BTNs, pouco mais
dc CrS 530 mil. a preços de agosto.

E claro que muitas negociações de
compra e venda ficam abaixo disso. O
que muitos não sabem c que o imposto
apurado sobre o ganho dc capital tem
de ser pago até o dia 15 do mês seguin-
te. via Carne Leão. O ganho é dividido
pelo BTN do mês. mas pago com base
no BTN fiscal. A falta de recolhimento
resulta numa incômoda multa de 20 V
fora 10 o dc juros dc mora a cada mês dc
atraso, reduzida para 10° o apenas no
caso dc tudo ficar liquidado cm 30 dias.

Carro — Para sc ter uma idéia,
vale fa/cr algumas contas. Uma pessoa
que tivesse um carro que valesse — com
o custo dc aquisição ja corrigido pela
variação do BTN —, CrS 550 mil cm
julho, c o vendesse nesse mesmo més
por CrS 800 mil, teria um ganho de
capital de CrS 250 mil. Cairia na ali-
quota de 25% dc imposto, destinada ás
faixas dc ganhos acima dc CrS 91.591
naquele més. com direito a uma dedu-
çáo de CrS 16.486.35. No final, teria de
recolher ao fisco 861,55 BTNs fiscais
até o último dia 15 — o que cm 1° dc
agosto eqüivalia a CrS 46.013.

Outro exemplo é com obras de arte
— uma mercadoria que não escapa das
transações, quando se quer fazer di-
nheiro rápido. Uma peça no valor cor-
rígido dc CrS 520 mil, vendida a CrS

700 mil em julho c resultando em um
ganho dc capital dc CrS 180 mil, impli-
caria cm um recolhimento no Carne
Leão dc 533.88 BTNs fiscais, ou CrS
28.513 em Io dc agosto. Outras transa-
ções que implicaram cm um ganho de
capital entre CrS 27.477 c CrS 91.591.
cm julho, caíram na alíquota dc 10° o dc
Imposto de Renda.

Situação diferente c a dos imóveis.
Luis Henrique Frazão explica que. até
1988, a lei permitia que a cada ano se
abatesse 5" o sobre o ganho de capital.
Ou seja. quem tivesse um imóvel há 20
anos não era tributado, na transação
dessa propriedade. Mas cm 19S8 veio .1
Lei 7.713. determinando que apenas os
imóveis que foram adquiridos até 1969
é que escapam da mordida do Leão. Eis
algumas contas: um imóvel adquirido
por NCzS 600 mil. cm janeiro, valia cm
julho CrS 3.036.852 corrigidos pelo
BTN cheio. Sc fosse vendido por CrS
3.5 milhões, o ganho de capital seria dc
CrS 463.148, e o imposto, de CrS 99,3
rml em Io de agosto.

Doações — O gerente da Arthur
Andcrsen dá mais alguns detalhes. O
valor do bem tem dc ser corrigido pelo
BTN do més. mas para quem o adqui-
riu antes da criação do Bônus do Tc-
souro Nacional tem de recorrer a uma
tabela á disposição nas agências da Re-
ceita Federal, ou então no formulário
de declaração anual do Imposto dc
Renda. Quando a transação c do único
imóvel que a pessoa tem. não há taxa-
çáo sobre o ganho de capital. O Leão
também não morde em transferencias
por causa nwrtis e doações cm adianta-
mento aos herdeiros.

Da mesma forma, há alguns cuida-
dos adicionais. Sc não for para filhos ou
netos, a Receita entende a doação como
transação individual — e aí taxa o g.i-
nho. Quem não recolheu, nelo Carne
Leão, o imposto devido sobre ganhos
de capital nos últimos meses, pode fazé-
Io na declaração de renda dc 1990, no
inicio dc 1991. pagando os 20% dc
multa mais 1% de juros ao mês. Mas se
for apanhado pelo fisco, a história é
bem diferente: o imposto a pagar pode
aumentar cm até 150%.

INDICADORES JB

CDBs o Letras de Câmbio
(Certificados de Depósitos Bancários)

Taxaa d* juros Ao mi»
Bruta 11.75% 280%
Liquida * 11.0° 250°. o* Pro/etando mtlaçAo para agosto de 9 5%

Caderneta

jan fev mar' abr maio Jun jul
Remuneração (%) 56,89 73.64 85.24 0.50 5 90 10.15 11.34

• Aponaa para cadernetas com aniversário alè o dia 13
FonUt Abocip

Fundo» de Investimento. %
Overnight

(cinco melhores do mês)

Mútuos de Ações
vértice

Média no dia
23/8 % até 23/8 %

Bandeirantes Ações -1,47 2.88
Bradesco Ações -0.89 1,06
Sistema -0.42 0,54
Meridional Ações

Renda Fixa
Aymoré

-1.66

0.83

-0.94

11.83
Unibanco A 0,57 8.45
Boavista Cr$ 0,48 8.36
Multi - Renda Bancesa 0.47 8.03
Montrealbank Condomínio

Curto Prazo
Credibanco - Credíplus

0,50

0.46

8,01

8.74
Sogeral 0,51 8,67
Fininvest Nominativo 0,52 8,66
Montrealbank Nominativo 0,51 8,57
BBA Creditanstalt 0.51 8.53

Fechamento
na 8a feira

Variação
¦emanai

Acumulado
no mês

7,56% 1,33% 5,36%

Ouro

Fechamento
na 6* feira

Variação
semanal

Acumulado
no mèa

BM&F 1 083.00 -1,19 11,82%
Sino * 1 082.00 -1,28 11,78%
' Preço obtido através de amostra

Dólar
Fechamento

na 6a feira
Variação
semanal

Acumulado
no m*s

Paralelo 82,00 -2,38% 1,23%
Turismo 81,251 -2,70% 0.51%
Comercial 72,35 -0,19% 4,87%

Salário
mínimo

Mar^o 3 674.06

Abrll 3 674,06

Malo 3 674.06

Junho 3 857.76

Julbo a 4.904,76

Agosto 5.203,46
+ 3.000/abo-

no

Financiamento da casa própria - SFH
Valor do financiamento

Em VRF Em CrS Presta$4o Prazo em Renda familiar Taxas de Juros
em CR$ anos exlgida ao ano (%)

500 350 895.00 2.537,53 25 12 683.63 2,7
750 562 342.00 4 177,01 25 18 564,50 4,6

1 000 701 790.00 6 379.96 25 24 921,70 6.0
500 1 052 685.00 11.232.15 25 39 689,57 7,9
000 1 403 580.00 15 983.05 25 52.232,17 8,7
500 1 583 625.00 18 026.06  25 56 155,96 8,5

000 2.105.370,00 27 262,07  23 81 379,32 9,9
500 2 456 265.00 33 246,02  21 94 988.63 10,5

000 2 807.160,00 37.995.45  20 108 558.43 10,5
4.500 3 158.055.00 42 744.88  20 122.128.24 10.5
5.000 3 508 950 00 47 494.31 20 135.698.04 10,5Fontoi Abecip
VRF: Valor do Referência do Financiamento

(valor do VRF em agosto: 701,79)
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Cuidados com as reformas

Obras só valem a

pena com uso do
material correto

Eduardo Alves

Há 
cinco meses, uma empresária

carioca tenta vender a casa de
380 nr em que mora na Barra da
Tijuca. O preço pleiteado, USS 350
mil, não supera as cotações de merca-
do. No entanto, nenhuma das pes-
soas que visitou o imóvel sc interes-
sou cm comprar. A razão esta na
planta. Assim que mudou para a Bar-
ra. a atual proprietária investiu CrS
200 mil em uma reforma: quebrou
paredes e dividiu a casa cm um imen-
so salão, uma suite e dependências."Graças a estas mudanças, a casa não
vale hoje mais do que USS I50 mil",
afirma o presidente da Embrap (Em-
presa Brasileira de Avaliação Patri-
monial), João Luiz Franco Neto.

Antes de fazer qualquer tipo de
reforma, é preciso levar em conta as
particularidades do imóvel. "Dcrru-
bar uma parede não custa mais do
que CrS 50 mil. Sc for derrubada a
parede certa, o imóvel pode valorizar
muito; caso contrário, pode-se perder
dinheiro. Isto vale para todo tipo de
obra", diz Franco Neto.

Colocar piso dc mármore cm um
apartamento antigo com 70 m2, por
exemplo, pode embelezar o patrimõ-
nio, mas certamente não é um bom
negócio. O custo dessa obra «tá na
faixa de CrS 500 mil c, na hora de
vender, dificilmente a soma poderá ser
repassada ao preço. Segundo Franco
Nelo. o mármore faria o apartamento

de dois quartos custar o mesmo que
um de três e, de uma maneira geral, os
compradores preferem mais espaço do
que acabamentos luxuosos.

Opções — Para o engenheiro e
arquiteto Guilherme Arana, diretor da
Construsol Emprcedimentos. cada fai-
xa de imóvel merece um tipo de refor-
ma. Um apartamento de até três quar-
tos com chão dc tábuas corridas ganha
preço na hora da revenda. "Cada me-
tro quadrado deste material colocado
custa apenas CrS 3.500 e dá uma apa-
réncia muito boa para o ambiente",
garante Arana, Imóveis maiores —
com mais de quatro quartos, podem
ter pisos dc pedra nobre. Caso o apar-
tamento não tenha mais do que dois-
quartos, os tacos revestidos dc poliure-
tano são a melhor opção.

Algumas obras são imprcscindi-
veis para aqueles que querem vender
um imóvel com bom lucro. "Nin-
guém paga bem por um apartamento
que não tenha a/ulejos na cozinha e
nos banheiros, fiação e tubulação no-
va e pelo menos uma suite", explica
Guilherme. A reforma completa de
uma cozinha custa entre CrS 100 mil
c CrS 200 mil. Já para reformar ou
fazer mais um banheiro no aparta-
mento. é preciso desembolsar um mi-
nimo dc CrS 75 mil. Esses preços
incluem apenas o projeto e a mão-de-
obra. E na hora dc escolher os mate-
riais que a pessoa deve levar em conta
o preço de mercado do imóvel.

No entanto, seja qual for o caso,
trocar canos antigos pelos modernos
feitos de cobre (para água quente) e
aço (água fria) é uma boa opção.!"Este material custa três vezes mais
que os dc plástico — estão na faixa de
CrS 5 mil por metro —, mas duram
mais dc 10 anos", diz.

? ?
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Aviação

Diversões de bordo

As 
longas viagens de avião

vão sc tornar menos tedio-
sas com a implantação de novos
sistemas integrados de entreteni-
niento. que serão comandados
por computadores, apresentados
em pequenas telas com filmes,
programas de TV, jogos clctrô-
nicos e fones auricuíares.

Os serviços a bordo dos
aviões comerciais passaram poruma continua evolução. Inicial-
mente eram oferecidos rápidos
lanches que ajudavam a passar o
tempo. Mas as empresas con-
cluíram que a qualidade da ali-
mentação atrairia mais passagei-
ros. e as refeições passaram a ser
mais completas c a oferta de be-
bidas foi ampliada. As comissá-
rias de bordo passaram a in-
cluir fornos, cafeteiras,
geladeiras e locais de armazena-
niento. Os menus tornaram-se
complexos, oferecendo diferen-
tes opções de alimentação.

Os fones de ouvido se consti-
tuiram num item adicional de
entretenimento, que hoje ofere-
cem normalmente diferentes ca-
nais de música clássica e popu-
lar.

O cinema, que já fora tentado
anteriormente, ganhou impulso
após a era do jato. quanuo as
cabincs dos aviões se tornaram
mais silenciosas. Os projetores
tradicionais deram lugar aos vi-
deocassctes. mais compactos e
eficientes.

O aprimoramento dos visores
de cristal liquido (como os das
máquinas de calcular) permitem
agora a introdução de pequenos

vídeos para cada passageiro. Es-
ta novidade acabará com o pro-
blema de poltronas que não ofe-
rccem visibilidade das telas cen-
trais e oferecerá a escolha
individual de filmes.

Na fase atual, os visores de
cristal liquido são ainda uma re-
galia dos passageiros de primeira
classe e. cm alguns casos, da exe-
cutiva. Mas já existem poltronas
de classe econômica, cm oferta,
que permitem a instalação de vi-
sores semelhantes embutidos nos
encostos.

A próxima geração de servi-
ços eletrônicos deverá enclobar
uma gama ampla de ofertas
através das tclinnas. Alem de fil-
mes, serão mostrados programas
de TV, jogos eletrônicos, rescr-
vas de hotéis e de carros etc.
Para os homens de negócios, os
telefones de bordo e o fax permi-
tirão, no futuro, manter contato
permanente com o escritório.

O problema que ainda existe
com relação aos sistemas ofere-
cidos é o custo de instalação c dc
operação. Algumas empresas aé-
rcas pretendem oferecer os servi-
ços através dc uma taxa, aumen-
tando as receitas c cobrindo os
custos adicionais. Enquanto ou-
trás pensam que o novo atrativo,
se for grátis, trará mais passagei-
ros.

A forma de oferecer os novos
tipos de entretenimento c o custo
dos mesmos ainda está cm dis-
cursão, mas o que parece indis-
cutivel é que as viagens longas
cm breve ficarão menos monóto-
nas.

Aero News

B O In stituto de Aviação Civil
está realizando uma série de pa-
lestras de atualização sobre
transporte aéreo. Na última
quinta-feira, o economista Paulo
Roberto de Bittencourt Sampaio
fez uma conferência sobre a
aviação regional. O IAC é o ór-
gâo do Ministério da Aeronáuti-
ca que tem por finalidade a exe-
cuçao dc estudos e pesquisas
relativos ao transporte aéreo, á
infra-estrutura aeroportuária c
instrução profissional. Entre os
trabalhos recentes do IAC está o
Plano Aeroviário do Estado do
Rio de Janeiro.
¦ A Kmbraer entregou na sema-
na passada o ducentésimo Brasi-
lia. O EMB-120 tem uma lista de
encomendas que engloba 346 ven-
das firmes e 168 opções, num to-
tal de 5M aviões. A produção
atual do Brasília atinge a seis
unidades por mês.
B O Incaer — Instituto Histó-
rico-Cultural da Aeronáutica vai
realizar sua reunião mensal na
próxima quarta-feira, dia 29.
B Um dos problemas que aflige

os usuários do Aeroporto Interna-
cional do Rio é o acesso à Ilha do
Governador, devido ao intenso
tráfego de veículos. Segundo fon-
tes diversas, está sendo estudada
a implantação de um shopping
center em área pertencente ao ae-
roporto. Além deste tipo de ativi-
dade não ter ligação direta com
transporte aéreo, sua instalação
>ai piorar as condições de acesso
ao Galeão. O shopping fatalmen-
te atrairá clientes de bairros pró-
\imos à Avenida Brasil e vai au-
mentar o >olume de tráfego nos
acessos à Ilha do Governador, di-
ficultando a chegada de passagei-
ros ao aeroporto. A criação de
lojas e pequenos negócios dentro
do terminal traz facilidades aos
usuários, mas criar um shopping
quase ao lado do aeroporto vai,
certamente, causar um transtorno
adicional desnecessário.
2 A luta de mercados entre o
Brasília e o concorrente SAAB-
340 continua acirrada. Na sema-

na. numa coincidência interes-
sante. o SAAB-340 também cn-
iregou o ducentésimo avião
produzido. Como o Brasília co-
meçou a ser entregue vários me-
ses após o competidor sueco,
concluiu-se que suas vendas c o
ritmo de produção foram mais
rápidos.

A agência Novopress enviou a
esta coluna uma nota do enge-
nheiro soviético Viatcheslav Te-
rentiev procurando mostrar que o
avião Uyushin X não é um cópia
do CBA-123. O problema é que a
explicação è iniciada falando no
avião de 15 lugares argentino-
brasileiro-indonesio, o que já é
uma bobagem. Terentiev diz que
as leis de aerodinâmica são uni-
versais e os projetistas fazem seus
aviões de acordo com elas. Mas,
de qualquer forma, os aviões ti-
nham a aparência externa muito
semelhante e nem todos os aviões
se parecem. O que ele se esqueceu
de dizer e é fundamental, é que
llyushin X provavelmente não vai
ser produzido e, portanto, não há
mais motivo para discussão.

A McDonnell-Douglas está
enfrentando dificuldades com o
novo trirreator MD-II equipado
com turbinas GE CF-6-80C-2. O
aparelho está apresentando um
consumo 3% a 4% mais elevado
que as estimativas iniciais, sc re-
fletindo num alcance cerca de
519km menor do que o previsto.
A fábrica americana está estu-
dando modificações para mino-
rar o problema.

A Cruzeiro desativou o
Boeing 727-100, prefixo PP-
CJL, no dia 15 último. O avião
foi vendido para a Itapemirim e
será convertido para cargueiro
nos EUA. A Cruzeiro, apos esta
venda, ficou reduzida a cinco
Boeing 727-100 e seis birreatores
737-200.

O melhor índice de pontuali-
dade nas linhas nacionais, cm
julho (77%), foi obtido pela Va-
rig. enquanto a Transbrasil lide-
rou em regularidade, com 98%.

Mario José Sampaio

Desempenho das empresas até

junho 
supera as expectativas

Sônia Araripe
O primeiro semestre da maioria das

empresas abertas não chegou a ser tão
ruim como muitos empresários c espe-
cialistas do mercado financeiro chega-
ram a prever. Boa parte da receita foi
obtida até o final dos três primeiros
meses do ano, antes que o Plano Collor
atingisse todos os segmentos cconómi-
cos. Muitas fábricas pararam dc produ-
zir durante algum tempo, guardaram os
planos dc investimentos e só voltaram a
produzir cm ritmo normal em junho ou
julho. Mas agora tentam recuperar o
ritmo para encerrar o ano afastando o
fantasma das contas no vermelho."Houve realmente uma mudança
muito brusca", observa Luís Carlos
Borges Fortes, diretor financeiro da
Copenc. Os planos da empresa dc du-
plicar a planta do Pólo de Camaçari,
envolvendo cerca de USS 900 milhões,
tiveram que ser novamente avaliados
depois das mudanças econômicas. Apc-
nas agora, em setembro, é que os inves-
timentos começarão a ser feitos. Isto
significará um atraso na duplicação do
polo de pelo menos seis meses: ao invés
de o projeto começar a funcionar cm
setembro dc 1991. deverá deslanchar
realmente cm março de 1992.

Mas o desempenho da Copcnc não
chegou a ser muito afetado. "Fechamos
o semestre com lucro de USS 61 mi-
lhões. registrado praticamente até mar-
ço", conta Fortes. Não chega a ser
fenomenal sc comparado com outros
periodos, mas c bem menos ruim do
que muitos poderiam imaginar. O dire-
tor conta que a empresa vinha fazendo
boas operações dc proteção (hedge) des-
dc o inicio deste ano — uma parte no
mercado dc ouro c outra maior através
do crédito dc matéria-prima. Enquanto
o Plano Collor pegou em cheio muitas
empresas com dinheiro aplicado no
mercado financeiro, a Copcnc pratica-
mente não foi atingida.

Reversão — O setor financeiro,
que prometia ser um dos mais afetados
pela crisc, não chegou a mostrar resulta-
dos brilhantes como aconteceu em 1988 c
principalmente cm 1989. Mas, sem dúvi-
da. os números não foram todos negati-
vos como muitos analistas previam."Poucos bancos conseguiram acompa-
nhar a inflação, mas o desempenho do
primeiro trimestre, especialmente, garan-
tiu uma rentabilidade razoável", observa

OS MELHORES PREÇOS

PARA OS MELHORES

SOFTWARES

TURBO PASCAL V. 5.5
Cri 33.000,00

TURBO CV. 2.0
Cl 28.000,00

TURBO C PROF. V. 2.0
Cl 32.000,00

SIDEKICK PLUS V. 1.01
CrJ 25.000,00

NORTON UTIL STANDARD V. 4.5
Cri 13.500,00

NORTON EDITOR V. 1.3C
Cl 8.500,00

MS- COBOL V. 3.0
Cr| 68.000,00

MS-QUICK BASIC V. 4.5
Cl 16.000,00

MS • QUICK C V. 2.0
CrJ 16.000,00

MS • WORD V. 4.0
Cri 23.000,00

LOTUS 1.2.3 V. 12 PORT.
Cri 62.000,00

PC • TOOLS DE LUXE V. 6.0
Cri 28.000,00

SIDEWAYS
Cri 25.000,00

HARVARD GRAPHICS V.Z3
Cri 80.000,00

Dezenas de outros softwares
a preços baixíssimos

NA FEIRA M SUCESU. RUA G, SON0120

JiLU
informática

Telsj (021) 533-3072,220-0774,
533-3075,240-4832,533-3105,

533-1400 - Telex: (21) 33930 A1AI

Carlos Antônio Magalhães, diretor teeni-
co da corretora City.

Nas últimas semanas, ele acompa-
nliou os balanços semestrais dos princi-
pais bancos privados c governamentais.
Comparando com o desempenho do
primeiro trimestre, chegou a conclusão
de que a maior parte do lucro deste
setor foi gerado antes do Plano Collor,
quando a inflação ainda estava alta.
Alguns parcccm que fecharam com cx-
cclentes lucros, mas é preciso descontar
a corrosão inflacionária para ver o que
é realmente ganho real.

Dc um total dc 10 bancos, apenas o
Nordeste c o Unibanco conseguiram
acompanhar a inflação no primeiro se-
mestre. O Banco Nordeste faturou um
excelente ganho de 104% acima da infla-
ção, com um lucro de CrS 145,61 por
ação acumulado até 30 dc junho. E o
Unibanco conquistou o segundo lugar
neste seleto clube de vencedores da infla-
ção: mostrou um lucro por ação acumu-
lado no semestre dc CrS 1.804.06, ou
seja. ultrapassou a inflação cm 68%.

O grupo Arbi detém várias partici-
paçòcs cm empresas dc diversos seg-
mentos, como a Marcopolo (fabricante
dc carroccrias para ônibus c cami-
nhões), a Marvin (que produz lamina-
dos c arames dc cobre), a D F. Auto-
mação Industrial (fabricante de robôs
industriais) c a Caraiba Metais (única
produtora nacional de cobre clctroliti-
co). "No geral, o primeiro semestre foi
menos ruim do que imaginávamos",
conta Roberto Tcrziani. diretor da área

de participações do grupo. A D.F. Au-
tomaçâo e a Marvin tiveram os melho-
res desempenhos dc todas as empresas
cm que o grupo tem participação.

Recuperação — "A 
partir de ju-

nho e julho, as atividades operacionais
voltaram ao ritmo normal", conta Ter-
ziani. Ele cita o caso da Caraiba Metais
que. depois de produzir cerca de 15 mil
toneladas de cobre em fevereiro, regis-
trou uma queda para cerca dc seis mil
cm março c chegou ao lundo com prati-camentc zero cm abril. As perspectivas
para este mês são dc que a produção
praticamente retome o mesmo fôlego
do inicio do ano.

Rinaldo Dcttino, gerente dc Relações
com o Mercado de Capitais da Alparga-
tas, conta que o segundo trimestre foi
bem melhor que o primeiro. "As vendas
naqueles meses foram mais fracas — não
apenas no mercado interno, mas também
no exterior —. c havia as despesas com a
correção elevada", conta. Ele explica queé muito difícil prever qual será o com-
portamento daqui para a frente. "Ainda
c cedo para avaliar o que acontecerá no
segundo semestre."

A expectativa para o setor financci-
ro também é incerta. "Vem um forte
aperto monetário em setembro que de-
verá atingir o setor", observa Carlos
Antônio Magalhães, da corretora City.
Por enquanto, o Banco Central adiou o
aumento no recolhimento sobre o com-
pulsório dos bancos, mas ainda c difícil
prever o que acontecerá na prática a
partir da retirada de circulação da eco-
nonna de bilhões de cruzeiros.

O lucro dos bancos
Banco Lucro por »9*o Lucro por »9*o Lucro por 19*0

•cumuiado «fn «n JO/3/BO 31/12/88
ao/e/»o 

B. do Brasll 5.168,93 4.506,62 380,72
Banespa 329.76 235.25 96.55
Bracteaco 228,25 100,16 160,72
EconQmico 828.50 332.10 324.04
Itau 755,82 308,66 436,85
Mercantil S P. 622.39 298.38 162.90
Nordtte 145.61 28,67 18,13
Noroeste 2.135.17 955.88 453.26
Real 4.520,15 2.857,90 844,68
Unibanco 1 804.06 430.73 698.06

Pontoi Ptptrlamnio Ttcntco da Corrttori CHy.

SEMINÁRIO

MARKETI
QUANDO O PÚ BI ICO- ALVO ESTA DENTRO DA EMPRESA

COMO O BRASIL DEVE SE PREPARAR
TECNICAMENTE FARA ENTRAR NO 10 MUNDO •
Flávio River Serra

> INCENTIVO E MOTIVAÇÃO ¦ Gilmar Pinto Caldeira
. APRESENTAÇÃO DE CASES DE SUCESSO DAS

EMPRESAS: SOUZA CRUZ E SHELL
COMUNICAÇÃO DIRIGIDA ¦ Mario Kempenich

Dia 31 de agosto das 9:30 às 18:30 h
LOCAL: Coesar Fbrk Hotel

Av Vieira Souta 460 - Ipanema
Salão Domus Áurea

INSCRIÇÕES: Rua Joana Angélica. 63 6o andar
Tel : 267-7141 ramais 9.10 E 28
organização
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Harley Davidson

revive sonhos

de motoqueiros

Fricdcrick li rum
l ias são o sonho de todo motoqueí-

ro. Possantes, velozes, grandes, genuína-mente americanas, as motocicletas Har-
ley Davidson estão por aí de novo.
segundo relata o jornal The New York
Times. E vieram, ao que parece, paraficar, competindo duro com as japonesase tentando resgatar, ainda que sobre
duas rodas apenas, a era dourada em queos produtos dos Estados Unidos entra-
vam fácil em qualquer mercado.

Ironias e nostalgia á parte, as Harley
Davidson são hoje um dos poucos exem-
pios de competitividade da indústria
americana no exterior. Se vocer quisercomprar uma dessas motos na Inglatcr-
ra, por exemplo, terá que entrar numa
lista de espera de seis meses. Conhecidas
pelos aficionados como hogs, essas má-
quinas, que começaram a ser vendidas há
87^ anos, estão de novo angariando le-
giões de lãs, jovens e nem tanto, na
Europa, nos Estados Unidos, na Austrà-
lia e até no Japão.

Nos Estados Unidos, onde a compc-
tição é mais acirrada, as Harley David-
son estão deixando as japonesas paratras na corrida pelo mercado. Como
combustível, uma campanha de marke-
ting foi muito bem bolada, oferecendo
modelos desenhados para faixas e tipos
específicos de consumidores, ainda que
produzindo motores na faixa exclusiva-
mente das 850 cilindradas.

O segredo é este: ficar junto com o
consumidor. E esta regra tem sido cum-
prida religiosamente. Depois de organi-
/ar um clube de motociclistas para pro-mover eventos c o uso da motocicleta, a
Harley começou a encorajar seus execu-
tivos a utilizá-la também como veiculo.
No final de julho, Richard Teerlink, um
dos manda-chuvas da empresa, saiu pilo-tando da sede. cm Mílwaukce, até o dis-
tante South Dakota, para se juntar a um
grande rull i

— A Harley Davidson pode ser con-
siderada legitimamente como parte do
renascimento industrial americano —,
diz Arthur Davis, um analista da Prcs-
cott Bali & Turbin Inc., em um relatório
sobre a companhia. Robert Hall, profes-sor de Administração da Indiana Uni-
versity, vai além: "Eles conseguiram fa-
zer a coisa mais difícil, que e mudar a
atitude gerencial (dentro da empresa)."

Reviravolta — Na última década,
a Harley obteve ajuda para alguns de
seus problemas, quando chegou perto da
falência. Entre I983 e 1986, beneficiou-se
de uma tarifa de 49°i cobrada nos Esta-
dos Unidos para a importação de produ-
tos japoneses.

Foi notável a capacidade da Harley
de melhorar seu desempenho. Com 28%
do mercado em 1985, a empresa hoje c
responsável por nada menos que 66%
das vendas no setor dentro dos Estados
Unidos. No mesmo período, sua arqui-
rival, a Honda, viu sua participação der-
rapar e cair dos 39% para 14%. A Har-
ley acelera dentro de condições desfavo-
rá\eis de mercado. As vendas dc
motocicletas de grande porte cairam de
107.000 unidades anuais em 1985 para69.300 no ano passado, enquanto as ma-
quinas da Harley passaram de 29.800
para 41.000 unidades.

A meta agora é ganhar o mundo. As
vendas fora dos Estados Unidos, no
ano, até julho, totalizaram 15.000 mo-
tocicletas. número limitado pela impôs-
sibilidade atual da empresa de ampliar
sua produção. Ou de não querer faze-
Io, para concentrar-se na qualidade." Yuppies não gostariam que seus sapa-
tos Gucci ficassem sujos com óleo de
motocicleta", diz Tom Isitt, editor da
revista Motor Cyele International, de
Londres. O preço de uma Harley varia
de USS 4.200 a USS 13.700.

Na hora de adquirir o melhor equipamento, disque
Microtec e tenha assessoria especializada, assistência
técnica e as melhores condições de pasamento.
Linha Direta Sacco de Atendimento ao Consumidor. microtec

n, wji

Vendas da Harley
(Km USS mllhÕ0B)
soo

eoo

200

O
88 86 87 88 8»

Bilsag



JORNAL DO BRASIL Ciência segunda-feira, 27/8/90 n l°caderno ? 15

Circuito Integrado

Bolo Horizonte — Françoiso Imbroisi

Esta 
foi uma semana parti-

cularmcnte interessante.
Entre jantares, reuniões de tra-
balho c almoços de negócios,
andei encontrando mais mi-
cros do que geralmente encon-
tro, à razão de 1,2 por dia. de
um carinhoso Toshibinha
TI000 a um PS/2 verdadeiro,
passando por vários clones co-
muns e — vejam so! — um
autêntico MF 88 da Microtcc.
Todos estavam bem de saúde,
obrigada, e. tirando um palpite
aqui e uma sugestão ali. a vida
micreira foi uma festa só. Não
faltou quorum em momento
algum. Vocês não sabem que
quorum è esse? Pois eu explico:
ê que, segundo Millòr Fernan-
des, o computador ê uma má-
quina genial, cercada por três
idiotas perguntando por que
não funciona. Parece brinca-
deira. mas é uma definição ba-
seada em rigorosa observação
da vida real. Absolutamente
cientifica! Somos sempre, e in-
variavelmente, três.

Mas, esvoaçando alegre en-
tre um micro e outro, deparei-
me, mais uma vez, com uma
questão delicada, que há tem-
pos me dá o que pensar: a de
uma etiqueta adequada aos
novos tempos, menos preocu-
pada com a posição correta
dos talheres e mais atenta a
arquivos, diretórios e subdire-
tórios. O assunto foi pauta da

' PC Computing há uns meses,
mas è claro que o enfoque da
revista, publicada num outro
contexto social, e para uma so-
ciedade que já atingiu um alto
nível de informatização, tinha
pouco a ver conosco. No Brasil
1990, a forma correta de ende-
reçar uma mensagem por cor-
reio eletrônico não chega a
preocupar excessivamente as
massas; os micreiros sensíveis
do pedaço ainda estão ás vol-
tas com questões mais simples.

¦ ¦ a
Por exemplo: quais são os

limites da intimidade num dis-
co rígido estranho? DIR? DlR/
P? Imaginando o disco como
um armário. DIR seria a por-
ta; DIR P seria abrir a porta
devagarinho e ficar olhando
um tempão para as gavetas e
prateleiras. Feio. Mas como
mexer com um micro sem sa-
ber o que contém o disco? Um
subdiretório é o equivalente a
uma gaveta? E um arquivo?
Olhar um arquivo alheio é um
gesto decididamente horrível,
mais ou menos como ler cor-
respondência que não nos e en-
dereçada — coisa, em suma,
que pessoas de bem. ao contra-
rio de personagens de telenove-
Ias, não fazem em absoluto.
No caso de micros de usuários
únicos, as regras são claras: o
micro ê o castelo do homem, e
ninguém deve meter o nariz
onde não é chamado. Mas tu-
do muda de figura quando o
computador é usado por diver-
sas pessoas. Se divido a máqui-
na com um amigo, encriptar
um arquivo não é uma grosse-
ria, uma atitude tão desagra-
dável quanto a proteção de
software, que desconfia, a prio-
ri. de todo mundo? Além disso,
o winchester é, neste caso, uma
área de trabalho (e recreação)
coletivo: não seria mais educa-
do escrever as cartas de amor e
fazer o Caixa 3 num disquete
separado? E as cartas e bilhetes
impressos nas nossas matri-
ciais velhas de guerra, ponti-
nho-pontinho-pontinho-ponti-
nho — è melhor assumir de vez
a impressora, ou usar aquele
lelter quality horrendo? "Que-

rido Fulano" e "Um 
grande

abraço" não ficam melhor in-
do a mão? E a laser? Não é
impessoal demais, o destinalá-
rio não vai ficar com a nitida
(bota nítida nisso!) impressão
(bota impressão nisso!) de que
está recebendo uma circular?

Dúvidas cruéis! Longe de

qualquer decisão definitiva,
tracei algumas linhas de com-
portamento que me orientam
por entre as vagas procelosas
da educação micreira. Por for-
ça do trabalho, freqüentemen-
te me vejo às voltas com discos
rígidos e desconhecidos (uau!);
pois só mexo com eles na pre-
sença dos legítimos proprietá-
rios, c só chamo arquivos, por
inocentes que sejam, depois de
pedir licença. Resisto brava-
mente á curiosidade malsã des-
pertada por diretórios de no-
mes sugestivos, como
PAIXÃO ou GRANA, mas
não hesito em fazer perguntas
relativas a ÚTIL. lar de nove
entre 10 conjuntos de utilitá-
rios, e. lógico, JOGOS. Acho
que encriptar um arquivo num
micro dividido não é bonito,
embora seja. ás vezes, inevitá-
vel — mais elegante é gravá-lo
num disquete e, depois, trancar
o disquete numa gaveta, coisa
que não ofende ninguém.
Quanto às impressoras: falta
de educação é usar fita velha,
daquelas que fazem documen-
tos cm 64 tons de cinza. O
resto é relativo. Nos tempos da
valente LX 80. eu costumava
imprimir cartas em bold, isto é,
o tipo usual de computador,
apenas mais forte. Sempre
achei o Iciicr quality das matri-
ciais dc nove pinos uma coisa
pobre c deficiente, um disfarce
que não disfarça nada — para
não falar no tempo perdido na
impressão. Acho que, hoje.
matriciais de 24 pinos (como a
LQ 510, mais comum de todas)
são o que há de melhor para a
correspondência, superiores
até as laser, porque, por incri-
vel que pareça, conservam um
ar de improviso e de humildade
que as outras realmente não
têm. "Caro fulano" deve ser
escrito no micro, mas "Um

grande abraço" pode ser escri-
to a mão, sobretudo para rela-
ções formais. Claro: um amigo
intimo aceita qualquer coisa.

¦ ? ¦
No mais, o clima e de feira.

Muitas andorinhas se prepa-
ram para fazer verão no outo-
no do lado de lá: começa no
dia 3 de outubro, no Paris-
Nord Villepinte, a primeira
edição da Comdex Sicob, asso-
ciação da Comdex americana
com o Sicob europeu. A idéia
é. naturalmente, fazer a Euro-
pa, que tem um mercado de
informática formidável. Serão
cerca de 150 expositores (entre
eles Amstrad, Apple, Atari,
Commodore. Compaq, HP,
IBM, Nixdorf, Olivetti, Phil-
lips, Siemens, Tulip, Toshiba,
Victor e Zcnith), disputando as
atenções de um público estima-
do cm 12 mil pessoas. Maiores
informações com a Interface,
nos EUA — telefone (617)
449-6600, fax (617) 449-6953
ou com o Comitê dês Exposi-
tions de Paris, na França —
telefone (33-1) 49-09-6000. fax
(33-1)49-09-6047. Já dos Esta-
dos Unidos vem a informação
de que se prevê que a Comdex
Fali baterá, mais uma vez. o
seu próprio recorde, superan-
do a marca dos 118 mil visitan-
tes registrada no ano passado.
Este ano. a feira de Las Vegas
será aberta às 9h30 da segun-
da-feira, dia 12 de novembro,
com uma palestra de Bill Ga-
tes, o legendário CEO da Mi-
crosoft. Bill Gates vai falar da
evolução da computação pes-
soai, das maquininhas solitá-
rias da década de 80, as
supermáquinas interligadas
projetadas para os anos 90. Pa-
ra ele, o desafio é manter os
micros "pessoais" nesses tem-
pos de workgroups e de grandes
redes.

¦ ¦ ¦
Enquanto isto, aqui. foi da-

da a largada para a Sucesu 90,
em cartaz até sexta-feira no
Riocentro. Todo mundo lá!

Cora Róncii
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Astronomia e Astronáutica

Ao simpósio, José Lippi

Minas protege

criança contra

abusos sexuais
BELO HORIZONTE — Falar dos

casos dc abuso sexual na infância c um
tabu que sc repete nas mais diferentes
sociedades e que tem reflexos até mesmo
entre a comunidade cientifica, que se ocu-
pa pouco do assunto. A Sociedade Brasi-
icira de Prevenção aos Abusos e Ncgli-
gencia na Infância (Abpani), no entanto,
está decidida a enfrentar o problema c se
prepara para lançar, em Minas, um pro-
grama de proteção às crianças vitimas de
abusos sexuais e promover uma pesquisa
que. pela primeira \c/. fornecerá estatisii-
cas dos casos no Brasil.

O presidente da Abpani. psiquiatra
mineiro José Raimundo Lippi. diz que os
abusos sexuais na infância são seguidos
dc um "abuso da sociedade silencioso" ou
seja, a maioria dos casos não é revelada,
pois na maioria das vezes o ofensor per-
tence ao circulo familiar da criança. Nos
listados Unidos, afirma, essa é uma reali-
dade cm S5° o dos registros policiais dessa
natureza.

No Brasil, diz o psiquiatra, até mesmo
os profissionais de saúde se omitem. Em
uma análise dc 1.02S boletins dc ocorrén-
cia dc crianças acidentadas atendidas no
maior hospital dc pronto socorro dc Belo
Horizonte — Hospital João XXI11 —
não aparece sequer uni caso dc abuso
sevual. o que faz com que Lippi desconfie
dos diagnósticos. "Ninguém fala sobre o
assunto", insiste. O programa que a Ab-
pani prciende lançar, em dezembro, irá
colocar o problema "ás claras, para uma
sociedade que finge desconhecê-lo".

No mundo inteiro, segundo o psiquia-
tra americano Henry Ciando, um dos
participantes do simpósio internacional
sobre o tema. realizado em Belo Horizon-
te, existem dificuldades cm sc conhecer
estatísticas sobre abuso sexual na infância.
Ele é presidente do Instituto for thc Com-
munitiy as Extcndend Family, uma insti-
tuiçào cm San José, na Califórnia (EUA),
que trata das vitimas e também dos agres-
sores, que recebem acompanhamento psi-
cológico simultâneo aos familiares.

Os dados apresentados por Giarreto sc
referem aos 1S anos de existência do Insti-
tule. que já tratou cerca de 20 nul "clien-
tes". Desse total, afirma, oito nul são viu-
mas. sendo que S5"o são meninas. Em
92" o dos casos, os agressores são homens,
mas Giarreto acredita que as mulheres
estão em menor numero, de forma tão
gritante, porque as denúncias não acontc-
cem com a mesma freqüência. Segundo o
psiquiatra, que também treina profissio-
nais para lidar com o problema, cm 70° o
dos casos os agressores também foram
s itimas na infância de abusos sexuais.

Aids — O Chile tem I 300 pessoas
infectadas pelo virus da Aids. das quais
273 já desenvolveram a doença, segundo
os dados oficiais. Entretanto, a imunolo-
gista Cecília Sepulveda. da Universi-
dade do Chile, afirma que não sc sabe
dc forma precisa quantos aidéticos exis-
tem no pais. Atualmente, o que mais
preocupa os médicos chilenos é o aumen-
to dos casos dc transmissão dc mãe para
filho. Para a médica, o Chile não tem
vigilância epidemiológica adequeda para
saber como estão se comportando a
doença nos grupos de risco. "Não há
estatísticas seguras."
Antinuclear — Uma flotilha da
Greenpcace tentou bloquear a passa-
gem de um navio de guerra norte-ame-
ncano com capacidade nuclear que se
dirigia a sua nova base, no Japão, mas
foi impedida por barcos de uma patru-
lha do governo. O destróier Hewilt, de
8 mil toneladas, chegava à base naval
norte-americana localizada em Yoko-
suka, ao sul de Tóquio. É o quarto
navio com capacidade de transportar o
míssil nuclear Tomahawk e ser deslo-
cado para a base dc Yokosuka.

O Cometa Levy

Em 
20 de maio dc 1990, o astro-

nomoamador norte-americano
David II. Levy descobriu, com o re-
(lctor de 40cm do Observatório de
Tucson. nos EUA, um objeto difuso
de magnitude 10 com uma pequena
cauda c um movimento muito lento,
próximo â estrela Alpha Andromc-
dac. Esse deslocamento muito lento
indicava um cometa que estivesse
muito distante c ou movendo-sc cm
nossa direção. Na realidade, ambos
os motivos eram verdadeiros. Dc fa-
to. os primeiros cálculos orbitais
mostraram que o cometa Levy comi-
nuava aproximando-se do nosso pia-
neta até o fim de agosto, quando sua
distância á Terra atingiu cerca de 64
milhões de quilômetros. Tal separa-
ção vai aumentar até sua passagem
pelo pcriélio cm outubro.

Levy é um dedicado caçador dc
cometas. Descobriu o seu primeiro
astro caudato em 1984. designado dc
Levy-Rudenko (1984 l), por ter sido
localizado independentemente por
outro astrônomo norte-americano,
Michacl Rudcnko, cm Massachu-
setts. Após 205 horas dc caçada. Levy
encontrou o seu segundo cometa, na
realidade, o primeiro dos dois novos
que descobriu cm 19X7. O primeiro,
Levy II9S7 ai. de décima magnitude,
foi identificado cm 5 dc janeiro de
19S7. c o segundo, Levy (1987 y),
também de décima magnitude, em 11
dc outubro de 1987. Em 1988. desço-
briu em 19 dc março um novo come-
ta. Levy (I9SS c), de décima-primcira
magnitude.

Seu quinto cometa, descoberto
na noite de 24 para 25 de agosto, foi
simultaneamente identificado por ou-
tros dois astrônomos: o japonês Ki-
yomi Okazaki, com uma câmara Sch-
midt de 20cm, 18 horas antes de
David Levy. e o norte-americano Mi-
chael Rudenko, com um refrator de
I5cm e 30 vc/cs de aumento. Por
esse motivo o cometa recebeu o nome
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Okazaki-Levy-Rudenko (l9S9r). De-
pois dc 1800 horas de procura, desço-
briu o cometa Levy (1990 e), o sexto
da série descoberta por esse colunista
da revista de divulgação astronômica
norte-americana Sky and Teleseope.

No inicio de agosto, o cometa
Levy atravessou o verticc do Grande
Quadrado dc Pcgasus (Pégaso). onde
está a estrela Beta Pegasi, cm direção
â constelação de Equuleus (Cavalo
Menor). Em 26 dc agosto, passou
entre as constelações dc Aquila
(Águia) c Capricorrtus (Capricórnio),
dirigindo-sc para a constelação de
Sagittarius (Sagitário), que atingiu no
inicio de setembro. Em meados dc
setembro, o cometa cru/ou a conste-
lação de Scorpiiis (Escorpião), alin-
gindo no fim desse mês a constelação
dc Lupus (Lobo), onde irá permane-
cer, durante quase todo o mês, antes
dc sc dirigir para a constelação do
Centaurus (Centauro), na qual estar.!
nos meses de novembro e dezembro.

No período de 20 a 26 de agosto,
o cometa apresentou suas melhores
vistas, permanecendo visível como
um objeto dc terceira c de quarta
magnitudes. Aliás, cm 25 de agosto,
Levy passou muito próximo á Terra,
cerca dc 64 milhões de quilômetros
(0.43 unidade astronômica). A luz da
Lua deverá interferir na sua observa-
ção no fim de agosto, quando o co-

meta Levy caminhará para o sudoes-
te, encolhendo em dimensões e
apagando-se gradualmente.

Na primeira semana de setem-
bro, o cometa Levy cruzará a bri-
lhante região da Via-Láctea, situada
na constelação de Sagithirius (Sagitá-
rio). Nessa trajetória, o cometa pas-
sará próximo de diversos aglomera-
dos c nebulosas do catálogo de
Messicr. Assim, em I" de setembro, o
Levy estará em conjunção com o
aglomerado aberto Messicr 25 e, em 4
de setembro, com a Nebulosa da Li-
goa ou Messicr 8. Além desse fator
que poderá confundir os astrônomos
menos habituados à observação co-
metária, um outro mais desfavorável
será a proximidade da Lua cheia em 4
dc setembro.

Mais tarde, no du 9 de setembro,
a ausência da Lua ira facilitar a ob-
scrvaçào do cometa na constelação
de Scorpius (Escorpião), com uma
magnitude 3.S, ou seja, ainda \isi\cl a
olho nu. logo após o pôr-do-sol.
do lado do poente.

Apesar de estar perdendo brilho
(magnitude: 4.51 para os observado-
res do hemisfério Sul. as condições
de observação entretanto permanece-
rão relativamente boas, no fim dc
setembro e inicio de outubro, apesar
de o cometa começar a se aproximar
da luz do Sol.
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TELEFONE MÕIIEL

CELULAR 1

Em pouco tempo, o Sistema de Telefonia Móvel
Celular do Rio de Janeiro estará disponível para o
público em geral. Se você já é ou pretende ser
assinante deste novo serviço daTELERJ, já é hora
também de reservar seu Telefone Móvel Celular
NEC. Ele tem design arrojado e funcional, para
garantir total mobilidade e liberdade de uso.
Suas funções e seus recursos são tantos que
só mesmo vendo. E experimentando.
Na X Feira Internacional de Informática
você poderá conhecer, desde já e ao vivo,
tudo o que só a mais avançada tecnologia
poderia colocar num telefone.
E essa tecnologia NEC é a mesma do
primeiro Sistema de Telefonia Móvel Celular
do Brasil, que a TELERJ estará demonstrando
em seu estande.

Vi conhecer o Telefone Móvel
Cekiar NEC ra Feira Internacional
de Informática, de 27 a 31 de
agosto, no Rio Centra
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NEC DO BRASIL S A. - TEl. (021) 223-2412
CG TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA. - TEL (021) 268-4343
INSTALA ELETRÔNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - TEL. (021) 270-7335

Ligue pra gente:

295-7174

PROMOÇÃO RESULT-INFORMATICA 90.

0 GRANDE NEGÓCIO ESTÁ FORA BA FEIRA.

Mais uma vez, a Result oferece uma
excelente oportunidade de bons negócios.

Durante os dias da Feira de Informática,
a Result criou condições excepcionais
para você adquirir programas e soluções
Microsoft, por preços e condições muito
especiais. Você só tem a ganhar.
A hora é agora. Se sua empresa
necessita atualizar ou comprar soluções
Microsoft, consulte a Result e aproveite
esta chance para fechar um grande
negócio.

PRODUTO: SOMENTE:
MS DOS 4.01 Cr$ 11.500,00
MS WORD 4.0 Cr$ 20.710,00
MS WORD 5.0 Cr$ 42.000,00
SUPERCOP li Cr$ 5.265,00

Result Systems

O Centro de Soluções em Software.
São Paulo: Tel.: 241 -8733/533-2111
Telex: (1 1) 53532 • Fax: 542-5559
Rio: leis.: 292-61 1 2/240-1 942
Telex: (21) 23283 • Fax: 220-981 2

lioniildo Rogério cie Freitas Mourão

Outras oportunidades:
Atualizações com preços especiais.
Descontos e condições especiais para

grandes volumes, mesmo para produtos
diferentes.

Cadastramento para novas revendas de
todo o país. ~ 
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Medicina

Músico sofre com doenças ocupacionais e

Márcia licuis

A imensa maioria dos músicos de
grandes orquestras brasileiras sofre de
doenças neurológicas causadas pela pro-
fissão. Dentre elas. a mais comum é o
temor de palco, caracterizado por ansie-
dade excessiva, tremores, taquicardia,
palpitarão, hipertensão arterial durante
apresentações, boca seca. falta de ar. su-
dorese e micçào persistente. Os músicos
bebem e tomam drogas tranqüilizantes,
mas não resolvem a conseqüência que
mais temem: performances deficientes.
Além disso, sofrem de inflamações de
nervos, músculos e tendões. São as cha-
madas doenças dos mitsicos.

A constatação foi feita pelo médico
Renato Gonik numa tese de pós-gradua-
çào para obtenção de titulo de especialista
em neurologia pela Pontifícia Universida-
de Católica (PUC), no Rio. Durante seis
meses, ele avaliou cerca de 121) músicos da
Orquestra Sinfônica Brasileira e do Tea-
iro Municipal, orientado por Sérgio No-
vis. coordenador da pós-graduação da
PUC. chefe do Serviço de Neurologia do
Hospital da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e presidente da Academia Bra-
sileira de Neurologia.

As consultas ocorreram 110 hospital
universitário da UFRJ e no Instituto de
Neurologia da mesma universidade. "A

prevalência de queixas de outras doenças
típicas de músicos e elevada. Pude perce-
ber que as doenças ocupacionais são uma
causa grande de ansiedade e de desenten-
dimentos com maestros", diz Gonik.

O médico teve dificuldades em levan-
lar estatísticas, porque muitos músicos
com doenças ocupacionais, por vezes visi-
seis durante uma execução, se negaram a
preencher os questionários da pesquisa."Num meio altamente competitivo, pnn-
cipalmente no Brasil, uma disfunçào de
saúde que venha a prejudicar a atuação
pode significar o fim da carreira de um
músico. Por isso eles têm medo de revelar
o que sofrem", justifica o medico, que,
por isso. decidiu fazer um estudo mais

Sônia D AImeida
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qualitativo, baseado nos casos voluntaria-
mente relatados nas consultas.

Além do temor de palco, outras doen-
ças afetam músicos: a sindrome do uso
excessivo (muito registrada cm pesquisas
feitas no exterior e que no estudo de
Gonik apareceu menos), a neuropatia
compressiva e a distonia focai. As doenças
das músicos têm diagnóstico e tratamento
específicos, estabelecidos por uma espe-
cialidade médica nascida nos Estados
Unidos e em franca expansão no exterior
— a medicina musical.

A sindrome do uso excessivo afeta
músculos e tendões, causando dores loca-
lizadas, em geral nas mãos. punhos e
antebraços. No estudo de Gonik foi ob-
servada em violoncelistas, contrabaixistas
e flautistas. E também bastante comum
em pianistas. É causada pelo excesso de
repetições dos mesmos movimentos. A
região comprometida fica inchada, dolo-
rida e inflamada. Em casos crônicos, as
fibras musculares se deterioram e os mus-
culos enfraquecem. A dor nem sempre
aparece na hora em que o músico está cm
ação. Pode surgir horas depois, acordan-

Gotúlio Vtlanova
O uso excessivo desse potlçio po-
de cauur em contrabaixistas a In-
flamaçéo do múteulo da região u/-
nar da mão direita. Para curar a
loaão, ó preciso suspender tempo•
rarlamente as apresentações

Clarinotlata» sofrem com a com-
pressão do nervo digital do dedo
polegar, que fica dormente na ex-
tremldade. O tratamento pode aer
flsloterâplco (cato* leve») ou cl-
rúrglco (para casos mal* grave»)

do-o durante a noite, por exemplo. Oca-
sionalmente ocorre perda da função mo-
tora, sem que o músico sequer sinta dor

As neuropatias comprcssivas são cau-
sadas pelo contato intensivo do instru-
mento cm locais de passagem de nervos,
comprimindo-os. Gera fraqueza museu-
lar. má coordenação motora e dormência.
Gonik pôde avaliar ciarinetistas com o
problema. Casos graves requerem cirur-
gias nos nervos, para descomprimi-los.
Em casos crônicos, a fisioterapia supervi-
sionada é o tratamento mais indicado.

Especialidade surgiu nos Estados Unidos

Um jovem pianista alemão do século 19
teve desfeito o sonho de se tornar um virtuose
quando, aos 20 anos. leve os dedos da mão
direita afetados por unia paralisia progressi-va. sem tratamento na época. Foi assim que,incapacitado de obter belas melodias ao desli-
/ar os dedos pelo teclado. Robert Schumann
(1X10-1856) foi obrigado a se dedicar quase
que cxcliisv.amentc a composição, atividade
que o tornaiu célebre.

1 loje. sabe-se que o destino do pianista foi
mudado por uma lesão progressiva de um dos
nervos da mão. provavelmente reforçada peloexcesso de estudo O entendimento profundodo mal de Schumann se tornou possível era-
ças a um grupo de experts americanos que. na
década de "0. resolveram criar uma nova
especialidade médica — a medicina musical.

Nos 1 st.tdos Unidos, existem hoje pelomenos I" centros médicos com ambulatórios
específicos p.it.i o atendimento de músicos
acometidos por doenças geradas pela sua pró-
pria arte Cerca de 75% dos músicos de or-
questras americanas sofrem de algum tipo de
doença ocupaeional gr.i\e o suficiente para
prejudicar suas performances. Os centros al-
cançaram o domínio público quando Gary
GraíTinan, famoso pianista americano, reve-
lou ler consultado 18 médicos até ter uma
disfunçào da mão corretamente diagnosticada
num desses centros.

Outros músicos famosos sofreram prova-\cimente pela falta de atendimento médico
especifico. Como Schumann, o pianista polo-
nês Arthur Rubinstcin sofria dores terríveis e
tinha periodicamente imobilizados dedos,
mãos. punhos e braços. O brasileiro Jacques
Klein (morto por câncer em ll)S2) teve os
punhos afetados. O problema não chegou ao
extremo de prejudicar sua performance, mas
deu uni bocado de dor de cabeça, lembra

R T Fasancllo
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Cesarina Rios, viúva do músico. Klein ficava
com os pulsos inchados, ás vezes cheios de
liquido no interior, o que o obrigava a se
submeter a punçòes constantes.

A medicina musical não é uma especialida-
de tipicamente americana. Na Inglaterra, o
neurologista Joseph Blau foi durante 20 anos
o médico oficial da Orquestra Filarmônica de
Londres, tornando-se por isso uma autorida-
de respeitada mundialmente no tratamento
especifico de músicos. Ele virá ao Brasil parti-
cipardo 14° Congresso Brasileiro de Neurolo-
gia. de 22 a 26 de setembro, no Rio.

"Acho fundamental lima especialidade
medica voltada para os músicos. Também
acho ótima a idéia de uma orquestra ter um
médico exclusivo. Se tivesse a chance de en-
contrar um especialista como esse Joseph
Blau, seria o primeiro a correr atrás dele",
garante, de Viena, o maestro Isaac Karabt-
chevskv. regente titular da Orquestra Ton-
kuensticr da capital austríaca e diretor da
Orquestra Sinfônica Brasileira.

Há algum tempo, o maestro vem enfren-
tando tendinites na região do pescoço e uma
artrose entre a quarta e a sétima vértebra da
coluna cervical, que comprometeu os nervos
na região c o trapezio, 11111 músculo do pesco-
ço. "São problemas comuns em maestros do
mundo todo", di/. No auge de sua experiên-
cia, ele comenta problemas de saúde de músi-
cos como sc fosse médico, tamanha e a fre-
qüencia com que ocorrem. "Entre violonistas,
por exemplo, é comum o deslocamento do
maxilar em direção ao lado esquerdo, o que
também causa compressão dc nervos da face c
tendinites", comenta.

Nomes famosos como o pianista russo
Vladimir Horowitz e seu compatriota. Jascha
Heifetz, violonista, sofreram com o temor de
palco. Por causa dele. Horowitz recusou-se a
tocar em público por 15 anos. Heifetz tinha
absoluta certeza de que as pessoas iam vê-lo
locar para flagrá-lo em algum erro, c ficava
apavorado com isso.

Para o violonista brasileiro Adolfo José
Volchan, integrante da Filarnionia Orquestra
do Brasil, o temor de palco acomete muitos
músicos, por mais experientes que sejam. "É
uma ansiedade difícil dc descrever, que apare-
ce antes da apresentação. Quando o músico
entra no palco c vc tudo escuro, ótimo. Mas
quando entra e vê o público é muito pior",
tenta definir. (\l K. 1

Mais rara é a distonia focai, que, no
entanto, é a mais incapacitante das doen-
ças dos músicos. Ela causa movimentos
involuntários dos músculos somente no
momento das apresentações, prejudican-
do muito a execução musical. Nos Esta-
dos Unidos, no Instituto Nacional de
Saúde (NIH), Gonik presenciou o caso de
um pianista que, ao tocar, lançava para o
alto o tempo todo um dos dedos da mão.
E ouviu relatos de instrumentistas dc so-
pro que não conseguiam sequer ajustar os
músculos dos lábios ao redor do bocal do
instrumento. No Brasil, não detectou
qualquer caso parecido."O triste e que ainda não descobrimos
o que causa esse problema. Por exames
neurológicos conseguimos detectar ape-
nas os músculos que promovem as con-
trações, mas não o mecanismo que os leva
a isso", diz Gonik. Recentemente, come-
çaram a ser testadas, com relativo suces-
so. aplicações nesses músculos cie injeções
de toxina botulinica (obtidas da bactéria
causadora do botulismo). No Brasil, o
tratamento com a injeção vem sendo feito
pelo neurologista Vagncr Góes Horta, de
Fortaleza, que trouxe a técnica de Lon-
dres.

Por serem ainda escassos os cspecialis-
tas no Brasil, os músicos brasileiros geral-
mente apelam para terapias alternativas
dc tratamento, sem obter resultados satis-
fatórios. Quando vão a médicos, ás vezes
são mal diagnosticados, o que favorece a
cronificaçáo do problema, observa Go-
nik. Muitas vezes, os músicos adotam
métodos alternativos próprios de trata-
mento, principalmente quando sofrem de
temor de palco — do álcool ás drogas,
passando pela meditação transcendental.
Mas, segundo Gonik. os médicos especia-
listas receitam betabloqueadores, subs-
táncias químicas que atuam no sistema
nervoso simpático, eliminando as mani-
fcstaçòes sintomáticas da ansiedade. A
parte psíquica não é afetada, ou seja, ao
contrário do álcool e das drogas, não
interferem na performance do artista.

Aquecimento pode
evitar problemas

Muitas doenças de músicos poderiam ser
ev itadas por eles mesmos."Nossa atividade é semelhante a de 11111
esportista: temos que aquecer os músculos
antes d.i prática diária", afirma o maestro
Isaac karabtchevsky "O problema é que os
músicos não gostam dessa comparação e não
se preocupam com exercícios. I ntrain no p.il-co e já saem tocando", observa.

No seu caso particular. Karabtchevsky sa-
be os problemas que tra/em a saúde dos
músicos a falta dc ih{m\mwnto antes das apre-
sentações. Hoje, ele sofre com uma artrose na
coluna cervical e uma lesão crônica nos mus-
culos do pescoço, que o obrigam a sc subme-
ter a massaugens dumas c sessões de fisiotera-
pia constantemente.

Instrumentistas de sopro sào afetados porlesões nos músculos da lace. dos lábios, do
palato c da garganta. O irompetista Márcio
Montarroyos nunca enfrentou problemas pa-recidos em 29 anos de prática, por jamaisdispensar o aquecimento diário defendido porKarabtchevsky.

"l aço isso para melhorar a embocadura e
evitar enfraquecimento", conta. Os exercícios— ensinados por 11111 antigo professor de
trompete — consistem em tocar certas notas
diferentes e dissonantes, mas que promovem
um massageamento geral da face.

O neurologista Renato Gonik conta queos pianistas podem sofrer com o repertório
escolhido. "Mãos pequenas são geralmente
inadequadas para tocar músicas de Rachma-
ninofTe Lis/t. que requerem maior estiramen-
to muscular pelo grande intervalo das notas:
dedos longos são inadequados para executar
Mo/art, pois sc embaralham nas passagens
rápidas e curtas", explica. (M R l
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Botas ortopédicas

Quando é indicado o  ..
uso de botas ortopédicas ^—'S 

v\ rU|
na correção de defeitos J
posturais infantis? Para ^ /
as crianças que não se f r rs ~j
acostumam com as bo- JMjl
tas, ha meios alternati-
vos de corrigir os problemas ortopédicos?

Quem responde e o Dr. Carlos Giesta.
chefe do Departamento de Cirurgia Geral Es-
pecializada da Uni-Rio e chefe do Serviço de
Ortopedia da Clinica Sào Vicente, no Rio:

As deformidades ortopédicas mais comuns
sào a chamada perna em tesoura (os joelhos sào
voltados para dentro); as pernas arqueadas: os
pés planos (vulgarmente chamados pés chatos):
c a torção interna das tíbias (pés apontando
para dentro, popularmentc chamados pês de '

perii/uilo).
Até os três anos de idade, essas deformida-

des sao consideradas fisiológicas. Em torno de
90% a 95% delas se corrigem espontaneamen-
te. Portanto, até essa idade, salvo em condições
especiais, não há necessidade de se submeter a
criança .1 qualquer tratamento médico. Excep-
cionalmente, essas deformidades podem ser
graves, pela malformação de ossos e músculos,
geralmente associadas .1 outras deformidades
no corpo.

As botas ortopédicas so sào indicadas
quando a deformidade permanece após os três ,
anos e deixa a criança com uma grave instabili-
dade dos movimentos de pes e tornozelos.
Nesses casos, geralmente .1 criança tem proble-
mas neurológicos associados.

A melhor coisa a lá/cr seria submctc-la a -
um programa de exercícios que estimulasse o
grupo muscular deficiente. \ias e difícil Ia/cr
com que crianças façam exercícios físicos regu-
larmente. Por isso. hoje os ortopedistas man-
dam fabricar palmilhas sob medida cm desni-
veís adequados, que obrigam a criança a
exercitar o grupo muscular deficiente. Com a
palmilha, mais a atividade normal da criança,
se obtém a correção.

Somente para os casos excepcionais de de-
formidades acentuadas e graves sào indicadas
as cirurgias corretivas, lais indicações repre-
sentam medidas dc exceção, e não de eleição.

Alguns ortopedistas, cm vc/ de palmi-
lhas, preferem indicar calcanheiras — que, 

"
como as primeiras', sao usadas por dentro »
de calçados fechados. Hoje em dia. as botas
ortopédicas praticamente não sào mais in-
dicadas.

As botas eram habitualmente adotadas há
10 anos. Mas se mostraram muito ineficientes.
Em geral sào pesadas e grosseiras, com um
solado muito duro. Isto c um paradoxo, pois é
fundamental que a sola do calçado seja flexível,
para exercitar a musculatura. O que alinha o
eixo do crescimento do membro defeituoso é
um bom tónus muscular, obtido com exerci-
cios. Por isso as palmilhas funcionam bem.

E muito importante que as mães tomem
certos cuidados com os filhos, a partir do
momento em que eles comecem a exercer mo-
vimentos. Desde o início a mãe deve cuidar
para que a criança mantenha sempre uma
postura correta, sobretudo no ato de sc sentar
no chão. Nesses momentos, a criança deve ser
levada a sentar-se na posição de Buda, com as
pernas cruzadas na frente do corpo. Ou então,
com as pernas estendidas. Jamais deve se sentar
em cima das pernas, com um ou dois pés
embaixo da nádega. Também não deve sentar-
se com os joelhos unidos à frente do corpo,
pernas dobradas para trás e pés alinhados na
lateral do corpo, com os calcanhares para d-
ma.
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Radioterapia interna 
preserva células sadias

Sáo Paulo — J C Brasil
lnt"s K riaut

SAO I' M LO — A radioterapia está re-
correndo, dc maneira crescente e com signifi-
cativas vantagens, á técnica que marcou seu
surgimento cm lins do século passado, no
laboratório da lisica francesa Mane C une: o
contato direto de massas tumorais com fon-
tes radiativas. Conhecida como braquitera-
pia. a técnica em sua nova versão consiste no
implante provisório ou definitivo de pasti-lhas, tubos ou lios radiativos junto aos teci-
dos doentes, para destruir as células cance-
rosas, sem afetar as células sadias do
organismo, justamente um dos inconvenicn-
tes da radioterapia convencional — a telctc-
rapia. feita com aceleradores lineares e bom-
bas de cobalto

Os implantes sào conduzidos através de
endoscopia ou milimétricos cateteres plásti-cos. dispostos cm fileiras, que podem ser
facilmente removidos após o tratamento. A
fonte radiativa é desfechada, como se fosse
um chumbmho dc espingarda, por aparelhos
roboti/ados que hospitais paulistas de gran-de porte, como o Albert Einstein. o Sírio
Libanês, das Clinicas da Faculdade dc Medi-
ema da USP e o A.C. Camargo, especializa-
do cm câncer, sc preparam para importar, ao
custo aproximado dc USS 500 mil."A medicina avança em movimentos
pendulares". compara o radiotcrapcuta Mi-
guel Abrâo Miziara. do Centro Paulista dc

João Victor aponta vantagens

Radioterapia e Oncologia. A braquiterapia
dc última geração está sendo promovida por
saltos tecnológicos na área da informática,
pela descoberta de novos isótopos que con-
centram alias doses c têm rápido decaimento
-• Mo é. desaparecem rapidamente do orga-
niMTio. como o iridio I '>1 —. aliados á dispo-
nihilidade de recursos avançado- cm imat'.e-

nologia — aparelhos, cujo melhor exemplo é
a tomografia computadorizada, que permi-
tem a visualização dos tumores em detalhes e
favorecem o planejamento c controle dos
implantes dc fontes radiativas. Trabalhando
na sala de operações, ao lado da equipe
cirúrgica que sc ocupa cm extrair o tumor, o
radiotcrapcuta indica onde devem ser distri-
buidos os cateteres e. utilizando recursos de
imagem, estabelece o programa, ou mapa dc
isótopos. adequado para o caso, sem ter que
entrar cm contato com o material radiativo,
a ser introduzido posteriormente — processo
conhecido como aflcrloading.

Uma das grandes vantagens é a dc serem
atacadas as células dc áreas restritas, espe-
ciaimente cm tumores profundos, quando
órgãos próximos sào normalmente afetados
pela tclctcrapia, que age externamente a dis-
tância. corno explica o radiotcrapcuta João
Victor Salvajoli, do Hospital Sírio Libanês e
do Departamento dc Radioterapia do A.C.
Camargo. Neste sentido, tumores de cérebro
e dc próstata, sào algumas das indicações
para o tratamento. Mas ele evita também
cirurgias radicais mutiladoras, comuns, por
exemplo, cm sarcomas dc partes moles que
afetam principalmente os braços e pernas de
crianças e jovens, ou nos melanomas dc
globo ocular, que pelas técnicas cirúrgicas
convencionais podem levar á perda total de
visão. A braquiterapia é também um dos

recursos utilizados para vencer cãnccrcs dc
pulmão.

Mas, apesar de não haver muitos obstá-
culos para levar, por via cndoscópica, fontes
radiativas até as áreas afetadas, a falta dc
equipamento 110 pais ainda exige do paciente
que se desloque até centros médicos norte-a-
mcricanos, como o Memorial Sloan-Kctte-
rmg Ccntcr. um dos postos avançados dc
combate á doença, cm Manhattan.

Fabricados na Holanda. Inglaterra,
França c Estados Unidos, os aparelhos ro-
botizados disparam as cargas radiativas den-
tro dos cateteres. de acordo com mapas pro-
gramados por computador segundo a
característica do câncer que irão atacar.
Funcionam cm sisiema dc controle remoto,
permitindo ao operador ficar numa sala anc-
xa á ocupada pelo paciente, ev itando a expo-
siçào ao material."Esses aparelhos vão permitir dar cm mi-
nulos, com segurança para o paciente e para
o sta/f médico, altas doses de radiação que a
tclctcrapia levaria dc três a cinco dias para
proporcionar", compara Salvajoli.

Na primeira quinzena dc setembro, du-
rante o 27* Congresso Mundial do Colégio
Internacional dc Cirurgiões que será realiza-
do cm Sào Paulo, uma das estrelas da técni-
ca. o cndoscopista nortc-amcricano Donald
/.avalia, diretor do Laboratório dc Diagnós-
tico Pulmonar da Universidade de lovva.
deverá impor o tema da braquiterapia como
uma das vedetes.

Rim portátil liberta

os pacientes do alto

custo da hemodiálise
CURITIBA — Dez anos depois de livrar-se da escravi-

dão imposta pela hemodiálise, a paranaense Cristina San-
vido, hoje com 62 anos, sequer considera a hipótese dc um
transplante para superar sua insuficiência renal crônica,
pois apesar da doença leva uma vida praticamente normal.
Ela foi a primeira paciente a ser acometida no Brasil a um
método de purificação do sangue pelo próprio organismo,
sem sofrimento e mais barato para o doente. Conhecido
internacionalmente pela sigla CAPD (Continuous Am-
bulatory Pcritoncal Dialysis), o sistema é tido como um rim
portátil, já usado por 2.300 pacientes brasileiros, c foi
introduzido no pais pelo médico Miguel Carlos Riella, do
Serviço de Ncfrologia do Hospital Evangélico de Curitiba.

Pnra fazer um diagnóstico do sistema e avaliar algumas
novidades prestes a entrar no mercado, a Fundação Pró-
Renal c o Hospital Evangélico promoveram o simpósio
comemorativo dos dez anos dc CAPD no Brasil. Miguel
Riella aguarda a presença dc 200 especialistas do Brasil e da
América Latina c dos professores norte-americanos Alan
Nisscsson c Zyblut Tvvardowski, autoridades mundiais no
assunto.

Essa alternativa surgiu com a diálisc pcritoncal ambula.
torial contínua, um processo simples de filtragem do
sangue, proporcionada pela introdução dc um liquido espe-
ciai na cavidade pcritoncal do paciente. Para isso, ele
recebe o implante cirúrgico dc um cateter dc silicone.

Conectada a esse tubo. a bolsa com a solução é trocada
até quatro vezes por dia. cm intervalos de seis horas comt>
no caso dc dona Cristina. Durante esse tempo, ela carrega ?
bolsa sob as roupas e vai a qualquer lugar, inclusivc.á
praia.

C
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Construtores

Sen na comemorou a 25a vitória de sua carreira

Rio de Janeiro — Segunda-leira, 27 do agosto de 1990

JORNAL

Nâo pode ser vendido separadamente

Ayrton Senna liderou de ponta a ponta o GP da Bélgica e aumentou para 13 pontos sua vantagem sobre Alain Prost a cinco corridas do fim do campeonato de fórmula 1

Duelo Sennà x Prost r'$?;

Brasileiro larga três vezes na frente, vence pela 3a vez seguida em Spa e aumenta vantagem sobre Prost

Ruth (Ir Aqui no
Correspondente

SPA-FRANCORCHAMPS, Bcl-
gjca — Foi uma belíssima corrida para
o brasileiro A yrton Senna c crucial pa-
ra o campeonato. Trcs largadas impe-
caveis, uma parada no boxe bem pen-
sada. para trocar os pneus, e muita
segurança, sem cometer erro algum,
deram a Senna a terceira vitória conse-
cutiva na sua pista favorita. Spa-Fran-
corchamps. Agora, o brasileiro tem
uma vitória a mais e está 13 pontos á
frente de seu principal adversário,
Alain Prost. da Ferrari, que chegou em
segundo lugar, sem ter tido a chance de
ameaçar a liderança de Senna.

A prova teve um inicio extrema-
mente tumultuado. O companheiro de
equipe de Senna. o austríaco Gerhard
Bcrger, que largou na segunda posição,
jogou o carro para o lado de dentro da
pista, bloqueando Prost, mas vários
acidentes na primeira \olta. envolven-
do ao todo nove carros. Ie\aram o
diretor de prova a decidir pela bandeira
vermelha. Nelson Piquet, da Benetton,
empurrado, segundo disse, por Riccar-
do Patrcsc, da Williams, bateu com a
asa dianteira na Ferrari de Nigel Man-
sell. que foi parar no gmrd-rail. Piquet
tocou também em Aguri Su/uki. da
Lola-Lamborghini.

Os pilotos da Lotus se estranharam:
Martin Donnely bateu na traseira de
Derek Warwick. Na saida do hairpin (a
curva mais fechada da pista l. Nicola
Lanni, da Ligier, teve o diferencial par-
tido. Andréa de Cesans. da Dallara,
rodou 11a cur\a Source. e Satoru Naka-

jima. da Tyrrel. tocou em Stefano Mo-
dena. da Brabham, no final da reta. A
prova foi interrompida e recomeçou ás
14h26. Apenas Modena largou nova-
mente com o mesmo carro. Os outros
usaram o reserva, com exceção de
Donnely, que saiu do boxe com o carro
de Warwick

Mais uma largada, e Berger nova-
mente jogou .1 McLaren cm direção a
Prost. O belga Thierry Boutsen apro-
veitou para enfiar sua Williams cm se-
gundo, logo atrás de Senna. Prost e
Mansell disputavam posição e Alessan-
do Nannini, da Benetton, ultrapassou
os dois. Com uma volta e meia, quan-
do Senna já tinha aberto uma vanta-
gem de mais de dois segundos sobre
Boutsen, a bandeira vermelha nova-
mente foi acenada. A Minardi de Paolo
Barilla saiu da pista na curva Raidillon
e pegou fogo.

Drama — A essa altura. Senna
achou que o drama não terminaria
nunca. "Uma largada já é suficiente.
Você larga bem. o que e importante, e
ai vem uma bandeira vermelha", quei-
xou-se. Ele disse que. pela manhã, em
reunião com os oficiais e pilotos, ficou
acertado que. se houvesse acidente mas
a pista não fosse bloqueada, seria dada
bandeira amarela (que requer atenção)."A gente respeitaria, foi esse o aeor-
do", acrescentou o brasileiro, que acha
que em nenhuma das duas vezes havia
razão suficiente para interromper a
prova."Na segunda largada, resolvi pu-
xar. estava com uma vantagem incrível,
meu oponente direto estas a em quinto

c cu fiquei tranqüilo. Quando vi a ban-
deira vermelha novamente, não quis
acreditar", comentou Senna. "Se a pn-
meira interrupção tinha sido ruim. a
segunda era um pecado, porque a lar-
gada tinha sido ótima para mim. Ai.
teve a terceira largada. Os pneus já
tinham umas 10 voltas. Aqui nessa pis-
ia significam 15 (a pista, com quase
7km. e a mais longa da F I). A gente
sabia que os pneus ja eram no limite
para fazer as 44 voltas. Então, era claro
que ia ler que parar A questão era
saber quando."

Antes da corrida, a idéia das equi-
pes era não parar para troca de pneus.
Foi o que admitiram Senna, Berger e
Prost na entrevista dos vencedores. To-
dos os carros estavam equipados com
pneus de composto mais duro — no
caso dos vencedores, o B da Goodyear.
A temperatura era agradável e não
choveu, o que e raro em Spa. Mas as
três largadas mudaram a estratégia.
Senna passou a se concentrar na tarefa
de poupar os pneus e controlar o que
Prost estava fazendo. Na terceira lar-
gada. Berger manteve a segunda posi-
çáo e. ao final da primeira volta, a
ordem dos seis primeiros era a seguin-
te: Senna, Berger, Prost. Boutsen, Pa-
trese e Nannini. Piquet estava cm seti-
111 o, á frente de Mansell. que
enfrentava problemas com o carro re-
serva.

Equilíbrio — "Minha maior
preocupação era com o equilíbrio do
carro", disse Senna. "Nâo podia forçar
muito os pneus. Fui me mantendo na
frente dois, três, cinco segundos. A

Ferrari era mais rápida do que meu
carro no inicio da corrida. Mas assim
que percebi que ele (Prost) ia parar, eu
parei na mesma volta." O acerto da
tática foi confirmado logo depois. "O
boxe me avisou que talvez ele fosse
parar naquela volta. Ai cu falei, cu
venho também. Eles falaram, ele vai
parar, eu disse: eu estou vindo, prepa-
ra. Vim na mesma volta. A parada foi
ótima e, estrategicamente, foi a vitoria
11a corrida".

Se a parada foi boa, melhor ainda
foi a volta á pista. Tanto Senna quanto
Prost pararam nos boxes na 22" volta,
quando a diferença entre os dois, que
era de aproximadamente três segundos
desde que Prost ultrapassara Berger na
chicane na volta 14. fora reduzida a
apenas cinco décimos de segundo. Mas
Senna, com grande habilidade, conse-
guiu colocar a Benetton de Nannini
entre sua McLaren e a Ferrari de
Prost.

Dai cm diante, diminuíram sensi-
vclmente as preocupações de Senna e
ele nâo se sentiu mais ameaçado em
nenhum momento, embora se manti-
vesse tenso. Prost ultrapassou Nannini
na chicane na 21' volta, c a diferença
entre o brasileiro e o francês variou de
seis segundos a até I2s2, na volta 36.
Houve quem começasse a pedir que
Senna levantasse o pé do acelerador.
Afinal, estava em primeiro mas, mes-
mo assim, suas voltas começavam a ser
mais rápidas, até chegar a I m55sl 32,
com 21 l,729km h. A seis voltas do fi-
nal, Senna começou a diminuir um
pouco a velocidade e, na derradeira

volta, desacelerou bastante, chegando
3,5 segundos à frente do francês."Eu estava abrindo cm relação ao
Prost, para ler certeza sobre o carro. Vi
logo que meu carro estava á altura
para lutar. Nosso problema é que a
McLaren asa mais os pneus do que a
Ferrari. E isso compromete o cquilí-
brio do carro, porque os pneus come-
çam a gastar mais. Àquela altura, no
entanto, com o carro mais leve, os
pneus seminovos, dava para fazer o
jogo ideal para num", contou Senna,
obviamente feliz ao rememorar todos
os lances da cornda.

Boa situaçáo — E o campeona-
to? O titulo pode ser visto no horizonte?"Calma lá, tem cinco corridas ainda,
muito chão. Mas, com o numero de
vitórias que cu tenho, o número de re-
sultados bons. quem tem uma posição
ideal sou cu e não a Ferrari", disse,
reclamando por ter lido cm alguns luga-
res que Prost levaria vantagem no des-
carie. "Ele tem que fazer bons resultados
para a frente, inevitavelmente. Se der
uma errada, dança. Eu posso ainda ler
algum problema e tudo bem."

A situação do campeonato é a se-
guinte: Senna tem cinco vitórias (EUA,
Mônaco, Canada. Alemanha e Bélgica),
um segundo lugar (Hungria), três tercei-
ros (Brasil, França c Grã-Bretanha) e
dois abandonos (San Manno c México).
Ao todo, são 63 pontos. Como e obriga-
do a descartar cinco resultados, perderia
12 pontos (os dois abandonos e os três
terceiros lugares, cada um valendo 4
pontos) se o campeonato terminasse
agora. Caso tenha problemas sérios cm
alguma das próximas comdas c não ter-

mine. Senna p<xle contar com pontos
importantes. Já Prost. que está com 50
pontos, além de ter apenas quatro vitó-
nas (Brasil. México, França e Grã-Brc-
Uinha), tem resultados nâo muito bons:
três abandonos (EUA, Mônaco e Hun-
gna), dois quartos lugares (San Manno e
Alemanha) e um quinto (Canadá). Por
enquanto, só descartaria cinco pontos
(os três abandonos, o quinto lugar e um
quarto lugar).

A próxima disputa e acirrada c na
casa da Ferrari: Monza. Itália Senna
terá que quebrar um tabu. se quiser calar
os lifosi. O brasileiro jamais ganhou em
Monza. Prost já venceu Ia três vezes: em
19X1, com um Renault Turbo, em 1985.
com um McLaren Porsche Turbo, e no
ano passado, com um McLaren Honda
Piquet ganhou quatro vezes em Monza.
cm I9S0e 19X3 pela Brabham, e cm 1986
e 1987 pela Williams.

Embora Prost considere a McLaren
favorita cm Monza. Senna se mostra
cauteloso. "Sim c nâo. E uma pista dura.
nos pneus e esse é um ponto difícil para
nós." Mesmo assim, está confiante. ''A
gente ta-inou muito Ia, tem bastante
informação, e essa semana teremos mais
três dias de teste. Vamos ver se a gente
consegue dar um toque especial 110 equi-
librio do carro e, finalmente, obter uma
vitória em Monza. Se isso ocorrei 0
campeonato, é lógico, vai se consolidai,
muito. No momento, continua total-
mente aberto."

Mais F I na página 2

Senna, arte estratégia

GP da Bélgica
1° Ayrton Sanna
2° Alain Prost
3° Gerhard Bergor
4° Alessandro Nannini.

Brasil
França

. Áustria
Itália.

5° Naiaon Ptquat  Brasil
6° Maurício Qugtimln Brasil
7® Ivan Capelii Itália..
8° Jean Alesi França.
9o Eric Bernard França...
10" Ale* Catli Itália ..
11" Derek Warwick  Inglaterra
12° Martin Donnely Inglaterra
13° Micheie Alboreto Itália.
14° Nicola Larini Itália
15" Pierluigi Martini Itália
16° Olivier Grouillard França
17a Stefano Modena Itália..
Não completaram
18° David Brabham Austrália
19° Andréa de Cesans Itália
20° Thierry Boutsen Bélgica
21° Nigel Mansell Inglaterra
22° Riccardo Patrese Itália
23° Emanuele Pirro Itália
24° Satoru Nakajima  Japão
Não largaram
Aguri Suzuki (Japâo/Lola-Lamborghmi)
* Média de Ayrton Senna 211.729km/h" Melhor vo'ta Alain Prost (1m55s087

McLaren-Honda.
Ferrari...

McLaren-Honda
Benetton-Ford .
Benetton-Ford.

. Leyton House-Judd
. Leyton House-Judd .

Tyrrell-Ford.
...Lola-Lamborghini..

Arrows-Ford
Lotus-Lamborghini

. Lotus-Lamborghini
Arrows-Ford

Ligier-Ford
Minardi-Ford
. Osella-Ford.

Brabham-Judd

Brabham-Judd
DaMara-Ford

Williams-Renault .
 Ferrari

. Williams-Renault
DaMara-Ford
Tyrrell-Ford

. 1h26m31s997
 a 3s550
a 2Bs462

a 49s337
a 1m29s660

. a 1m48sÔ51
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta
duas voltas
duas voltas
duas voltas
cinco voltas

oito voltas
a 17 voltas
a 23 voltas
a 25 voltas
a 26 voltas
a 39 voltas
a 40 voltas

e Paolo Barilla (Itália/Minardi-Ford)

a 217.088km/h)

1" McLaren 96
2° Ferrari 63
3" Williams 42
4° Benetton 40
5" Tyrrell 14
6° Leyton House 7
7° Lola 6
8° Lotus 3
9° Brabham e Arrows 2

Próxima prova
GP da Itália, 9 de setembro
Circuito de Monza
Extensão: 5,800 km/h
Número de voltas: 53
Vencedor de 1989: Alain
Prost (McLaren)

Pilotos
1*
2*
3"
4*
5*
8*
7*
8*

to-
ir
12-
13*
15'

Ayrton Unia 63
Alain Prost  50
Gerhard Berger 33
Thierry Boutsen 27
Matson Mquat 24
Alessandro Nannini 16
Riccardo Patrese 15
Jean Alesi e Nigel Mansell... f3
Ivan Capelh  6
Eric Bernard 5
Derek Warwick 3
Stelano Modena e Ale« Catli 2
Satoru Nakajima. Aguri Suzuki
o Maurício Ouçsimin .1

S*nna Proit
so

Senna Prost.
4 9

3
9 • -

9
2 .

9
4 9
4 9 •
9 3
6 - <
9 6
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Sanna Prost

6
9 6
9 6
9 2
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Senna (E) comcmora. a bravado com Gerhard Berger, a sua 25* vitoria na Formula I

Piquct e Gugelmin completam a festa

¦ Pela terceira vez na história da F1, três brasileiros marcaram pontos na mesma prova
Ruth do. Aquino

Correspondente

-SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica — O GP da Bélgi-
ca de 1990 foi o terceiro em que três brasileiros marcaram
pontos juntos. A primeira vez foi no GP da Alemanha de
19Í3,ãuando José Carlos Pace (Surtees) foi quarto lugar,
Wilson Fittipaldi (Brabham), quinto c Emerson Fittipaldi
(Lotus), sexto. Na segunda vez, no GP da Inglaterra de
1988, Ayrton Senna (McLaren) venceu, com Maurício Gu-
gelmin (March) em quarto e Nélson Piquet (Lotus) em
quinto. Ontem, essa trinca voltou a pontuar, com Senna em
primeiro, Piquct em quinto e Gugelmin em sexto.

O tricampeào Nélson Piquet não estava disposto a falar
muito sobre uma corrida cm que as coisas começaram a dar
errado para ele já na largada. "Patresc me empurrou para
fora, na freada toquei com minha asa dianteira no carro do
Mansell e depois disso, com o carro reserva, quebrei minha
transmissão na curva. Não engrenava nenhuma marcha."
Apesar disso, mais uma vez fez pontos, chegando cm quin-
lo. Nesta temporada, só não marcou cm Mônaco e na
Inglaterra. Está em quinto lugar no campeonato, com 24
pontos.

Durante a primeira interrupção da prova, Piquct trocou
para o carro reserva. "Praticamente ninguém andou nesse
fim de semana com o reserva, que. além de tudo, tinha sido
acertado para o Sandro (Nannini). O carro estava saindo
totalmente de frente e acabei logo com os pneus dianteiros.
Parei e troquei, mas foi uma corrida para chegar." Sobre o
motor, não tem reclamações. "Funcionou bem."

Quanto às afirmações de Senna c Bergcr de que as
Benetton eram muito rápidas na reta. comentou que as
Williams eram mais e aproveitou para fazer ironias com as
McLaren. "Dá uma olhada na asa deles e na nossa."
Quanto a Monza, onde ganhou quatro vezes nos anos 80,

.acha difícil uma boa performance. 
"Nós andamos pouquis-

simo em Monza." Piquet não participa dos testes desta
semana na Itália. Vai para o Japão hoje á tarde.

Gugelmin — O outro brasileiro, Maurício Gugelmin.
da Leyton House, pela primeira vez marcou pontos na
temporada, ao chegar cm sexto lugar, atrás de Piquct. Teve
um problema na embreagem logo na primeira largada, mas
preferiu não trocar para o reserva. Do 14° lugar no grid, foi
aos poucos ganhando posições, até conseguir chegar ao
sexto. Não parou para trocar pneus. 

"Perdi algum tempo
no inicio tentando ultrapassar, mas estou muito feliz com o
resultado. Fiquei feliz já em terminara corrida, quanto mais
cm marcar pontos. Já era tempo! Tive tanto azar ultima-
mente que sabia que, uma hora, isso iria mudar." Gugelmin
saiu cedo do autódromo, voltando com a mulher para a
Inglaterra.

j\ssrlhoroíWfChNA?*.**Al.

Senna (E) comemora, abraçado com Gerhard Bergcr, a sua 25' vitória na Fórmula 1

Spa-Francorchamps, Bélgica — AFP

Brasil, 60 vitórias

A vitória de Ayrton Senna ontem (25* cm sua carrei-
ra) foi a 60* do Brasil na história da Fórmula I. Apenas
dois paises superam esse número: Inglaterra, com 74, c
França, com 69. Trata-se de um ótimo retrospecto,
principalmente se levarmos em conta que essas duas
nações são bem mais tradicionais no automobilismo,
assim como a Itália.

Desde que Emerson Fittipaldi estreou, no GP da
Inglaterra de 1970 (na segunda prova, na Alemanha, já
era quarto lugar), foram 305 GPs. Isso dá uma média de
uma vitória, mais ou menos, a cada cinco corridas. A
marca de Ayrton Senna o deixa ao lado de dois grandes
campeões (Jim Clark e Niki Lauda) e atrás apenas de
dois pilotos (Jackie Stewarl, que não pode mais ir alem
de suas 27 vitórias, c Alain Prost, com 43. inalcansàvcl a
curto prazo).

Vitórias brasileiras
Emerson Fittipaldi
70: 1 (EUA); 72: 5 (ESP. BÉL. ING, AUS e ITA); 73: 3
(ARG, BRA c ESP); 74 3 (BRA, BÉL c CAN); 75. 2
(ARGeING).
José Carlos Pace
75: 1 (BRA).
Nélson Piquct
80: 3 (EUA-Oeste. HOL e ITÁ); 81: 3 (ARG. SM A c
ALE); 82: 1 (CAN); 83: 3 (BRA. ITA e EUR -
B.Hatchl; 84: 2 (CAN e EUA-Leste); 85: I (FRA); 86 4
(BRA. ALE. HUN e ITA); 87: 3 (ALE. HUN c ITA).
Ayrton Senna
85: 2 (POR e BEL): 86: 2 (ESP e EUA); 87: 2 (MON c
F-UA); 88: 8 (SMA. CAN. EUA, ING, ALE, HUN,
BEL e JAP); 89: 6 (SMA, MON. MEX. ALE. BEL e
ESP); 90 5 (EUA. MON. CAN. ALE e BEL).

Vitdrias por pilotos Vit6ria por pais
43 Pros! 74  Inglaterra
27  Stewart 69  Franija
25 Clark 60 Brasll

Lauda 52 EscOcia
Senna 38  Argentina

24  Fangio 36  Austria
20 Plquat Italia
16  Moss 33  EUA
15  Mansell 26  Australia
14  Brabham 12  SuScia

 Hill Nova Zel&ndia
 Flttipaldl — 11  Bfilgica

Prost reclama e Berger admite erro

Barrichello vence

e mantém liderança

na F Opel/Lotus
O domingo em Spa lembrou Hockcnheim. Duas vitórias

brasileiras: a de Senna c a de Rubens Barrichello, que agora
lidera o Campeonato da Fórmula Opel Lotus por uma mar-
geni mais confortável. Com 100 pontos, esta á frente do
italiano Vincenzo Sospiri, com 81 pontos, c de outro brasilci-

| ro, Gil de Fcrran. da Paul Stewarl Raeing, com 70 pontos.
; "Agora é uma distância razoável. Faltam três corridas,
i Graças a Deus. com essa diferença posso me acalmar um
| pouco. Na Suécia, acabei perdendo a calma e batendo", disse

Rubinho. com a simplicidade que lhe é característica. Jorna-
listas estrangeiros já pedem para ser apresentados a ele,
especialmente depois que foi considerado a revelação deste
ano pela imprensa européia.

Ontem foi o dia das múltiplas largadas. "Na primeira¦ largada, estava mais concentrado. Consegui chegar no final
! da reta na frente do Sospiri. Na segunda, depois de parar,1 você sé acalma e perde aquela tensão necessária. Sei que é

para todo mundo. Mas achei muito difícil. Larguei um pouco
pior, mas consegui me manter á frente."

O carro de Rubinho era melhor na primeira fase de curvas,
mais lentas, de segunda e terceira marchas. Em curvas mais
rápidas. Sospiri o superava. Foi uma corrida dura e tensa.
Agora, ele espera o pai e o tio. que o acompanharão nas
provas de Espanha e Portugal e o ajudarão nas negociações de
seu contrato para o ano que vem. Ganhando ou não, Barri-

J chello quer mesmo é ir para a Fórmula 3 em 1991. (R.A.)

Mais automobilismo no Placar JB

"Acho que o que Bergcr fez comigo
na largada não e aceitável. Pilotos prcci-
sam ter disciplina nesse tipo de pista."
A bronca, dada por Alain Prost com
um sorriso e um tapinha na perna de
Berger, criou um clima constrangedor
na entrevista dos vencedores. O entre-
vistador deu direito de resposta ao aus-
triaco Gerhard Berger. companheiro de
Senna na McLaren, e pediu que ele se
pronunciasse. "Eu tentei, naturalmente,
manter minha posição", defendeu-se
Bergcr, sem grande convicção. "Fui para
a linha de dentro. Vi que fui muito perto
de Alain. mas já era tarde demais. Sei
que não foi 100% correto", admitiu, sur-
preendentemente, o piloto da McLaren.

Nas duas largadas, pareceu que Ber-
ger, acintosamente, colocou-se á fren-
te de Prost para bloqueá-lo. A ponto
de, na segunda largada, ler perdido a
segunda posição para a Williams de
Thierry Boutscn. Ayrton Senna teve que
esclarecer se houve uma combinação na
McLaren, encarregando Bergcr de impe-
dir qualquer ameaça do francês ao brasi-
leiro na largada. Senna negou. "Não era
necessário. Essa pista é muito estreita.
Eu estava de um lado e Bergcr estava do
outro. Bastava qtie nós dois fôssemos

reto. que não havia como alguém se in-
terpor."

Confiança — Prost garantiu que.
cm nenhum momento, pensou no segun-
do lugar "Queria atacar o tempo todo."
Como Senna, ele não planajeva parar a
principio para trocar pneus. "O fato de
ter parado na mesma volta que Senna
foi coincidência", disse o francês. In-
dagado se tinha achado sua parada nos
boxes lenta, respondeu, rindo: "Quan-
do a gente está dentro do carro, é sem-
pre lento o pitslop."

Quanto ao campeonato, Prost de-
monstrou preocupação, mas não se con-
sidera fora do páreo. "Senna está em
melhor forma", admitiu. "E muito difícil
para nós. com 13 pontos atrás." Logo
depois, deu uma declaração que provo-
cou sorrisos irônicos em Senna: "Esta-
mos, de qualquer forma, numa posição
confortável. Sou o campeão do ano pas-
sado. Meu trabalho agora é fazer o me-
lhor pela Ferrari." E ponderou que o
mais importante é manter as esperanças."Quem sabe, Ayrton possa parar uma ou
duas provas."

Prost apontou uma vantagem para
Senna nas corridas: a facilidade com
que obtém poles. 

"Competição, agora

na I I. tem um nível muito alio. E
muito difícil ultrapassar" O mesmo dis-
se Cesare Fiorio, chefe d.t Ferrari. "O
que torna as coisas mais difíceis para nós
é que Senna é sempre pole position." O
que este ano nem e totalmente verdade
— das 11 corridas, Senna largou em
primeiro em seis. Para I iorio, "ainda
não está tudo perdido". Como Prost, ele
espera que Senna tenha algum azar nas
próximas corridas.

Manseü desabafa — "É minha
responsabilidade o abandono da prova.
Parei porque quis. porque o carro era
impossível de guiar. Saia de frente c
de traseira na pista toda e. nos pontos
de maior velocidade, não tinha a me-
nor confiança." Esse foi o desabafo de
Nigel Mansell ao voltar para o boxe
com o carro reserva, na 10* volta. Após
um hriefing de cinco minutos com os
técnicos e engenheiros, o inglês deixou
o autódromo. Cesare Fiorio, chefe da
equipe, estava irritadíssimo com essa
atitude. "O carro estava bom, o chas-
sis é bom e os pneus estavam bem.
Depois, veremos o que aconteceu", co-
mentou. Mansell tem até sexta-feira para
confirmar formalmente que quer aban-
donar a F I. (R.A )

Conta-giros

Terceiro — Uma das disputas mais
emocionantes, já no final da prova, foi
a do terceiro lugar, entre Gerhard Ber-
ger. da McLaren, e Alessandra Nanni-
ni. da Benetton. Por um instante, pa-
receu que um dos dois carros ia acabar
fora da pista. Berger chegou a subir na
zebra. A três voltas do final, Nannini
não conseguiu resistir e perdeu a posi-
çáo para o austríaco.
Boutsen — O belga Thierry Bout-
sen não conseguiu fazer bonito em seu
pais. Um problema de transmissão o

tirou da prova na 21' volta. Foi um
péssimo dia para a Williams. Riccardo
Patresc também abandonou, na 19* vol-
ia, com a embreagem quebrada.
Fórmula Ford — Christian Fitti-
paldi disputa hoje. no circuito inglês de
Silverstone, a 13* etapa do Campeonato
Inglês de Fórmula Ford. Os treinos de
classificação também serão hoje, antes
da prova, que é de curta duração. On-
tem, nos treinos extra-oficiais, ele fez o
terceiro tempo (Im07s35), marca próxi-
ma das de Mika Hakkincn e Mika

Saio, finlandeses que lideram a com-
petição. Hakkincn marcou 111106595 e
Saio fez Im27s23.
Motorcraft — O brasileiro Duda
Rosa. da equipe Banrisul Lojas Colom-
bo, tenha hoje o titulo do Campeonato
Inglês de motorcraft, no circuito de Sil-
verstone. Vice-lidcr do campeonato, Du-
da precisa de uma vitória c de que
seu principal adversário, Garrct Recs,
não fique em segundo. Nessa hipótese,
eles empatariam e a decisão da cate-
goria ficaria para a última prova, cm 7
de setembro.

Al Jr. dispara na Indy

O Emerson, com problemas no semi-eixo, não completa prova

Jorge Meditsch

DENVER. EUA — Na corrida mais
difícil da temporada, Émcrson Fittipaldi
abandonou a pista do circuito de Den-
ver. com um semi-eixo de seu Penske
quebrado, apenas mais um dos inúmeros
problemas apresentados pelo carro du-
rante a prova, vencida por AI Unser Jr.,
lider cada vez mais tranqüilo do campeo-
nato. Fora da disputa, trocando de rou-
pa no molor-home da escuderia, Fitlipal-
di lamentou as dificuldades, que
começaram na segunda volta, com os
freios e, em seguida, com uma roda blo-
queada, que afetou um dos pneus dian-
teiros. "Foi uma corrida muito dura,
uma verdadeira maratona", comentou."O que consegui fazer foi tentar me man-
ter na pista mas ficou impossível porque
a partir da metade da corrida, sem freios,
não deu para manter o ritmo."

A estratégia de Emerson era poupar o
carro até que faltasse um terço para o
final da prova e, a partir dai então, tentar
andar o mais rápido possível. "Na meta-
de da corrida ainda vi o Al Unser Jr. e o
Rahal e o carro deles soltava fumaça
pelo lado esquerdo, mas não consegui
acompanhá-los. Parecia que eu eslava

andando sobre ovos. O nosso carro ain-
da está longe do ideal em matéria de
tração . Só espero que cm Vancouvcr a
pista não exija tanta tração como aqui",
disse Fittipaldi.

A tática usada por Bob Rahal e Al
Unser Jr. foi exatamente a oposta: abrir
o máximo de vantagem no inicio e tentar
manter a posição, sem arriscar um pro-
biema mecânico ou um acidente. Mas
Unser ousou mesmo quando decidiu não
parar para um pil siop no momento em
que a prova foi interrompida pela batida
de Teo Fabi. "Era cedo para parar. O
melhor a fazer era assumir a primeira
colocação para a nova largadacxpli-
cou.

O calor foi o grande inimigo dos
pilotos na corrida de ontem e as equipes
se prepararam para o pior, montando
entradas de ar do maior tamanho possi-

Classificação
1. Al Unser Jr. -146
2. Michael Andretti -114
3. Bobby Rahal - 109
4. Rick Mears -108
5. Emerson Fittipaldi - 90
6. Danny Sullivan - 89
7. Mario Andretti - 86

12. Raul Boesel - 27
IflPUWKOH

vel, sem infringir o regulamento. Apesar
disso, poucos resistiram. Mario, Michael
c John Andretti, Rick Mears c Eddir
Cheever foram alguns dos que reclama-
ram muito ao final da prova

Na primeira volta, a única vitima foi
Raul Bocscl. O motor de seu carro não
resistiu e o tirou prccoccmentc da prova."Sinto muito por Raul", disse o dono da
equipe Truesports, Stcve Uornc. "Ele
não teve chance de fazer nada", lamen-
lou. Decepcionado também ficou Teo
Fabi que, após largar na pole-posilion,
bateu contra um muro na sétima volta,
após ter os freios bloqueados c sair reto
da curva 1.0 resultado da prova mante-
ve a classificação geral, com Al Unser Jr.
na liderança, com 33 pontos de vanta-
gem sobre o segundo colocado. Michael
Andretti.

GP de Denver
1. Al Unser Jr.
2. Danny Sullivan
3. Bobby Rahal
4 Mario Andretti
5. Michael Andretti

John Andretti
Rick Mears
Scott Goodyear
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US Open começa e

três brigam pelo

topo do 
'ranking'

NOVA IORQUE — O US Open. que começa hoje nas
quadras do National Tennis Center, em Flushing Mca-
dow, servirá como uma espécie de tira-teima entre os três
melhores tenistas da atualidade. O sueco Stefan Edberg,
recém-guindado ao topo do ranking da Associação de
Tenistas Profissionais, terá que provar merecer esta posi-
ção, pois vai enfrentar dois sérios c motivados rivais, o
alemão Boris Becker — campeão do torneio no ano
passado — e o tcheco Ivan Lendl, lider do ranking até
pouco mais de duas semanas atrás.

O sueco, no entanto, parece ainda estar curtindo mais
sua nova posição do que preocupado cm mantê-la. "Ser o
primeiro do ranking é muito importante para mim. Vai ser
interessante ver quanto tempo vou ficar no topo", disse
Edberg. O bom momento do sueco pôde ser visto há pouco,
cm Wimblcdon, onde ele ganhou o torneio de simples, que o
levou ao lugar que agora ocupa no ranking.

Os dois principais adversários de Edberg não estão tão
bem assim. Boris Becker, este ano. tem pouco do se
orgulhar, a não ser o titulo do Aberto da Austrália, válido
pelo Grand Slam, em janeiro. De lá para cá. o alemão-oci-
dental não conseguiu vencer nenhum torneio importante,
mas. ainda assim, se mantém cm segundo na colocação
dos melhores da ATP. Ivan Lendl lambem vem deixando
a desejar nos últimos tempos. Há pouco mais de 15 dias,
ele liderava o ranking, mas agora está cm terceiro, sem
chances matemáticas de voltar á liderança. As derrotas,
porém, apenas motivaram o tcheco. "Sc cu vencer cm
Flushing Mcadow. me sentirei como se ficasse cm primei-
ro na temporada", afirmou.

Os três favoritos, no entanto, têm alguns fantasmas a
enfrentar antes de chegarem ás semifinais. Os mais assus-
tadores são o jovem Michael Chang c o gigante (lm93)
iugoslavo Goran Ivaniscvic, este um especialista nas qua-
dras duras, como as de Flushing Mcadow, onde seu jogo
de saquc-volcio é mortal. Ontem, porém. Ivaniscvic não
foi feliz ao enfrentar Stefan Edberg. na final do torneio de
Long Island. O sueco venceu por 7 6 (7/3) e 6,3.

Mulheres — No feminino, o US Open não tem o
mesmo equilíbrio que no masculino. Apenas três tenistas
têm chances reais de ganhar o titulo: a alemã-ocidcntal
Stcffi Graf; a tcheca, naturalizada norte-americana. Mar-
tina Navratilova; c a adolescente (16 anos) iugoslava
Monica Seles. A favorita, no entanto, continua sendo
Stcffi, cujo jogo não sofreu este ano qualquer momento de
queda. Já Seles mostrou ontem que o jogo continua a
ganhar consistência. Ela derrotou a espanhola Aranua
Sanchcz por 6/3, 6/2 na final do torneio dc Havcrford, na
Pcnsilvánía.

AP — 26/1'90

No atletismo, a

despedida da forte

Alemanha Oriental

SPLIT, Iugoslávia — A poderosa equipe de atletismo da
Alemanha Oriental quer se despedir das competições inter-
nacionais — unifica-se com a Ocidental em I de janeiro de
1991 — com uma vitória consagradora no Campeonato
Europeu, de hoje a sábado, na tensa região de Split. cenário
recente dc conflitos étnicos entre servos e croatas."Esperamos obter o mesmo que nos campeonatos ante-
riores. Em outras palavras, levar dc oito a dez medalhas dc
ouro", disse o técnico-chcfe da equipe, Bernd Schubcrt. No
último Europeu, há quatro anos, em Stuttgart, a Alemanha
Oriental obteve 11 medalhas de ouro. A Alemanha Ociden-
tal tem pretensões bem mais modestas. "Espero seis, quem
sabe oito medalhas", disse Herbert Meyer, presidente da
federação dc atletismo do pais.

Com 72 atletas, a equipe alemà-orienlal baseia sua
força, principalmente, no setor feminino. Petra Fclke é a
favorita á medalha dc ouro do dardo, embora conte com
adversárias do porte da inglesa Tessa Sanderson, ex-campeã
olímpica c da comunidade britânica. Hcikc Drcschler, re-
tornando ás competições após interrupção de um ano para
ter filho, deve manter seu titulo no salto em distância,
especialmente com a ausência da soviética e recordista
mundial Galina Chistvakova.

Mas o grande nome da Alemanha Oriental poderá ser a
velocista Katrin Krabbe, 20 anos. que correrá os 100 c 200
metros. Krabbe já está abaixo dos 11 segundos para os 100
metros. Outra jovem alcmã-oriental, Grit Brcuer, 18 anos,
lidera o ranking dos 400m. enquanto Sigrun Wodars c
Christina Wachlcl são fortes candidatas á \ itòria nos
800m.

Britânicos — Se a Alemanha Oriental domina o
cenário feminino, os atletas britânicos sonham em levar
todas as medalhas das provas masculinas dc velocidade.
Embora tenha perdido mais do que vencido este ano.
Linford Christie ainda é o melhor velocista da Europa e
carro-chefe da equipe britânica. John Regís. campeão mun-
dial indoor, é forte candidato nos 200 metros, c Roger Black
tentará manter seu titulo nos 400 metros, enfrentando o
alemão-oriental Thomas Sehonlebe. Tom McKean é o me-
lhor na prova dos 800 metros, c Petcr Elliott, nos 1.500
metros, deve manter a hegemonia britânica nas provas dc
meio fundo.

Nas provas de fundo, a resistência italiana deve ser a
vencedora. Salvatore Antibo é o mais rápido atleta europeu
este ano nos 5.000 c 10.000 metros, enquanto o campeão
olímpico Gelindo Bordin é favorito absoluto na maratona.
A União Soviética, que disputa o titulo geral com a Alemã-
nha Oriental, concentra sua força nas provas de arremesso c
lançamento, e pode se dar ao luxo dc deixar em casa o
melhor lançador de martelo do mundo, Yuri Scdykh. A
medalha de ouro deve ser de lgor Nikulin, e Romãs Ulbar-
tas é favorito no disco.

awsS
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Vitória torna Falcon Jet 
favorito para 

o GP

segunda-feira, 27/8/90 O Esportes O 3

Brum
R T Fasanello

Paulo Gania

Falcon Jei levou a melhor no duelo
contra Flying Finn. O alazão de criação
e propriedade do Haras Santa Ana do
Rio Grande, treinado por João Maciel
e conduzido por Jorge Ricardo, domi-
nou o rival nos 200 metros finais, fugiu
para o espelho c ganhou por um corpo
o Grande Prêmio Doutor Frontin.
disputado ontem à tarde na Gávea em
2 400 metros cm pista de grania. Falcon
Jei agora soma quatro triunfos contra
dois no confronto direto com Flying
Finn e vai disputar o Grande Prêmio
Brasil, daqui a 21 dias. com as honras
de favorito.

A expectativa do bom público tur-
fista que compareceu ao Jockcy Club
para assistir o confronto entre os dois
melhores cavalos do turfe carioca não
ficou frustrada. Como já era esperado,
eles se destacaram dos demais, Duffel e
Easy Go. c nos metros finais tinham
vários corpos de vantagem. Easy Go
não conseguiu ser o esperado faixa ape-
s.tr da preocupação do veterinário do
Haras Santa Ana do Rio Grande. José
Roberto Taranto. e do proprietário, Jo-
se Carlos Fragoso Pires Júnior, que an-
tes do páreo conversaram bastante com
jóquei Luís Antônio Alves, dando ins-
truções para que seguisse Fhing Finn.

O plano de corrida ficou frustrado
logo n.i largada Easy Go largou mal e
não leve pernas para acompanhar Fl-
une Finn. que tomou a ponta com
facilidade. Ricardo percebeu que não

podia contar com a ajuda do compa-
nheiro de cochcira c tratou de aproxi-
mar Falcon Jet de Flying Finn a partir
dos 1.200 metros finais. Na entrada da
reta Falcon Jet encostou com facilidade
no adversário e nos 200 metros finais,
aoenas tocado por Ricardinho. que
nunca usou o chicote, livrou um corpo
de vantagem. Juvenal também fez o
mesmo. Assim que percebeu que seu
conduzido não tinha forças para reagir
procurou poupá-lo.

Duffel, agora aos cuidados de Dul-
cino Guignoni. terminou no terceiro lu-
gar muito afastado dos dois craques.
Eduardo Caramori. que já treinou Duf-
fel, e conhece seu ótimo potencial, ficou
impressionado com a superioridade dos
seus dominadores: "Pelo que mostra-
ram hoje. Falcon Jet c Flying Finn
devem mesmo decidir o Grande Prêmio
Brasil deste ano. O tempo de 2m26s3/5
foi muito bom na raia macia c o Duffel.
que é um bom cavalo, ficou longe.

Caramori achou interessante a vitó-
ria de Falcon Jet. Segundo ele. depois
da derrota no Dcrby a maioria das pes-
soas o colocou de lado esquecendo que
sempre foi o lider da geração. O treina-
dor de Gay Charm. também inscrita no
GP Brasil, admite que há equilíbrio en-
tre os dois cavalos, tanto que nas duas
últimas provas as vitórias se alternaram
com a mesma facilidade:"A tendência
agora é o Grande Prêmio Brasil pegar
fogo com o novo tira-teima daqui a
pouco mais de duas semanas."

Maciel não vê favoritismo
Depois da vitória, João Maciel e Jorge

Ricardo demonstravam visível preocupa-
çào em descartar Falcon Jei da condição
de favorito absoluto do Grande Prêmio
Brasil. A alegria do treinador e do piloto
era contida, sem muita comemoração ou
euforia. Maciel voltou a repetir que seu
cavalo tinha apenas exercícios suaves, mas
admitiu que o apronto, ao conirário do
que anunciou, foi forte, para deixar o
cavalo com o aguernmento necessário pa-
ra vencer.

"Tenho certeza que Falcon Jet so pode
melhorar com esta corrida. I rouxe ele
para correr com algumas sobras, seis qui-
los acima do peso ideal e trabalhos suaves.
Tive que deixar andar um pouco no
apronto, em torno de Im05s Ia na pista de
Itaipava. o que dá cerca de ImOIs se fosse
na pista de areia da Gávea. Preferimos não
divulgar este exercício e acho que a tática
deu certo por que vencemos Mas vamos
ler que trabalhar dobrado para rvpctir esta
vitória cm setembro. E o principal obstá-
culo continua sendo Flying Finn. um
grande adversário."

Jorge Ricardo comemorou a vitória
levantando o braço ao cruzar o disco. Mas
depois do páreo, desconversou Quando lhe
perguntaram como se sentia em montar o
favorito da maior prova do turfe nacional,
única vitória que falta em seu vitorioso
currículo. "Vencemos com firmeza hoje.

Falcon Jet (E), conduzido por Jorge Ricardo, dominou Flying Finn nos metros Unais do GP Doutor Frontin

mas ha\ íamos sido derrotados com a mes-
ma facilidade no Dcrby. Cada páreo e uma
história Além disso, ha outros fortes con-
correntes ao Grande Prêmio Brasil corno
Jex. Caddvno e Gay Charm."

Juvenal Machado da Silva e Ycnáncio
Nahid ficaram frustrados com a derrota,
mas ressaltaram que têm esperança da
história ser diferente no Grande Prêmio
Brasil. Nahid fez questão de elogiar a
categoria de Falcon Jet e também a atitude
de Juvenal, que ao perceber o cansaço de
Flying Finn não castigou o animal. "Hoje

perdemos em boa lei e não posso desmere-
cer o adversano. O faixa largou mal e
mesmo que isso não acontecesse ficou cia-
ro que não linha pernas para acompanhar
Flying Finn. Agora e hora de trabalhar e
pensar na rcvanchc do dia 16 de setembro.
A vitória terá um melhor sabor do que a
de hoje."

Juvenal Machado da Silva não se aba-
teu com a derrota Reconheceu que o
adversário è muito forte e atribuiu ao
trabalho forte o cansaço de Flying Finn."Depois do meu erro no exercício tivemos
que levar Flying Finn cm banho mana e
talvez não tenha gostado disso. A corrida
parecia a mesma do I)crb\ Tomei a frente
com facilidade, ele veio sempre de galope,
nunca saiu do natural, mas cansou nos
metros finais." I P.G.)

Duelo agita o Jockey Clube

Rivais na ruiu

fazem turíistas
voltar ao prado

Muriiirlia Moneró

O 
porteiro Paulinho estava ani-

mado. Ele não chega a gostar de
corridas, não pensa cm apostar em ca-
valos e sequer dá uma fugidinha do
portão quando corre um bom páreo.
Mas ontem ele cumprimentou gente
que não via ha algum tempo e quebrou
um pouco a rotina dos domingos co-
muns que se arrastam há 27 anos na
porta social do Jockey Club. Órfãos de
Itajara. o melhor cavalo dos últimos
tempos, os turfistas habituais c aqueles
bissextos aproveitaram o sol e se pusc-
ram nas arquibancadas. I udo por con-
ta do duelo entre Flsing Finn e Falcon
Jet. uma previa do Grande Prêmio
Brasil e prova definitiva: craques na
raia. casa cheia.

Binóculo em punho ou apostando,
além de nos cavalos, na firmeza da
vista, eslava todo mundo Ia. Desde ás
14hs as arquibancadas estavam cheias

e o movimento, dos apostadores e dos
páreos, encantou os debutantes. "Não
entendo nada. Meu marido me trouxe
pela primeira vez e estou achando mui-
to bonito. Mas para mim pode ganhar
qualquer um. não vou gastar dinheiro,
só quero é ver", disse Elizabeth Mero.
dona de casa. para quem os cavalinhos
só eram conhecidos da televisão.

Empolgado como a mulher, estava
Alexandre Mero. que vez por outra sai
de São Cristóvão e vai a Gávea fazer
uma fezinha "Vim 

para ver o tira-tei-
ma Vou jogar no Falcon Jet. embora
so aposte C r$ 100,00". disse ele. antes
do páreo e dos 50% de lucro "O Jo-
quei e como o Maracanã Se joga perna
de pau não vou. mas se tem craque, ai é
diferente", completou I e mesmo.
São só entre os apostadores a cxpccta-
tiv.i era grande, os profissionais iam-
bem foram prestigiar o parco. "Mesmo
não sendo nosso e bom ver um parco
com cavalos tão bons como há muito
não se vé". disse o treinador Juan Mar-
chant Canales.

O jóquei Marcos Ferreira não tinha
montaria ontem, mas se despencou de
Jacarepaguá só para ver o confronto.
Ja José Aurélio, que montou no pri-

meiro páreo, ficou duas horas de pé
esperando, porém não admitiu que ain-
da estava por ali para ver o duelo."Fiquei por nada. Para mim e um pá-
rco como qualquer outro", afirmou
ele, como se não fosse importante ob-
servar seus maiores rivais no GP Bra-
Ml

A mesma disfarçada indiferença
podia ser sentida na pelo use (varanda).
Freqüentada pelos habiiuecs. não pare-
cia viver uma tarde especial Mas vivia
Tanto que o proprietário de Flying
Finn. Nuinv Numitsitsizc, repetiu a
dose do Dcrby e foi ao prado de paletó
e gravata, deixando a toupa esporte de
lado Mais a vontade. Jose Carlos I ra-
ivso Pires, dono do \encedor l alcon
Jet. encarava o pareô com normalida-
de "Quanto mais disputa melhor E
apenas uma preparação para o Grande
Prêmio Brasil", dizia ele antes do páreo
c da festa pela vitória lira tarde de
craques, c o publico sabia disso. Sorte
do porteiro Paulinho, que mesmo sem
gostar das corridas e torcer por l iving
Finn, teve um dia movimentado.

It's The Day ganha clássico Hoje na Gávea

it s The Day. filho de Ghadeer em
Pura Pinta, de criação e propriedade da
Fazenda Mondesir. ganhou por dife-
rença mínima sobre Fiore Chiaro o
Grande Prêmio Adhemar de Faria,
prova preparatória para o quilômetro
internacional (Grande Prêmio Major
Suckow), disputado ontem á tarde no
Hipódromo da Gávea, cm 1.000 me-
tros. na grama. O ganhador, que foi
conduzido por Gonçalino Feijó de Al-
meida e apresentado em perfeitas con-
diçòes por Eduardo Caramori. assina-
lou 56s na distância, ficando a 15 do
recorde de Hatú e Grumscr Vale.

Nos 100 metros finais, a vitória de
It s The Day pareceu ameaçada pela for-
te atropelada de Fiore Chiaro. Mas
Goncinha utilizou o chicote com maes-
tria. manteve erguida a cabeça de seu
conduzido, e este levou a diferença mini-
ma até o disco, numa vitória muito
aplaudida. Depois do páreo, Eduardo

Caramori exaltou a categoria do piloto:"Valeu pelo show. Foi uma vitória aper-
tada. mas muito bonita. Agora vamos
tentar repeti-la no Major Suckow."
{P.G.)

? 
Numa carreira muito disputada,
que necessitou de fntochxrt para o

primeiro e o terceiro lugares, o ala/ão
Super Noce, conduzido por M.Louren-
ço, venceu o Cirande Prêmio Prefeito
do Município de São Paulo, principal
páreo de ontem em Cidade Jardim. De
propriedade do Haras Malurica. assi-
nalou para os 1.600 metros de pista de
grama o tempo de Im36s9/10. Km se-
gundo, cruzou Lampus, montado por
E.Pacheco e, em terceiro, Rackstra»,
com F.A.Marques. O vencedor pagou
CrS 3,60, a dupla (78) CrS 21,10, a
exata CrS 49.21) e os placês CrS 2,50 e
CrS 8.50.
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Indicações

1° Páreo t Hand Tay ¦ Kolares ¦ Lavardin
2* Párao : Fixador ¦ Wiramon ¦ JOe Le Taxi
3* Páreo : Don Tony ¦ Sparlete Moon ¦ Corcel D'Or
4» Párao : Durrington ¦ Duran Duran ¦ Flahorty
5* Páreo : Top Sky ¦ Ourobelo ¦ Shanklin
«• Párso i Jimmy Jones ¦ Encima ¦ Juraguâ
T Páreo : Self-Control ¦ Hasty Lucky ¦ Last Romantic
8" Párao : Trotteur ¦ Jevolot ¦ Husty
9° Pároo : Silício Cal ¦ Dambuqui ¦ Jatene
Acumulada: 2'3(Fixador), 3"9(Don Tony) e 6"l(Jimmy Jonnesi

Ontem na Gávea

Io Páreo : Io Hcrr Ikrlin M.Cardoso 2°
Trevi M Almeida 3o Nimble Queen
C.(i.Neto vcnccdor(4)l,l inexa-
ta(14)3.1 placcs(4)l,0{l)l,0 dupla-cxa-
tal4-1)3.0 tnexata(4-1-3)12,6 tem-
po:5Ssl 5
2" Páreo : I" Vanisli Mass C lavor 2o
Marlccn L.A.Alves 3o Gasmurra J Ri-
cardo vcnccdor(2)3,0 incxata(24jj.J,7
places(2)2,0(4)l,9 dupla-c\atai2-4)í.7>6
tricxala(2-4-6)23.5 tempo: lml2T2'5~
3" Páreo : 1° Orangc -\nd Hlac^ A.Ra-
mos 2" Gran Champion J I Reis 3° Ne-
ver Foul M Almeida vencedor(8)6,5
inexata(7MlO,7 placcs(8)2.7(7)2,4 du-
pla-e\ata(X-7il4.l trie\ata(8-7-6)l79,4
tempo: 1 m 13s4 5
4" Páreo : 1" Mandurm J I Rci> 2" Ask
And Gctit (i I Almeida 3°' Nache
B 1' Clarindo vcncedor(6)5.4 ineva-
ta(36)4.1 placcsl6)1,8( 3)1,6 duplü-c\a-
ta(6-3)9,7 inc\ata(6-3-1)88,5 tem-
po:lm23s3 5
5o Páreo : I" Falcon Jet J Ricardo 2"
Hving Finn J..M.Silva 3" Duffel F.Pc-
reira 4" liass Go L A Alves"vence-
dor(2)l,5 incxata(12)I.O dupla-cxata(2-
1)2.S tempo 2m26s3 5 Não correu: Ja-
romir
6° Páreo : I" lt's The Da\ (i I Almeida
2o Fiore Chiaro I Pereira 3" CHapcssa-
no J.Pinto venccdort I 11.0, ine.xa-
ta(13)2.6 placcs(I)1.0(3) 1.2 dupla-cxô-
ta( 1-3)2.5 tricxatai 1-3-4)8.1 tempo;56s
7° Páreo : 1' Ucltane M A Santos 2"
Novo Sol C Lavor 3" Díck Power
J. Q u c i r o i. v cnccdor( 6)3.8 i n é \ a -
ta(6S)l 1.7 places(6)2.8(8)2.8 dupla-c\a-
1.1(6-8)18,4 tricxata(6-8-4)36.7- tempo:
I m09s2 5
8" Páreo : 1" Mallino C Lavor 2" Soty-
gre M.A.Santos 3" Quirarte NI Montei-
ro vencedor!2) 1.4 inexata(26)2.$.pll-
ces(2)1,1(6)1.2 dupla-cxata(2-6)2j5
(ricxataf2-6-3)5,7 tempo:2ml7sl 5
9° Páreo : I" Malcriado J.S.Gomès T
Don Jack R Macedo 3o Ser H.ird
C.G.Neto vencedor! I)2.1 inexa-
tu( 16)21,3 placcs( 1)1,4(6)2,5 dupla-xxa-
tal I-6)43,6 triexatal 1-6-3)614.2 ftm-
po: 1 m09s4 5
10"Páreo : Io Andy Warhol J Ricjrdç
2o Legrix L Estcvcs 3o Mogol M.AImei-
da vcnccdor(2)4,8 inexata!23)9,5 4)lá-
ces( 2)3.0(3)3.1 dupla-cxata(2-3)t9,'0
triexata(2-3-l 1 )48,6 tempo: 1 m 15s -

Vôlei corrige erros

para 
enfrentar Itália

SIU NYANG. China — Com ênfase
para saque e ataque, a seleção brasileira
de vôlei feminino treinou ontem exausti-
vãmente para enfrentar a Itália, na ma-
drugada de hoje (I h30, horário de Brasi-
lia), em jogo que vale uma vaga para as
quartas-de-final do Campeonato Mun-
dial Na primeira metade do treino, o
técnico Inaldo Manta preocupou-se cm
corrigir o saque, que não esteve bem nas
partidas anteriores. Depois, ensaiou jo-
gadas de ataque, principalmente na cn-
irada da rede. para tentar fugir do forte
bloqueio de meio italiano.

ü treinador definiu o sexteto que co-
meçará a partida com Ana Moser. Ida.
Márcia Lu. Ana Flávia. Tina e Fernanda

kcrl\ c Fátima são opções no caso
das jogadas de meio não funcionarem.
Inaldo Manta tem feito um trabalho
também fora da quadra, para dar mais
moral a toda equipe. "Nosso time já
provou que tem condições de enfrentar
qualquer adversário de igual para igual.
Uma coisa é respeitar a Itália, outra é
entrar na quadra de cabeça baixa", disse
ele. em preleção após o treino de ontem

As jogadoras estão igualmente con-
fíantes em conseguir a vitória hoje. "Não

penso em outra coisa, e é importante
ganhar bem para entrarmos com moral
na fase final", comentou Márcia Fu

Nadadores não alcançam índices

¦ Circuito Mesbla termina etapa sem classificar ninguém para o Mundial

Mas, no que depende de otimismo, a
equipe italiana não llca atrás. O técnico
Sérgio Guerra acha que a partida será
difícil, mas acredita que vencerá. "Sc
nosso adversário confia na vitória, nós
confiamos ainda mais. Gostei de jogar
contra o Brasil, que tem características
semelhantes ás nossas, o que pode nos
facilitar", disse Guerra.

O retrospecto das partidas entre as
equipes é amplamente favorável ao Bra-
sil. Nos 15 amistosos disputados, as bra-
sileiras venceram 13 c perderam apenas
dois. No Pré-Olimpico de 1988. classifi-
catório para os Jogos Olímpicos de Seul,
o Brasil venceu por 3a I O vencedor da
partida de hoje prossegue na luta pelo
titulo — assim como os ganhadores de
Peru x Formosa. Alemanha Oriental x
Japão e Coréia do Sul x Holanda. Os
perdedores passam a disputar o torneio
que define as colocações do 9" ao 12°
lugares.

Cuba x Estados Unidos e China x
União Soviética, hoje. são jogos entre as
quatro equipes já classificadas para as
quartas-de-final e que apenas decidem a
colocação. O torneio para decidir do 13°
ao 16° lugares começa também hoje. com
Argentina. Alemanha Ocidental. Egito e
Canadá

Gisele Porto

Ficou para a segunda etapa do 2°
Circuito Mesbla de Natação, dias 15 e 16
de setembro, em Santos, a tentativa de
índices para o Campeonato Mundial da
Austrália, em janeiro de 1991. Na pri-
meira etapa, encerrada ontem, no Flumi-
nense, ninguém conseguiu atingir as
marcas estabelecidas pela Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos para
piscinas de 25 metros. Fernanda Ferraz,
do Usipa (MG), com 265 pontos, e Júlio
Rebollal. do Flamengo, com 260. lide-
ram a classificação do circuito, que paga-
rã mil BTNs para os vencedores.

Dos seis nadadores já garantidos na
seleção brasileira, somente a paranaense
Cristiane Santos e o paulista Gustavo
Borges competiram no circuito. Cristiane
venceu os lOOm costas, sua especialida-
de. com um tempo fraco. Marcou
Im05s96. apenas um centésimo abaixo
da segunda colocada. Fabiola Molina."Nos últimos dois meses esta é minha
terceira competição e não dá para ter
bons tempos em todas", justificou. Cris-
tiane nadou o Troféu Finkel, em julho, e
o Meeting de Roma. neste mês.

Mas, os que ainda sonham com a
vaga precisam nadar melhor. O vencedor
dos ÍOOm costas masculino, Wladimir
Ribeiro, marcou 59s 12. muno longe dos
56s'i7 do índice. O melhor do Brasil na

' 

lip I

Resultado de ontem

Paoletti FUippiniganhou nos 200m livre feminino

prova, o finalista olímpico Rogério Ro-
mero, já convocado, não competiu Nos
400m medley feminino. Daniela Ishima-
ru marcou 5m()2s31. Valeu como recorde
do circuito porque a prova foi disputada
pela primeira ve/. O índice, contudo, é de
4m49sl0. No medley masculino. Júlio
Rebollal ganhou com 4m35s62. a muitas
braçada^ da marca estipulada pela CB-
DA. de 4m20s7l.

Nos 200m livre, a situação se repetiu.
Paoletti Filippini ganhou, com 2m06s59,

para um índice de Im59s87. No masculi-
no, Gustavo Borges venceu, com
Im52s70 O tempo da CBDA é de
Im48s23. mas Gustavo, ao menos já está
classificado, junto com Romero. Cristia-
ne, Cristíano Michelcna, Renato Rama-
lho e José Carlos Souza Júnior. Para
alcançarem índice para o Mundial, os
nadadores têm agora só duas chances. Ou
melhoram os tempos em Santo1-, ou na
seletiva da CBDA, em outubro, no Rio.

100m costas feminino
Cnstiano Santos—Golfinho

1m05s96
Fabiola Molina — Sáo Josô

1m05s97
Mônlca Resende—Minas Tôms

1m06s6510Om costas masculino
Wladimir Ribeiro—Minas Tôms

59S12
Teôfilo Ferreira — Minas Tônis

59s68 ........
Leonardo Gomes — Curitibano

59sB0400m medioy feminino
Daniela Ishimaru — Flamengo

5m02s31
Fernanda Ferraz — Usipa — 5ni(13s44
Cláudia Wilson — Minas Tônis

5m05s64400m medley masculino
Júlio Rebollal — Flamengo—4m35362
Jaime Nitropoulos — Guanabara

4m36s30
Daniel Sperb—Minas Tênis

4m36s64200m livre feminino
Paoletti Filippini — Munhoz

2m06s59Cecília Giacagiia — Paineiras
2m07s70

Mónica Resende — Minas Tônis
2m08s97 >«->¦<¦>*<200m livre masculino
1 Gustavo Borges — Pinheiros
1 m52s70
2. Júlio Rebollal — Flamengo
1m53s573 Wladimir Ribeiro — Minas Teni$
1m54s66

?

¦
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Loteria

? Flamengo/RJ * QoUk«/GOMaracanã

FLAMENGO28.07 — 1*0 Bahia — N
06 08 — 7*0 Real Sociodad — N
10 08 — 1x0 Sei Estados Unidos -
12 08 — 1x0 Alianza (Lima) — N
15.08 — 5x0 Savona (Itália) — F
19 08 — 0x 1 Palermo (Itália) — F

ooiAs29 07 — 4*3 Atlôtico (MG) — C
05 08 — 1> 1 Atlético IGO) — N- F 08 08 — 2x2 Piros do Rio — F
12 08 —3*1 Uberlândia — N
15 08 —2x0 Sei Itaboral — F
19 08 — txt S Jr.sè — r
26 08 — 1*0 Náutico — C

COLUNA I (60%)
COTAÇÕES

COLUNA X (20%) COLUNA 2 (20%)

S. Jo*é/SP x Va»co/RJ
SAo Josô dos Campos

a. jo5*20 06 — 2x2 S Bento —C
?2 06— lxj Conliba — C27.06 — OxOCorltiba — F08 08 — 0x1 Inter/SP — F11.08 — 2x1 Inter/SP — C19.08 — 1»1 Golds — C26.08 — 1x0 Botafogo — F

VASCO22 07 — 1*0 Fluminense — N
29 07 — Ox 1 Botafogo — N
05 08 — 2x1 Sei Arábia Saudita — C
08 08 — 1«1 Colo-Colo — C15 08 — 3*3 Colo-Colo — F
22 08 — 0x0 Nacional/Medellin — C
26 08 — 0x1 Intor/SP — C

COLUNA 1 (30%)
COTAÇÕF.S

COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

?
S. Paulo/SP * Bragantlno/SPMorumbt

8. PAULO2\ 07 — ?«0 Untvorsidfld (Cliilo) — F
02 08 — 1x1 Grômio — F
05 08 — 0x0 Grêmio — C11 08 — 2x2 Loon(Mexico) — F

BRAQANTINO28 07 — Ox 1 Santos — F
01 08— 1x0 XV de Jau —C
05 08 — 0*0 Mogi-Minm — F
08 08 — 1x1 Ituano — C14 08 — 1x1 Universidad (Guadalajara) 12 08 — 1x0 Bota/SP — N

18 08 — 1 x2 Atietico/MG — 16 08 — 0*0 Corintians — C
22 08 — 0x2 Criciúma — 22 08 — 1x1 Novori/ontmo — F

26 08 — 1x1 Novori/ontino — C

COLUNA I (40%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30' o) COLUNA 2 (30%)

?
Cruzelro/MQ x P. Desportos/SPMineirAo

CRUZEIRO27 06 — 0x4 Goiás — f
?9 07 — 2x0 TI» (MG) — f
08 08 — 1x1 Aiaxa — F
12 08 — Ox 1 Oporiino (PB) — I14 08 — 0x1 Grômio Maringá -
19 08 — 1x0 Botafogo — C
25 08 — 0*0 Corintians — F

P. DESPORTOS
29 07 — 4*0 Ferroviária — C01 08 — América — F
05 08 — 0x2 Palmeiras — N11 08 — 2x2 XV Piracicaba — F
15 08 — 1x1 Novon/ontmo — C19 08 — 0*3 Fluminonso — F
25 08 — 0*0 Vitória —C

COI I IN A I (50%)
COTAÇÕES

CO! UNA X (30", I COLUNA 2 (20%)

?
Néutico/PE x Bahia/BAAflitos

HÁl/TICO10 07 — 0*0 Cear.í — F
15 0! — 3x0 Cento — C
22 07 — 2x0 Sport — N
01 08 — 0*0 Santa Cru? — N
05 08- - 1x0 Bahia - F19 08 — 1x0 Sadios C

08 - 0* 1 Goiás F

BAHIA25 07 — 1*1 Flamongo — C28 07 — 0*1 Flamengo •— N
05 08 --0«l Nnulico — C12 08 — 1 *0 Catuonso — C15 08 — 3*2 Flu Feira — F18 08 — 1*2 Inter SP — F

COLUNA I (4ii%)
COTAÇÕES

COLUNA \ (30%) COLUNA 2(30%)

? Intcr Umelra/SP x Botafogo/RJLimeira
INTER/SPW Ob— 3x3 P Prol» — F
20 06 — 0x0 Bota/SP — C29 07 — 0*0 Esportivo — F
oa 08 — 1*0 s Jose — c11 08 — 1x2 S José — F
18 08 — 2x1 Bahia — C
26 08 — 1*0 Vasco — F

BOTAFOGO22 06— 1*1 Desportiva -
27 06 — 2*1 Desportiva -
li 07 — 0* 1 Bahia — F15 07 — 1*1 Bah.a - C29 07 — 1*0 Vasco — N19 08 — 0*1 Cru/oiro r
26 08 — 0*1 S Josô — C

COLUNA I (30%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40" „)

El
Rio Branco/AC x XV Nov.Pir./SPRio Branco (Acre)

RIO BRANCO
02 06 — 4x 1 Vasco da Gama — N
17 06 — 1x1 Juvontus — N
07 07 — 0x 1 Atlôtico Acreano — N
29 07 — 2*1 Sei Acreana interior -
07 08 — 0x0 Sei Bras Novos — C18.08 — 0*0 Annpolma — F
21 08 — 0*2 Guarani — F

XV PIRACICABA01 08 — 1x0 Palmeiras — C05 08 — 1 *3 Novonrontino — C09 08 — 1*1 Ferroviária — F
C 12 08 — 2*2 P Desportos — C15 08 — 1*1 Guarani — C18 08 — 1*1 Guaran. — C25 08 — 2* 1 Bota/SP — F

COLUNA I (20",.)
COTAÇÕES

COLUNA X (30", ) COLUNA 2 (50", >

? JoinvIlle/SC x Blumenau/SCJoinville
JOINVILLE05 07 — 1*3 Grômio — F
09 07 — 0*0 Criciúma — C15 07 — 4x0 Ferroviário — F
18 07 — 1x1 Chap<*coense — C
21.07 — 0* 1 Criciúma — F
18 08 — 1*2 Criciúma — F
25 08 — 0*0 Juventude — C

BLUMENAU11 06 — 0*0 Chapocoonso — (14 06 — 0*2 Joinville — C17 06 — 0*2 Araranguá — F
25 06 — 1x0 Juventus(SC) — F
01 08 — 1*0 JuvL»ntus|SC) — C18 08 — 0x0 Coriliba — F
25 08 — 0*0 Atietico/PR C

COLUNA I (50%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30%) COLUNA 2(20",

03 Coritiba/PR x Atlético/PRCuritipa
CORITIBA29 07 — 1x0 Paraná — N
01 08 — 1*1 Atlético (PR) — N
05 08 — 2x2 Atlético (PR) — N
08 08 — 0*1 Criciúma — C12 08 — 0*0 Criciúma — F
18 08 — 0*0 Blumenau — C

ATLÉTICO22 07 — 2*1 Apucarnna — F26 07 — 1x2 Operário — F
29 07 — 1*0 Oporârio -
01 08 — 1*1 Conliba -
05 08 — 2*2 Contiba -
18 08 — 0*0 Juventude20 08 - 0*2 Intor/RS —
25 08 — 0*0 Blumonau

- C• NN— F
F

COLUNA I (30%)
COTAÇÕES

COLUNA X (40%) COI UNA 2(30%)

Vitória/BA x Corintians/SPSalvador
VITÓRIA23 05— 1x0 Galicia — N
22.06 — 0x 1 Taquantmga — F
2/.06 — 0*1 Jaquaritinga — C05 08 — 1x0 Sei Cru/ das Almas
08 08 — 4x0 Sol Muritiba — F19 08 — Ox 1 Universidad/Guadalaiara 16 0825 08 —0*0 P Desportos — 19 08

CORINTIANS26 07 — 0*0 Mogi-Mirim — F
28 07 — 2* 1 XV de Jau — C01 08 — 1*1 Ituano — C05 08 — 1x1 Bota. SP — F12 08 — 0*0 Santos — N

0*0 Bragantmo — F
0x3 Grêmio — F

25 08 — 0*0 Cruzeiro

COLUNA I (30%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30' „) COLUNA 2 (40%)

El Qrêmio/RS x Atlétlco/MGOiimpico
ORtMIO
21 07 — lxi Caxias — F25 07 — 3x3 Juvontude — F
29 07 — 4x1 Inter/RS — C02 08— 1*1 S Paulo —C
05 08 — 0*0 S Paulo — F
19 08 — 3x0 Corintians — C26 08 — 1x0 Intor/RS — F

ATLÉTICO11 07 — 1x0 Rio Nogro — F15 07 — 2x0 Rio Negro — C22 07 —0x0 Goiás —C
29 07 —3x4 Goiás — F12 08 —4*1 Gama — F18 08 — 2x1 S Paulo — F

COLUNA I (40%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

0 Fluminense/RJ x Inter/RSMaracaná
FLUMINENSE04 06— 1x1 Palmeiras — F06 — 2x0 Sei Porto Volho —
íjt 06 — 1x0 Sol Ilhéus — F01 07 — 0x1 Sei Porto Seguro -
22 07 — 0x1 Vasco — N1p 08 — 3x0 P Desportos — C

INTERNACIONAL15 07 — 0x1 Grômio — C21 07—3x1 Juvontude — C25 07 — 0*0 Caxias — C29 07 — 1*4 Grômio— F11 08 —1x1 Araranguá — F20 08 — 2x0 Atlêtico/PR — C26 08 — 0*1 Grômio—C

COLUNA I (40%).,
COTAÇÕES

COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

Palmelras/SP x Santos/SPParque Antártica
PALMEIRAS
01 08 — 0x1 XV Piracicaba — F
05/08 — 2x0 Portuguesa — N
08 08 — 1 x0 Novorizontino — C11 08 — 0x1 Guarani — F
15 08 — 0x0 Ferroviária — C

SANTOS01 08 — 0*0 Mogi-Mirim — C05 08 — 1x1 Ituano — F
08 08 — 2x1 Bota/SP — N12 08 — 0x0 Corintians — N15 08 — 0x0 Universidad/Mexii19 08 — 0x 1 Náutico — F

COLUNA I (40%)
COTAÇÕES

COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

Gabriel, campeão mundial e 18 vezes campeão sul-americano, c presidente da academia

Bridge, agora, tem academia

H Um título mundial e status de esporte concedido pelo CND

Isabella Vargas

Nos últimos tempos, o bridge (em
vivido no Brasil uma fase de encher os
olhos dos jogadores mais desanimados
com as perspectivas de desenvolvimento
desse jogo no pais. Fim outubro do ano
passado, a equipe brasileira conquistou
o título mundial no Bcrniuda Bowl. rea-
lizado cm Perih. Austrália: há um mês.
por unanimidade, o UNI) deu ao bridge
o status de esporte, decisão trará uma
série de vantagens,

Além disso, nasceu, no Bridge Clube
do Rio. a Academia de Bridge, organi-
/ação não profissional, em que um gru-
po de praticantes desse esporte contribui
com trabalho ou dinheiro para a divul-
gação do jogo. A julgar pela boa respos-
ia que a academia tem recebido, pode-se
dedu/ir que muita gente eslava louca
para fazer alguma coisa pdo bridge, mas
não sabia como."O objetivo principal da academia e
ensinar", afirma Roberto figueira de
Mello, campeão mundial, seis vezes
campeão sul-americano, vice-presidente
e organizador da academia. "Até pouco
tempo, quem quisesse aprender o jogo

dificilmente encontraria professores". A
idéia, surgida numa das reuniões de trci-
namento para o Mundial da Austrália,
se materializou há dois meses. Atual-
mente, tem 62 sócios trabalhando na
parte de ensino, administração, informa-
tica ou direção de torneios.

A academia já realizou um curso
para principiantes cdois campeões mun-
diais, os irmãos Pedro e Marcelo Castelo
Branco, estão dividindo um pouco do
seu conhecimento no cur%o para avança-
dos. A organização também está ofere-
ccndo aulas gratuitas a diversos clubes,
do Gávea Golf ao late. na tentativa de
atrair novos adeptos e de disseminar o
jogo de bridge em outras comunidades.

Os primeiros sinais da boa aceitação
desse esforço coletivo podem ser vistos
nos torneios realizados pela academia,
mais movimentados, disputados c con-
corridos. "Eles serão ótimos para reati-¦>ar os bons jogadores, que estavam meio
dormentes e agora estão jogando com
mais freqüência", diz Gabriel Pinheiro
Chagas, campeão mundial, 18 vezes
campeão sul-americano e presidente da
academia.

Informática — "O projeto para

o futuro e continuar o ensino, inercmen-
lar as competições c implementar a parte
de informatica, na qual estamos muito
atrasados, mesmo cm relação a outras
cidades no Brasil", conta Roberto. File se
entusiasma ao contar que. na França, o
bndüista. munido de um Minitel, sabe os
resultados de todos os torneios c, através
da companhia telefônica, tem a mão do
dia na sua (ela. As pretensões da açude-
mia. que ganhou de um dos sócios um
computador, não chegam a tanto. Ter o
resultado dos torneios logo após o en-
cerramento é verdadeira revolução para
quem (inlia de esperar um dia inteiro por
cálculos feitos a mão.

"O potencial do Brasil é alto c é
preciso que determinados jogadores pas-
sem o conhecimento para aos mais no-
vos", explica I igueira de Mello Fie
acredita que a academia possa atrair
muitos interessados, principalmente por-
que o bridge é uma opção de lazer muito
barata e estimulante Lizzie Murtinho.
campeã sul-americana cinco ve/es. acha
que a principal causa de existirem tantos
adeptos no mundo todo — o número
pode chegar a 100 milhões — é o fato de
ele. alem de ser um desafio intelectual,"divertir, tanto quem joga social-

mente, como quem participa de
competições internacionais.'

O próximo passo, depois que
as propostas iniciais estiverem
concretizadas, é tentar ensinar
bridge nas universidades, o que ja
acontece em alguns lugares na
Europa. A finalidade, mais do
que promover um jogo de cartas,
é estimular o desenvolvimento in-
telcclual, a criatividade, o racioci-
nio e a capacidade de concentra-
çào. imprescindíveis para quein
quer jogar bem É relativamente
lácil aprender bridge — os cursos
da academia duram 12 aulas —,
mas os iniciantes devem munir-se
de toda a paciência: para ser bom
jogador, e preciso anos de aprt-
moramento.

Vence quem cumpre melhores contratos

O brulge e um jogo de duplas, no
qual cada participante recebe 13 cartas
de um baralho padrão. Dividido em
duas partes, o jogo começa com o lei-
lão. onde os parceiros vão informar
suas mãos através de códigos, a fim de
chegarem ao melhor contrato. A dupla
que dá o último lance e ganha o leilão
está, não só escolhendo o trunfo —
naipe forte de cada mão —. como se
comprometendo a fazer certo número
de vazas. Vaza é o nome de cada roda-
da, onde se joga uma carta por vez. do
mesmo naipe, e a mais alta ganha. A
partida é vencida por quem marcar e
cumprir os melhores contratos.

No leilão, os naipes assumem hie-
rarquias distintas: paus tem menor va-
lor, seguido de ouros. copas, espadas e
sem-trunfo. Apenas 15 palav ras podem

ser ditas nessa fase: os números de um
a sete, os quatro naipes, "sem-trunfo",
"passo", "dobro", "redobro". A com-
binação desses signos tem significados
diferentes de acordo com cada parce-
na. Esse conjunto de convenções são os
sistemas.

O sistema natural é, de longe, o
mais usado no mundo e o mais fácil
para se aprender a jogar bridge. È o
feijão com arroz, no qual. basicamente,
quem fala copas possui muitas cartas
de copas e assim por diante. Não e o
que acontece nos sistemas artificiais,
que sempre foram jogados na Europa,
mas ganharam popularidade nas déca-
das de 60 e 70. quando os italianos,
jogando o Fiorl Romano c Fiori Napoli-
lano, — sistemas mais preocupados cm
mostrar a distribuição das mãos —

venceram seguidamente os campeona-
tos mundiais. Na opinião de seus de-
fensores, os sistemas artificiais dão
muito mais informações c criam espaço
maior para os leilões, que viram "con-
versas" mais elaboradas.

Os adeptos do natural conlra-ata-
cam, alegando ser muito fácil para os
adversários atrapalharem leilões artifi-
ciais, já que perde-se tempo antes de
esclarecer as mãos. I)o final dos anos
80 para cá, o sistema natural vem sen-
do revalorizado, só que enriqueceu
com vozes artificiais e sc tornou mais
cientifico. Mesmo assim, uma coisa é
certa: a tendência é continuarem apare-
ccndo novos sistemas em busca de mais
precisão e eficiência.(1.1.)

Polêmica de 
"Naturalistas" 

e 
"Cientistas"

Diferença entre
sistemas rende
20 mil libras

A 
competição no mundo do
bridge, entre os adeptos do

sistema natural e dos sistemas ar-
tificiais — conjunto dc códigos
usados no inicio do jogo para es-
tabelccer a escolha do trunfo e
número dc vazas a serem feitas —
não apenas criou motivo para in-
tcrminável controvérsia, como já
foi a causa de unia inusitada
disputa com possibilidade de alto
lucro para os melhores jogadores
do mundo.

Isso ocorreu cm Londres, cm
janeiro desse ano, quando Dimitri
Marchessini, presidente do ultra-
fechado Portland Club. onde su-
postamente teria nascido o bridge.
sc dispôs a provar não ser neccssá-
rio utilizar complicados sistemas
de leilão para sc jogar bem. Basta
bom senso, inteligência e talento.

Para comprovar sua teoria,
convidou os oito maiores bridgis-
tas da atualidade e promoveu o
desafio entre Naturalistas, jogan-
do como i!,' inicio do século, c

Cientistas, grupo que usa sistemas
artificiais. A equipe que ganhasse
levaria 20 mil libras. LX-ste seletis-
simo grupo, fez parte um dos dos
seis integrantes da equipe brasilei-
ra que ganhou no ano passado o
mundial dc bridge. Gabriel Pi-
nheiro Chagas, participante habi-
tual dc competições internacio-
nais, muitos delas apenas para
convidados. Depois de ter compe-
tido num torneio anual em Haia,
onde as duplas convidadas jogam
de smoking, seguiu para Londres
para enfrentar essa disputa, em
que 132 mãos foram divididas em
três matches.

Gabriel, que ficou na equipe
dos naturalistas, teve como com-
panheiros Bobby WolIT. um dos
Dallas /Iffj (equipe americana
que ganhou seguidamente o Mun-
dial); Tony Forester. maior joga-
dor inglês atualmente, c Maha-
mood Zia, milionário paquistanês,
que passa a vida jogando bridge
em todas as partes do mundo. 0
grupo dos cientistas era formado
pelas figuras mitológicas do italia-
no Benito Garozzo, c de outros
três integrantes da equipe dos
Accs — Billy Lisenberg, conside-

rado o maior jogador americano,
Bobb> Goldman e Paul Soloway.

— Apesar dc termos perdidos
por matches, a equipe dos natura-
listas fez o maior sucesso porque
ganhou nos pontos. Não perde-
mos por falta de um sistema ela-
borado. mas porque a outra cqui-
pe jogou um pouco melhor em
dois dias — diz Gabriel.

Preocupado com a quantidade
dc sistemas altamente artificiais
que têm invadido o bridge, Ga-
briel passou esse último ano se
correspondendo com os compa-
nheiros dc comitê do World Brid-
ge Fedcration, para procurar for-
mas de proteger o jogador. Como
resultado, ficou decidido que a
participação desses sistemas está
limitada a certos campeonatos,
nos quais os jogadores têm tempo
de estudar de antemão todas as
vozes c significados. Lssa nova rc-
gulamentação já estará vigorando
no próximo munidal de duplas,
em setembro, cm Genebra, do
qual o Brasil vai participar com
ccrca dc dez. duplas do Rio c São
Paulo.(/. V.)

Xadrez ínterim»: Luiz í^onreiro

A hora de Belyawsky

O 
conceituado torneio em duplo turno, realizado
anualmente na capital holandesa, pela firma 011-

RA. teve nesta edição dc 90 um ganhador cujo triunfo,
de certo modo. foi anunciado desde as primeiras roda-
das. Alexander Belyawsky. um GM soviético de 38 anos,
conhecido no circuito profissional como "Big Al", impôs
um ritmo arrasador c destacou-se tanto cm relação ao
grupo dc oponentes, que garantiu a vitória definitiva
com uma rodada de antecedência para o final do certa-
me. Este atingiu a categoria 14. mas padeceu da ausência
de um dos dois Ks (Kasparov ou Karpov) e também do
grande ídolo local J Ttmman, 5o do mundo. Mesmo
assim, a combinação de estilos e personalidades variadas
dos competidores assegurou interesse tanto pelo lado
técnico quanto promocional. Assim, por exemplo, o
outro participante soviético, Azmaiparasvili, exibe um
estilo tão empreendedor, tão voluntarioso que recente-
mente acumulou mais de 20 partidas consecutivas sem
um único empate, diante de CiMs c marcando escore
positivo! Infelizmente, para público e organizadores,
cm Amstcrdam — sede do Festival OURA —. "Az-
mai" igualou muito mais partidas do que decidiu
Desta forma, o encargo de "motivadores" da disputa
ficou repartido entre os veteranos Korchnoy c Por-
tisch, como fica evidenciado na tabela abaixo.

TORNEIO OIIRA-AMSTERDAM 1990
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Belyawsky iniciou a rodada derradeira tendo acumu-
lado 6,5 pontos nas 9 anteriores. Foi então que cometeu
seu único "pecado" na competição: uma falha no meio-
jogo ante Korehnoy quebrou seu ótimo rendimento e
invencibilidade. Foi um tipico caso de verter "água no
chope" em plena festa! Mesmo assim, o que fica para ser
recordado da atuação deste moscovita, entre outros
itens, e a sua monumental partida com o inglês Nunn,
uma exibição notável de imaginação, cálculo apurado e
condições esportivas.

J NUNN X A BELYAWSKY
(3* rod.) 11 P4R -P4R 2) C3BR
-P3TD 4i B4T -C3B 5) 0-0 -P4CD
P3B -CXP 8) P4D -C4TD!? 9) B2B
-C5B II) BXC -BXB 12) TIR -P4D 13) CXP -P4BD!
14) PXP -BXP 15) P3B -CM) 16) PXB -PXP 17) Ri r
-TIR 18) B3R -CXB I9| TXC -P5C 20) C2D -PXP
21) C2-3C -P7B! 22) 1)21) -B3C 23) T3BD -DXP
24| TXPR -TXT 25) DXT -P4TD 26) P4TD -D2D!
27) T1BD -DXP 28) TXP -D5C 29) T2D -P5T 30)
ClB -P6T 31) P3T -DSC 32) DIC -III)' 33) CI-3C
-P7T *4) TI D — D7C 35) DIR -P3C 36) D7R -D6B!
37) T1B -D5B 38) DoB -TXC 39) CXT -BXC 40| 1)4li
-DXT+! (0-11. O lance 8) -C4TD é uma sugestão do
GM V. Ilort e toda aguda seqüência concebida por
Belyawsky, envolvendo a entrega de importante mate-
rial estará sob escrutínio severo nas próximas competi-
çòes, pois trata-se de uma idéia muito atrevida!

O sacrifício posicionai deste tipo è de peça rara-
mente vista e teve desdobramento impressionante, pois o
preto criou dois peões passados sobre o centro, entre-
gou-os para criar um tema eterno de cravada e ganhou o
jogo com uni outro passado, o distante peão da torre!

Há que se registrar que o Torneio de O FIRA, cm
verdade, configura um festival dc xadrez, em vários
de níveis, envolvendo também um outro certame para
GMs e Mis, na forma de Opcn. e muitas atividades para
aficcionados e competidores de menor hierarquia. No
chamado Opcn dos Gms, um Sistema Suíço em nove
rodadas, envolvendo apenas 24 competidores, bnlliou
mais uma vez a estrela das prodígios Judith Polgar. 14
anos. que compartiu o I" lugar com o experimentado
GM V. Tukmakov. da URSS, ambos marcando 6 pon-
tos. Em seguida, surge um grupo de seis jopdores com
5.5ps. a começar com V. Anand, principal favorito com
seus 2610 de rating, e recém-classilicado para o Gandída-
tos. Junto ao indiano ficaram Brenninkmejicr, Fedoro-
wiez (vencedor em 89). C. I lansen, 1 lellcrs e Uhlmann. O
brasileiro llerman Claudíus teve uma boa atuação,
terminando com 4.5ps. na 15' posição, empatado com
/.suzsa Polgar. a irmã mais velha de Jufith. c os
ex-campeões soviéticos L Psachis c O. Dorfman Zsofta
Polgar, a irmã do meio (com 16 anos), dificultou uma
comemoração em grande estilo no seio da família, já que
coubc a ela o último lugar na classificação do grupo, com
apenas 2.5 pontos. Mesmo assim, nunca faltam motivos
para esta família comemorar: poucos dias antes. Judith
quebrara outro bastião, antes enclusivainente masculino,
vencendo o Campeonato Mundial para Meninos com
menos de 15 anos!
III Torneio Aberto Gastâo da Cunha

O baiano Daniel Góes foi consagrado vencedor da 3'
edição do Torneio Aberto General Gastáo da Cunha,
encerrado no dia 19 8. apos a realização das 7 rodadas
previstas. Sediado na Escola de Administração do Exér-
cito, o certame reuniu 163 competidores na capital
baiana e é uma promoção que integra as comemorações
da Semana do fcjtército. naquela cidade. Idealizada pelo
ex-comandante da VI Região Militar, general João Car-
los Rota, a prova premiou os seguintes jogadores por
categoria: Feminino: Heletina HolTman, com 4 pontos
(Uefenita retorna com êxito ás competições, apos longa
ausência); Sênior. Herman Barata: Veteranos: Mes-
sias Lopes; Juvenil: Felipe Cordeiro: Infantil: Adria-
no Ushimahara, Militar: Manoel Paes. Na classifica-
ção geral Góes e o Ml Akrxandru Segai ficaram igua-
lados cotn a pontuação de 6.5, e o critério de desempate
favoreceu o jogador local. Em seguida sc situaram Car-
los Patterson. Roberto Santos. Messias Lopes, Herman
Barata. Manoel Paes Jr.: Júlio C. Ramos. Ixlson Tcixei-
ra, Jaime Pinto, até 163 jogadores. A coordenação-geral
do evento esteve a cargo do tenente-coronel Tiago e a
solenidade de encerramento foi presidida pelo atual
comandante da VI Região Militar, gen. Leone da Silvei-
ra Lee, durante a qual procedeu-se ao sorteio, entre os
inscritos, de um aparelho de som oferecido pelos patro-
emadores Norbcrto Som e Gradiente.

Emparceiramento do Candidatos
O Torneiro de Candidatos relativo ao ciclo 1991-93

(que indicará o desafiante do campeão que emergir do
próximo encontro Kasparov x Karpov) teve o empar-
ceiramento para as oitavas-de-final definido pela Fide,
no início deste mês. Usando um tipo de "sorteio
orientado", a Federação Internacional promoveu nes-
ta fase uma distribuição equilibrada de confrontos
entre os dois grupos de jogadores, os 6 soviéticos e os 8
ocidentais. Como conseqüência, teremos 2 matches"puros" entre soviéticos — V.IWANTCHUK (URSS)
x L. YUDASIN (URSS) e S. DOLMATOV (URSS) x
A. YUSSUPOV (URSS) e 3 entre GMs do ocidente —
J. TIMMAN (Holanda) x R. HUBNER (Alemanha).
N. SHORT (Inglaterra) x J. SPF.KLMAN (Inglaterra)
c V. KORCHNOY (Suíça) x G. SAX (Hungria). Nos
dois desafios restantes testemunharemos uma forma
mais saudável do "antigo" (assim queiram os Deuses!)
confronto leste x oeste: B. GELFAND (URSS) x P.
NIKOLIC (Iugoslávia) c A. DREEV (URSS) x V.
ANAND (Índia). Ainda não há datas e locais acerta-
dos para nenhum destes duelos, mas há rumores e
comentários dc que um grupo de interessados de Si o
Paulo, capital, patrocinará a realização de um deles
no final desta temporada ou no início dc 91? Não é
tão difícil, desde que assegurem a cobertura das despesas,
estimadas em ccrca de 150 mil dólares americanos...

Desde já são apontados três claros favoritos dentre
os 7 matches indicados: Iwantchuk, Gelfand e Tim-
man. Nos demais, qualquer atribuição de provável
predomínio resvala para o imponderável, notadamente
a briga entre ingleses que rcpnsa (que azar!) a semifinal
do Candidatos anterior (1988-90).
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Beisebol 
quer 

vida longa

¦ Mais do que títulos, futuro é o que preocupa os jovens
Londrina. PR — Folos de J Pedro

Marcos César Gouvea

londrina. Paraná —
Passados oito meses deste
ano, é possível dizer que o
beisebol foi o esporte que mais
títulos internacionais deu ao
Brasil cm 1990. Quase todos
eles desconhecidos do grande
público. Um campeonato
mundial infantil no Japão, c
um Panamericano, na mesma
categoria, no México. F.sses
feitos, porém, não iludem os
integrantes da seleção brasilci-
ra júnior, que treinam para o
2° Campeonato Panamcrica-
no de Beisebol, a ser realizado
de 7 a 16 de setembro, no
Estádio Bom Retiro, cm São
Paulo.

A maior preocupação dos
jogadores, do técnico Hugui-
yoshi Sugucta c do auxiliar
técnico Matsumoto Moriuky,
não é o titulo do Panamcrica-
no. Lógico que um bom resultado é
esperado, mas a preocupação maior é
com o futuro do beisebol no Brasil.

As equipes brasileiras nas categorias
menores se destacam cm competições
internacionais (os juniores, no beisebol,
são garotos entre 14 e 16 anos), mas as
categorias maiores — como juvenil c
adulta — não tem o mesmo desempe-
nho. O motivo é simples. Os antigos
craques mirins, infantis, pré-juniores c
juniores já abandonaram os treinamen-
tos para se dedicarem a outras ativida-
des, pois a profissionalização, por cn-
quanto, está muito distante.

O dia-a-dia do técnico Huguiyoshi
Sugucta é um exemplo das dificuldades
que os discretos descendentes de japonc-
ses enfrentam na luta para manter c
desenvolver o beisebol no Brasil. Rcstri-
to aos clubes e associações da colônia
japonesa, cm estados como São Paulo e
Paraná, a atividade vive da teimosia de
quem pratica. Sugucta é agrônomo c
fazendeiro no norte do Paraná. Seus
finais de semana são dedicados aos trci-
namentos. Sábados e domingos integral-
mente tomados. Para Sugueta, essa ati-

Entre estes 19 garotos, não ha
descendente de japoneses, os mais

vidade deveria ser desenvolvida por
técnicos profissionais, pagos para a de-
dicação integral ao esporte. As várias
seleções brasileiras, c os cerca de 70
clubes de beisebol existentes no Brasil,
dependem de mutirões entre algumas
empresas, doações da colônia japonesa.
Falta incentivo, patrocínio e até mesmo
a difusão das atividades do beisebol bra-
sileiro. Hugui yoshi Sugucta acha que é
hora de mudar: tirar a atividade apenas
do âmbito da colônia, divulgar o espor-
te. atrair patrocínios e investimentos que
possam conduzir á profissionalização do
beisebol no Brasil.

Quanto á sua seleção, Sugueta não
destaca nenhuma estrela, afirmando que
é um time homogêneo, "com cinco reba-
tedorçs jogando bem c uma defesa segu-
ra". É com esse time que ele vai tentar
ficar entre os cinco melhores no Pana-
mericano, em setembro. Para isso, conta
com 18 atletas: trés de Guararapcs, um
de Andradma. um de São Bernardo,
dois de Mogi das Cruzes, um de Presi-
dente Prudente (todas cidades do inte-
nor paulista), quatro da capital de São
Paulo, mais cinco de Londrina e um de
Maringá, cidades paranaenses.

um sequer que nao seja
interessados pelo beisebol

O JOGO E ASSIM
O beisebol c um esporte caro cm fun-

çào do equipamento. São bastões, bolas,
luvas, capacetes, máscaras, protetores
para o peito, joelhciras e caneleiras. Tu-
do importado. O mais equipado e o m e-
hedor. Protegido por uma máscara, pro-
tetor para o peito, joelheira c cancleira,
ele fica atrás do rebatedor adversário —
ouve sua respiração, sente sua condição
de jogo — recebendo a bola do seu com-
panheiro de time, o arremessudor. ü re-
batedor adversário tem de impedir essa
ligação e pode realizar a jogada mais
espetacular do beisebol — pelo menos
para o público — quando consegue man-
dar a bola para fora do estádio.

Cada equipe joga com nove atletas, e
o jogo consiste basicamente no lança-
mento c rebatida da bola. O campo tem
quatro bases, formando um quadrado de
29,70 metros cada lado. l.'ma vez rebati-
da a bola, o rebatedor deve percorrer
essas bases — antes que o adversário a
recupere — no sentido oposto do relógio.
Cada volta completada vale um ponto.
Ganha, evidentemente, a equipe que ti-
ver o maior número de voltas no cam-
po. (KI.C.G.)
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? No Brasil, os íillios e netos de japoneses tomam gosto pelo beisebol
à través de herança: o pai é que ensina e incentiva. Depois da
iniciação, tudo dependerá da disposição de dedicação exclusiva
nos finais de semana. O rebatedor Gilberto Wassaki (foto) de
Guararapcs. 16 anos. está pessimista. Para ele, a profissiona-
li/ação e muito difícil. Jogando desde os seis anos e compe-
lindo no exterior desde os II, Gilberto está cursando o
primeiro ano colegial. E acha que 

"daqui 
para a frente

não vai ter muito tempo para treinar".

Ciclismo e seus 
problemas

Ü Rio e Sâo Paulo transferem rixa para o Mountain Bike

Paul Jiirgcns

O ciclismo brasileiro está renascendo
através de uma variante: o Mountain
Bike, ou ciclismo de montanha. Seu crês-
cimento ocorre, principalmente, no Rio e
São Paulo. Mas nos dois estados, seus
dirigentes não puderam evitar a herança
de antiga rivalidade oriunda do ciclismo
olimpico. Ontem, em Itatiba. no interior
paulista, foi disputada a segunda etapa
do Campeonato Brasileiro. A prova seria
realizada dia 19. e a transferencia obn-
gou a quarta etapa do Circuito Flumi-
nense Skol, cm Visconde de Mauá, mar-
cada para ontem, a ser adiada para o
próximo domingo.

A disputa pelo direito de organizar as
competições mais atraentes do pais,
opõe. de um lado, a confederação, cm
São Paulo, e entidade máxima do ciclis-
mo no pais e do outro, a federação do
Rio. que pretende ter a paternidade do
esporte. Neste ano. só no Rio. cerca de
30 ciclistas procuram a cada mês a fede-
ração do Rio para se filiar.

A mais recente adesão foi a da cam-

peã brasileira de resistência e velocidade,
a carioca leda Botelho. No estado, as
provas têm reunido média de 130 con-
correntes, e sua boa organização atrai
cada vez mais patrocinadores, com um
aumento progressivo dos prêmios —
bastante superiores ao do ciclismo olim-
pico.

No inicio do ano, o diretor-técnico da
federação do Rio. Sérgio Van Ervcn.
organizou o 1 Circuito Fluminense Skol,
dividido em sete etapas. Posteriormente,
a confederação divulgou o calendário do
seu II Campeonato Brasileiro, em cinco
etapas, onde, pelo menos em duas datas
já obrigou a federação do Rio a deslocar
suas provas."A confederação sabia do nosso ca-
k-ndário porque o seu diretor-técnico.
Juan Timon. veio ao Rio para observar a
segunda etapa, em Teresópolis", defen-
dc-se Sérgio. A coincidência de datas
poderia ter sido evitada. O presidente da
confederação. Augusto da Silva Mar-
quês, nega que tinha conhecimento do
calendário fluminense.

"Quando o nosso diretor-técnico es-

teve no Rio. para sondar a possibilidade
de serem incluídas no Campeonato Bra-
sileiro algumas das provas do circuito, a
federação do Rio não aceitou a presença
da Caloi. sem que ela contribuísse finan-
ceiramentc para as provas". Augusto ex-
plica que a Caloi não tem os direitos em
contrato de organizar as provas, mas que
devido ao seu apoio, tem sido possível
promover as competições, ja que o go-
verno não dá um centavo sequer para o
esporte. F.m 14S8. o ciclismo recebia ver-
ba anual do governo equivalente a USS
200 mil. a terceira maior no país. depois
do vôlei e do atletismo.

O dirigente não nega que a Caloi
pague taxas á confederação pelo direito
de realizar as competições, mas alega que
sem o apoio técnico da Caloi seria im-
possível fazê-las. "E a confederação não
tem obrigação de transferir parte dessa
verba ás federações, a nos subordinadas,
pelas provas que elas organizam", argu-
menta. Nessa polêmica, por incrível que
pareça, paulistas e cariocas concordam
num ponto apenas: o único prejudicado é
o ciclismo brasileiro. A car/oca e cam pea brasileira leda Botelho e a mats nova adesao ao Mountain Bike

DivulgaçAo

À carioca e campeã brasileira leda Botelho é a mais nova adesão ao Mountain Bike

Conquistar trofeus virou rotina para a garotada do Jockey
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Os 
pequeninos 

campeões

Princesa, neste
conto de fadas,
era verdadeira

Ricardo Fonseca

SÃO 
PAULO — Bons momen-

tos do futebol brasileiro foram
vistos apenas pelos privilegiados
torcedores presentes ao circuito in-
fanto-juvenil que a Fifa realiza
anualmente, durante o verão curo-
peu, em cidades da Suécia, Finlàn-
dia, Dinamarca e Noruega. As
equipes juvenil (15 e 16 anos) e
dente-de-leite (13 e 14 anos) dos
Pequeninos do Jockey, conquista-
ram nove títulos e três vice-campeo-
natos este ano, repetindo uma roti-
na que vem desde 1982.

Edgard, Flávio, Luiz Carlos,
Edilson, Mazola. Estes pequenos
heróis são assim mesmo, anônimos,
vindos de famílias pobres cm busca
do sonho do profissionalismo. So-
brenome. cies só adquirem com a
fama, como o "Edu-do-América-
do-México", ou o "Scrginho-do-
Palmeiras", anibos projetados neste
curioso clube que. do Jockcy Club
de São Paulo, só tem a origem, o
nome e o empréstimo do campo da
chácara, onde as crianças treinam
nos finais de semana.

A trajetória de sucesso dos Pe-
queninos do Jockey. fundado cm 21
de maio de 1970, pouco antes do

tricampeonato no México, deve-se
a José Guimarães Júnior, 56 anos,
há 38 funcionário administrativo do
Jockcy. Amante do futebol, ele so-
nhava em ter um filho com quem
pudesse jogar bola. Três meninas
depois, e cansado dc esperar pelo
garoto, que só chegaria no ano se-
guinte, Guimarães conseguiu auto-
rização para treinar um time com
filhos dos funcionários do Jockey e
dos profissionais do turfe.

Foram necessários 12 anos acu-
mulando titulos, para que Seu Gui-
maràes, como o chamam as crian-
ças, ganhasse uma sala no Jockey
para guardar os troféus, um ônibus
velho para o transporte dos times c
o primeiro convite para jogar no
circuito da Fifa, na Europa. "Na

primeira reunião, vieram mais de 60
pais, entusiasmados com a idéia,
mas depois de descobrirem que a
viagem custaria USS 2.100 por
criança, só seis voltaram no encon-
tro seguinte", lembra Guimarães.
Rifas, doações e uma bem sucedida
campanha de arrecadação entre os
sócios do Jockcy permitiram aquela
primeira viagem.

Os Pequeninos do Jockey vence-
ram a final da Gothia Cup, em
Gotemburgo, na Suécia, com um
gol de cabeça de Aritana. hoje na
Francana. Bellini. capitão da sele-
çào brasileira, campeã da Copa da
Suécia, em 1958, que jogara três
partidas naquele estádio, aguardava

para entregar a taça ao campeão."O Bellini não aguentou de emo-
çào. Quando Aritana fez o gol, ele
invadiu o campo, levantou-o no ar
e chorou", conta Guimarães, ele
também com os olhos úmidos.

Dois anos mais tarde, dinheiro
não era mais problema para a ex-
cursão anual do clube à Europa. O
empresário norueguês Egil Johann-
sen, do Frigorífico Chapecó, pagou
parte das passagens c alugou uma
mansão para hospedar os garotos.
Desde então, ele tem contratado vá-
rios jogadores para equipes da No-
ruega, Alemanha e Japão, como é o
caso dc Paulo de Faria, o Trapa, de
21 anos. "Ele trabalha no frigorifi-
co. joga no Larvik Turn, ganha
USS 1.2 mil por mês c até comprou
um Monza zerinho", entusiasma-se
Edilson, meia-esquerda do dente dc
leite, autor de 45 gols na excursão
deste ano.

Foi. porém, em 1987, quase por
acaso, que os Pequeninos do Jockcy
conseguiram o mais importante
apoio de sua história, depois de ga-
nharem a Norway Cup, na Norue-
ga, sob os olhos dc Paulo Roberto
Falcão. "Um tal dc Lorentzen,
através da secretária da embaixada
brasileira em Oslo, marcou um en-
contro comigo no hotel Macksoud
Plaza, aqui em São Paulo, prome-
teu apoio e foi embora, como tantos
outros", lembra Guimarães. "Ele só
voltou a ligar em abril de 1988, para

Sâo Paulo — Fotos do Murilo Menon
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Conquistar troféus virou rotina para a garotada do Jockey

.José Cjuimarães ^ s'(tente do cionselhô de administra^

çào, e um dos três maiores acionis-
tas, da Aracruz Celulose.

Neste mês dc agosto, quando a
esposa de Lorentzen entrou em
campo, seguida por um grande sé-
quito, para entregar o troféu de
campeão da Norway Cup. em Oslo,
á equipe dente-de-leite, é que Gui-
maràes e as crianças descobriram:
seu benfeitor era casado com a
princesa Ragnhild, filha do rei Olaf
V, Como nos contos dc fadas.
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laçar JB

4,'í
Campeonato Estadual
do Rio — 2* divisão
(Fase final. 1* turno, 7* rodada)
Quarta-loira
Portuguesa 2*2 Maduroira
Ontom
Sào CnstovAo 1 * 1 Miguel Couto
Volta Redonda 1 * 0 Olaria
Paduano 0 x 1 Bonsucosso
Classificação 1" Volta Rodonda 12. 2* Bonsu-
cesso 8 3" Olaria o Miguel Couto 7, 5* Portu-
guosa. Sâo Cristóvão e Maduroira 6. 8' Padua-
no 4
Campeonato Brasileiro
da Segunda Divisão
(Primeira lase 2* rodada)
Grupo A
Joinville 0*0 Juventudo
Coritiba/PR 3 * 1 Criciúma/SC
Blumenau/SC 0*0 Atlôtico/PR
Grupo B
Grôm«o Manngâ/PR 0*0 Anapohna/GO
Grupo C
Operário/PR 1 * 1 Catuense'BA
Grupo D

Sporf PE 0 * 0 Moto Ctubo/MA
Classificação
Grupo A 1" Coritiba 3; 2" Criciúma Juventude.
Atlético o Blumenau 2. 6o Joinville 1
Grupo B 1o Guarani, XV do Piracicaba o Mnnn-
gA 3. 4" Anapolma 2, 5o Rio Branco 1; 6o Botato-
go 0
Grupo C 1" Itaporuna 4, 2o Catuenso e Juventus
2. 4* Contrai o Oporàno 1. 6" Amoncano 0
Grupo D 1" Remo o Ceará 3. 3* Moto Clubo o
Santa Cru? 2. 5* Treze e Sport Roctto 1
Campeonato Maranhense
(Segundo turno, ultima rodada)
Sampaio 1 x 1 MaranhAo
Ca*ienso 1 x 1 Imporatriz
Campeonato Sergipano
(Sogunda fase. turno)
Sorgipe 2 x 1 Amadenso
Lagarto 0 * 1 Estanciano
Guarany 0x2 Confiança
Itabaiana 0x0 Santa Cruz
Campeonato Cearense do1091
(Primeiro turno)
Fortalo/a 2x0 Tiradentes
Ouixadá 0x0 Guarany/S

Torneio Seletivo Minoiro
(Tercoira rodada)
Esportivo 0x0 América
Rio Branco 2 * 1 Uberaba
Torneio Seletivo Paranaense
(Sogundo rodada)
PafanA 3 * 1 Foz
Londrina 1 x 0 UmAo Bandoirantos
Torneio Seletivo Brasiliense
(Tercoira rodada)
Tiradcntes 1 * 0 Taguatmga
Gama 4 % 1 Sobradinho
Taça Santa Catarina
(Segundo rodada)
Marilio Dias 0*0 Figueironse
Aval 1 x 2 Chapeoonse
Araranguá 3 * 1 Ferroviário
Horcllio Luz 0*0 Brusque
Campeonato Metropolitano
Capixaba
(Primoiro turno)
R«o Branco 3*0 Glória
Desportiva 1 *0 Vitória
Municipal 0*0 Tupi
Campeonato Argentino
(Segunda rodada)

Ferro Carril 1 x 0 Estudiantes
Gimnasia Esgrlma 0x0 Voloz Sarsfieid
Rosário 2*0 Deportivo EspaAol
Chaco For Ever 2 * 0 Tallores
Indopendiento 1 * 1 Racmg Club
Union 1 x 0 Doportivo Mandiyu
Huracan 0x2 Boca Juniort
Argentinos Jrs 0*0 NewoH s Old Boys
Platonse 1 x 1 San Lorenzo
CiassificaçAo 1* Boca Jumors 4. 2* Newell s.
Union o Ferro Carril 3
Campeonato Português
(Segunda rodada)
Benfica 2x2 GuimarAes
Beira Mar 0x0 Farense
Belenensos 2x0 Chaves
Boavista 1 x 1 Tirsenso
Estrela Amadora 2*0 Braga
Gil Viconte 2x0 Marítimo
GuimarAes 0*2 Benfica
Penafiel 2x5 Sporting
Salgueiros 1 x 3 Porto
UmAo Madeira 2 x 1 Famalicao
Classificação 1* Porto e Sporting 4, 3* Tirsorv
so Estrola Amadora. Farense o Boavista 3
Campeonato Francês
(Quarta rodada)
Bordoaux 0x0 Mônaco
Motz 3 x 1 St Et'onne

Nantos 1 x 1 Olympique
Toulon 1 * 0 Ronnes
Montpellior 5*0 Nancy
Au*orro 2x2 Brest
Nice 1 x 1 Pans Samt Germain
Lyon 1 x 0 Sochaux
Caen 2*0 Touiouso
Lille 0*2 Cannes
Classificação 1" Olympique 10, 2* Brest, Caen
o Mônaco 8. 5" Au*erre o Lyon 7
Campeonato Holandês
(Primeira rodada)
Roda JC 1 x 2 RC Twonte
Heeronveon 1 x 3 Volendam
MW Maastricht 1 * 2 NEC Nimogam
Sparta Rottordam 1 * 1 Vitosso
A|a* 3 * 1 Willom II
FC Den Haag 0*0 Fortuna Sittard
RKC Waalwijk 1 x 1 SC Gromngon
ClassificaçAo 1* A|a*. Volondam, RC Twonte o
NEC Nimegam 2
Campeonato Iugoslavo
Voivodina 4x3 Zomun
Dinamo Zagrob 2 x 1 Borac
Sarajevo 0x0 Voloz Mostar (4x3)Ha)duk Split 0x1 Buducnost Titograd
Estrola Vermelha 6x0 Radnickl Nis
Osijek 2x0 Ri|Oka
Spartak Subotica 0x2 Olimpija

Rad Belgrado 0 * 1 Proletor
ClassificaçAo 1" Estrola Vermelha 8, 2" Buduc-
nost 7. 3o Olimpija 6
Campeonato Suíço
Grasshoppors 0*0 Aarau
Lausanne 1 * 0 Nouchatol Xama*
Lugano 0*0 Sion
Luccrno 3 * 1 St Gallon
Wottingon 2*2 Zurique
Classificação 1" Lausanno 11; 2" Grasshoppors
10 3* Sion e Zurique 8
Campeonato Austríaco
Sturm Graz 6 * 1 Alpine Donawitz
Wienor Sportclub 2 x 0 SC Krems
Rapid Viona 2x4 Áustria Saizburgo
VSE St Poelten 2*5 Viona
Vorwaorts Stoyr 0*2 Áustria V iona
Admira Wackor 0 x 2 FC Tyrol
Classificação 1* Áustria Viona 11. 2" Sturm
Graz o Áustria Salzburgo 10
Torneio Ramón do Carranza
(Cadiz. Espanha)
Disputa de 3* lugar
Atiótico do Madri 1 x 1 Cadiz (2*4)
Amistoso
Em Nápoles Itália
Napoh 4*2 Amôrica-RJ
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Rein a Ida Varela c Nilo de Paula passaram sem dificuldades pelos obstaculos do rali

MOTOCICLISMO? ' - ^À lATISMO

1* Regata Hamilcar Veiga
íiaie Clube do R»c de Jane^o)
laser1* Ale*andre Saldanha Espanto
2* Luís Orlando Neto Brisa
Snipe
1* Fernando Borguetli Que Dilerença
?* Lauro Voiner Fei|Ao
St ar
r Amab'e Bergam-ni. E«prenso
7* Jorge Bhermg. JB
Rangert* Jaime Dirceu Reconcei
2* Ricardo 'obato Tango Bravo
Microtome
r Gilberto Sa^e Tatui
2* Mário Bandeira Micro
Oceanoir Erden Loren«.en Saga
Cruzeiro-regata1* Renato Figueiredo Aga
?• Ricardo SA H20
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Campeonato Mundial
Feminino Amador
(Sandy Beach Havaí — EUA)
Campeã Gienda KoslovsM (Bral
7' Cris Kim (EUA)3* Snaunoe Oide íEUA)

Seletiva para o
Campeonato Mundial
|4* e ultima etapa Niterói RJ)
Percurso l.6Km de nataçôo 40Km de ciclismo e
10Km de corrida
Masculino1' Armando Barcollos (RJ) 1h66m?6
?* Gustavo Garzon |RJ) lhí>8m35
3* Carlos Doiabeiia (RJ) In69m42
Feminino
1* Míriam Gagiianone (Rjt 2h??m16
7" L>ane Beretta (SP) 2h?7m'-4
3' Cófia Reiane (SF) ?h?9mi6
Classificados para o Mundial
Masculino Leandro Macedo (DF). Armando Barcel-
los (RJ) Gustavo Garzon (RJ) Carlos Doiabeila
(RJ). Michei Bogii (SR) e Edmundo Caetano (SP|Feminino Míriam Gagiianono (RJ). Fiávia e Liane
Berotta (SP). Côiia Rejane (DF) o Mônica Pinheiro
(SP)
Júnior feminino Silvia Cardoso (SP) Adriana Mon-
tenegro (DF) Gabnela de Fazio (SP). Carolina Lou-
reiro (SP). Rebecca WernecK (RJ)Júnior, masculino Marcelo Arau/0 (DF), Manoel
França (DF) Aie«andre Adier (DF). Rodrigo Mundim
(MG). Antônio Mansur (SP). Marcus Ornellas (RJ)
s i FUTEBOL DE SALÃO
Copa Sadia
(Concôria. Santa Catarina)Fmal
Sadia (SC) ? * 1 En*uta (RS)
Campeonato Estadual do Rio
(Graiau Country Clube)Finai
Flamengo 0*4 Rocha Miranda* Rocha Miranda 6 campoào estadual

BASQUETE
Campeonato Paulista Feminino
Perdigão 114 i 102 BCN

v TÊNIS
Campeonato Brasileiro
Copa Centro-Leste
(Finais)18 anos Egberto Caldas RJ 6 0 3'6 e 6'4 Ale*andreUchôa. MG16 anos Ait»«andre Almeida RJ 6'0 e 6'2 PedroBraga MG
1? anos Flâvta Amani. RJ 64 e Renata BritoRJ
14 «no& Tatiana Caiazans. Rj 7/6 e 6'4 JulianaOumont Df14 «nos Andrò Sâ MG 6 4 e 6 ? Ariei Gaitft RJ18 anos Vereda AicAntara. DA 6 4 r 6 3 SandraCosenze RJ
Aterj Tour — 1" classe
(Academia de Tênis do Rio)FA&io Bruno (Atorj) 3 6 6 4 t« 6'3 Marcos Mala(Icarai PC). Humberto Peres (IPCI 7/6 e 6'0 JoãoBarbará (Country)
Copa Futuro
(10 anos)
Letic-a Sobrei (Country) 6'0 e 6/1 Valdir Almeida
(Fluminense)
Campeonato Estadual do Rio
(4* classe)HorAoo Fiôvio (Ater|) 6^2 o 7/5 Fábio Lima (Tijuca)
Copa Coca-Cola
(16 anos semifinal)
Daniel Cesz 6'2, 4/6 e 6/3 JoAo Barbará
Torneio de San Marino
Final Guillermo Perez Roldan (Arg) 6/3 o 6'3 OmarCamporese Uta)
Copa Davis
Bélgica * 3 * 1 Coréia do Sul* Classificada para o grupo principal
Aberto de Commack
(Nova Iorque EUA semifinais)Fmal Stefan Edberg (Sue) 7/6 e 6-'3 Goran Ivamse*vic (lug)
Aberto de Nova Jérsei(EUA)Simples fmal Stefli G'a> (RFA) 6'3 5'7 e 6'4 Jenni-fer Capriati (EUA)Duplas, final
Helena Sukova (Tch)'Nicole Provis (Austra) 4/6. 6^e 6/2 Androa Temesvari (Hun)/Radfca ZrubaKova
(Tch)
WCT Torneio dos Campeões
(Nova Iorque EUA)Final Ivan Lendi (Tch) 6/4. 6/7 e 6/3 Aaron Kricks-tem (EUA)
Aberto de Haverford
(PenslivAnia EUA)Finai Monica Seles (lug) 6'3 e 6'2 Arant*a Sanchez(Esp)
Torneio de Schenectady
(EUA)Final Ramesh Krishnan (Ind) 6/1 e 6/1 Kelly Evern-den(NZL)

TÊNIS DE MESA
1* Copa Chang
(Clube Monte Sinai. Rio de Janeiro)Masculino
1o André Gomes. Madureira
2* José Martins. Vasco
3* Edson Takemura Grajau Tênis Club4o Ale*ander Coelho Mello Tênis clubeFeminino
1" Fernanda Lima Grajau Tênis2" Fiavia Ferreira Fluminense
3P Marcele Klier, Fluminense
4" Adriana Gonzaga. Vasco

1* Clôvis Groch 2* Paulo Hoerlle 3* Luís CarlosRibas e Rogério Lamei 4* Luís Scbies e Paulo
Scoiari 6* Coiso Periauto e Ademir Gracioii
Fórmula Gaucna (moloveiocidadel 1* Rogério X«-
vier 7* Pedro Gu/in*fcu 3* HerbeM de Souza 4*
Elton Patrlc»o. 5* Renato Schulier
Raii dos Mil Lagos
(Jyvhikylh Finlândia)
37* etapa
r Carlos Sainz iFsp 4h1í>m44
7* Ari Vatanen (Fin) 4hl6m07
3* Kenneth Enhsson (Suo) 4h20m13

BOXE
Mundial de Minlmoscas — CMB
(Cancun México)
O mo*icano Humberto Chiquita Gonzalez manteve
o titulo mundial do» minimoscas. versão. Conselho
Mundial de Bo*e ao nocautear o compatriota Jorge
Estudiante Rivera no 9* assalto

GOLFE
Aberto da Alemanha Ocidental
iDuessetdort classificação fmal)
!• Mar» McNuity |Zlml 270 2" Cf»g Pa"y (Auitxl
273 3* Ander» Forsbrand (Sue) e Eamonn Darcy
(IrI) 274
Aberto de Akron
(Ohio. EUA)
Classificação final 1* Jose-Mana Olazabai (Esp)
262

CICLISMO
Campeonato Brasileiro
de Mountaln Blke
(2* etapa Itatiba. SP)
Júnior1* Gitberio Ambrogi. 1h49?i61
2" Gustavo Ribeiro. 1hSOsl4
3* José Gustavo de Souza. Ih50»4l
Master
1* Ariey de Jesus Ih60s26
7' Vinícius Gomes 1h61s26
3* Luís Sérg.o do Nascimento 1h6is4l
Sênior1* Luís Roberto de Souza Ih60s02
2* Sigvard Ambrossen. lh6Gs46
3* Luís Augusto Ribeiro, 1h5ls36
Especial
1" Jotè Salvador de Abreu, Ih2lsí>6
2* Osvaldo José dos Santos. 1h22s
3* Antônio CaMos Silvestre 1h22s10
Campeonato Mundial
iMaebashi. JaplolProva de í»0Km. profissionaisOuro Laurent Biondi (Fra)Prata Michael Marcusaen (Dm)Bronze Danny Ciar*e (Austra)

i\I<irCI'l() Gomes, com sucursais

O 1° Jet Rio reuniu 50 pilotos em prova na Lagoa

-JET SKI
1* Jet Rio

HANDEBOL
Campeonato Estadual do Rio

(Lagoa Rodrigo de Freitas)Nonatos 1* Marco Antônio L Pessoa 2* EuciidcsMiliê 3* Leonard Armond
Feminino 1* Mônica Calamho, 2* C'âud>a Campos3* Fernanda Aquim
X-2 1* Edson Frederighi 2* Cidinho 3* Luis Marce-Io Teneira
StoKe 560 1* Carlos Marcelo Peçanha 7* FelipeSims 3* Regmaido Tedesco
Sto».o 660 1* José R<cardo Quoiroz 7* Jofto Cede-rovicz
Especial
1* Maurício tspefo Te>*e<ra
2' Juiio Pignatan
3* André Barreto Souza
Free-styie 1* Carlos Peçanha. 2* Fe'ipe Sims. 3*
Euciides Aranna

TAE KWON DÓ"^IÍ
3* Copa Rio
(AABBLeblon)Equipes1* Rodney Tae K*on Do
2* Academia Marcos
3" Academia Marques
Peso-pesado 1" Júlio César (Rodney)
Pesado 1* Ale*andre lano (Rodney)Meio-pesado Carlos Alberto (Rodney)Peso-leve Saul Bemerguy iRodney)

Sábado
Juvenil, feminino
Poveiro» 10*0 0'aria
Mauá 33 * 10 Umec
IBC 43 » 16 Werneck
Juvenil, masculino
NlterOí • 36 * 22 Vasquinho
* Camp^eAo estadual
Domingo
Juvenil, feminino
Poveiros 37 * 9 Ame
Arr>e 17*7 Magnatas
VS ernec k 10*0 Umec
Juvenil masculino
Cana Econômica 27 i 21 Wemec*
Niterói 26 > 18 Santa Ana
Infantil, masculino
Poveiros 79 t 18 Mangueira
Infantil feminino
Poveiros 30 * 9 Ame

AUTOMOBILISMO
Campeonato Paulista
do Fórmula 1600
(Intorlagos. 7* etapa)
1* Nicoias Rondet 7* Jean Pie»re Paneque 3* Mar-
cei Canos Camba 4* Fausto Gaidi 6* Hyppoiito
Martinez Júnior, 6* Douglas Pitoh
Copa Fiat de Velocidade
(1* etapa. Autôdromo de TarumA. RS)

AUTOMOBILISMO

Reinaldo e Nilo vencem rali

Os piloto Reinaldo Varela e o
navegador Nilo de Paula, com um
Gol 1.6 da equipe Colap/Marcas
Famosas, venceram ontem, em
Parati (RJ), a primeira etapa do
Campeonato Brasileiro de Rali de
Velocidade, na categoria A, prin-
cipal da competição, que reúne
carros de motores adaptados de
até l.600cc. A vitória foi tranqüi-
Ia para a dupla paulista, que não
enfrentou problemas no percurso
de 200 quilômetros, dos quais 108
foram cronometrados, com 17
postos de classificação. Eles com-
pletaram a prova com o tempo de
Ih25m26, vencendo todas as eta-
pas. Com esse resultado, também
lideram o Campeonato Sul-Ame-
ricano.

"Estamos atravessando uma
excelente fase, e nosso Gol está
muito bem preparado", disse Va-
rela. "Liderar o Sul-Americano

na classe 1,6 litros e, agora, tam-
bém o Brasileiro, não é nenhuma
surpresa para nós. E apenas fruto
de nosso trabalho."

Na categoria G (motores nor-
mais de até 1.600 cc). a vitória foi
da dupla carioca Marco Pereira/
Fernando Leal. com um Passat da
Cemel, em Ih25m45. Os paulistas
Eduardo Dalmaso e Vicente Gon-
çalves venceram na categoria F
(motores originais de até 1.300
cc), pilotando um Fiat da Baterias
Durex, em 2h03m31. No grupo M
(carros tipo Baja ou Bugre), os ca-
riocas Carlos Osbome e Rodrigo "
Magalhães terminaram cm pri-
meiro, com um Baja Bug, em
1 h38m51.

A segunda etapa do Brasileiro
será disputada juntamente com a
terceira do Sul-Americano, no dia
7 de setembro, na região da Serra
da Graciosa, litoral do Paraná.

Rainey ganha seu Io Mundial

BR NO. Tchecoslováquia — O
americano Wayne Rainey (Yama-
ha) ganhou ontem seu primeiro ti-
tulo mundial de motociclismo, na
categoria de 500 cc. ao vencer o GP
da Tchecoslováquia. O titulo do
americano foi conquistado duas
provas dc antecipação, pois Rainey
somou, com a vitória dc ontem. 240
pontos contra 173 do seu compa-
triota kcvin Schwantz. segundo co-
locado no Mundial. O brasileiro
Alexandre Barros, da Cagiva, não
marcou pontos cm Brno. mas man-
teve-se em 13o lugar na classificação
geral, com 50 pontos.

O GP da Tchecoslováquia mos-
trou a garra com que Wayne Rai-
ney disputou este campeonato. Hm
vez de correr para chegar em tercei-
ro lugar — resultado que já lhe
daria o titulo —. o americano par-
tiu com tudo para conquistar a vi-
tória. o que acabou conseguindo

com uma vantagem dc pouco mais
de dois segundos sobre o australia-
no Wayne Gardner. da Honda, e
mais de 19 segundos sobre o ameri-
cano Liddie Lawson, da Yamaha.

Nas 250 cc. o espanhol Carlos
Cardus, da Honda, ampliou sua
vantagem para 10 pontos (193 \
IS3) sobre o americano John ko-
cinski (Yamaha). 0 terceiro coloca-
do na classificação geral é o italiano
Luca Cadalora, que ontem chegou
cm quarto lugar, com 156 pontos. A
corrida de ontem foi dominada pelo
alcmào-ocideniul Helmut Bradl.
que chegou a colocar seis segundos
de vantagem sobre Cardus e Ko-
cinski. mas não resistiu á subida de
produção dos seus dois perseguido-
res, que o ultrapassaram na última
volta. As próximas provas, tanto
das 250 cc c das 500 cc, serão re.ili-
zadas na Hungria (2 de setembro) e
Austrália (16 de setembro).

Parati, RJ — Guarim do Lorena/divulgaçâo

Ricardo Serpa

Ruincy (2) moslrou dctcrmiiui(;ilo puru dominur o iiustruliuno Gardner c sercnmpciio

Brno. Tchecoslováquia — Reutor

cS«t 1
Raincy (2) mostrou determinação puni dominar o australiano Gardner e ser campeão

TOquio — AFP

O mcxieano YoushimaU ticou em 10" luisar no \1undtu)

Tóquio — AFP

O mexicano Youshimatz ficou em 10°lugar no Mundial
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Choro e 
fogos 

na 
festa 

do Bragantino campeão

Fernando Barbosa

BRAGANÇA PAULISTA. SP —A
festa do interior em que sc transformou
a decisão do Campeonato Paulista
Completou-se enfim com o titulo con-
t]uislado ontem pelo Bragantino. A ale-
gria da torcida explodiu na invasão de
çampo. Muitos arrancavam o uniforme
dos jogadores, debaixo de uma salva de
fogos preparada antecipadamente.

O técnico Vandcrlei Luxemburgo
estava entre os mais festejados. O ata-
cante Tiba, autor do gol do título, era
Carregado em triunfo. Pouco depois, no
palanque de autoridades onde os politi-
Cos faziam discursos e tentavam sc
aproveitar do momento, coube ao meia
Ivair levantar a taça. Nas arquibanca-
das, a maioria chorava e agitava ban-
deiras.

Mais do que uma demonstração de
força do interior, a final paulista serviu
como um advertência aos chamados ti-
mês grandes e suas torcidas. No campo,
Bragantino e Novorizontino recupera-
vam a lição do amor à camisa. Nas
arquibancadas, sem o profissionalismo
das violentas torcidas organizadas, os
torcedores torciam lado a lado.

A festa se estendeu pela noite cm
Bragança. Vinte mil litros de chope fo-

ram distribuídos, dois trios elétricos e
duas bandas foram contratados pela
diretoria do Bragantino para animar a
comemoração na Praça do Lavapcs, a
maior da cidade. Mas a comemoração
começou muito antes, na quarta-feira,
em Novo Horizonte, quando começou
também a confraternização das torci-
das.

Dessa vez o interior era o centro de
atenções e os times chegaram mostran-
do total superioridade sobre os da capi-
tal. E, por isso, o titulo parecia ainda
mais importante do que o conquistado
pela Inter de Limeira, em 1986, quando
foi quebrada, pela primeira vez, a hege-
monia dos grandes clubes da capital.

Muitas vendas — "Essa vai fi-
car aqui", dizia, antes do jogo. o meni-
no Marcelo Vieira, com uma camisa do
Bragantino. "Com ou sem título, vai
haver festa", afirmava o presidente Jc-
sus Chcdid, do clube da casa, confcs-
sando que só conseguiu dormir durante
três horas. Ivan Ferreira levou três mil
chapéus para vender a Cr$ 100 c, pouco
depois do meio-dia, havia esgotado
quase todo o estoque. Carlos Lima saiu
dc Porto Alegre para vender faixas do
Bragantino campeão 90, que ele mesmo
fabricou. "Agora é CrS 200, depois do
jogo aumenta", propagandeava.

Á medida que a hora do jogo chega-
va, aumentava também a tensão. O òni-
bus do Novorizontino saiu e chegou sob
aplausos, uma imagem impensável sc
qualquer clube grande estivesse na dcci-
são. Alguns hooligans improvisados,
com as caras pintadas de preto e branco,
circulavam dançando ao som dc um trio
elétrico, que sc instalou na porta do
estádio.

A torcida do Bragantino sc prcocu-
pou quando o artilheiro Mazinho sc
machucou ainda no primeiro tempo e
teve que dar lugar a Robert. A prcocu-
pação aumentou com o gol do Novori-
zontino, mas cinco minutos depois vie-
ram o empate e o alivio. Pouco depois
do bispo dc Bragança. Dom Antonio
Pedro Miziara, dc 68 anos, aparecer na
tribuna de honra.

O tempo normal termina com empa-
te. Final dc prorrogação, nova igualda-
de no placar, a torcida invade o campo.
Na arquibancada, muitos não escondem
o choro. No gramado, a emoção tam-
bem está abraço entre os jogadores, co-
mo o de Franklin e Robert, emprestados
pelo Fluminense. "Essa e a noss maior
emoção", garantiam, a exemplo dc toda
equipe.

Empates valem título para o Braga 
*

Nenhuma das duas partidas que dcci-
diram o Campeonato Paulista teve ven-
cedor. Até mesmo no nlacar foram
iguais: 1 a 1 — com o Novorizontino
saindo na frente em ambas —, mas o
empate mais importante foi o da prorro-
gaçâo do jogo de ontem, em Bragança
Paulista (0 a 0), que garantiu o titulo
estadual dc 1990 ao Bragantino. o Braga,
em vantagem por ter realizado melhor
campanha durante a competição.

Como uma boa decisão, a partida foi
nervosa. Ao contrário do jogo de Novo
Horizonte, foram várias as jogadas rispi-
das — por \ezes violentas —. mas nada
que pudesse estragar a alegria dc quem
há uma semana falava e respirava fute-
boi. As duas torcidas, no entanto, pare-
ciam ter levado ao estádio toda timidez e
desconfiança que os habitantes das gran-
des cidades dizem caracterizá-los. Sc os
15 mil torcedores presentes vibraram
muito quando seus times entraram em
campo— 500 vindos de Novo Horizonte
—. quando a bola rolou, silencio total.

O primeiro lance a arrancar grito da
torcida aconteceu aos 37 minutos, quan-
do Robert (ex-Fluminense)— substituiu
Mazinho e aumentou a velocidade e cria-
tividade do Bragantino — serviu Mário

dentro da área, mas o centroavante per-
deu a chance. No intervalo, o técnico do
Novorizontino, Nclsinho, pediu "mais
tranqüilidade e acerto" nas conclusões.
Se faltava alguma coisa á decisão, o cs-
petáculo ficou completo com a entrada
do também ex-tricolor Franklin. Em seu
primeiro lance no jogo sofreu falta e. ao
levantar-se. pediu apoio aos torcedores.
Surgia cm campo um animador dc auili-
tono.

Aos 2? minutos, o Novorizontino
marcou. O zagueiro Fernando comple-
tou de cabeça um còrncr batido da direi-
ia. A alegria, no entanto, durou pouco.
Fm bela arrancada de Tiba (ex-Vasco),
pela direita, o Bragantino empatou, qua-
tro minutos após. O empate favorecia o
Braga, que recuou e quase pagou caro
por isso. Até o centroavante Mário foi
parar na defesa, mas o time de Novo
Horizonte não conseguiu outro gol.

Na prorrogação, apenas uma vez o
Bragantino teve seu gol ameaçado —
numa seqüência de lances, por sinal. A
quantidade de oportunidades perdidas
pela equipe da familia Chcdid não deixa-
va dúvidas do resultado final. Assim que
o juiz apitou o fim do jogo no Estádio

Marcelo Stcfani, uma nova faixa se jun-
tou às inúmeras Nabi è Braga que já
enfeitavam o local: Bragança agradccc
aos Chedids — alusão à familia que ado-
tou o time local e o levou aos títulos da
segunda divisão nacional cm 1989 e pau-
lista de 1990.

E a festa foi completa cm Bragança.
Na preliminar da decisão dos profissio-
nais, o interior mostrou e reafirmou sua
força. O Noroeste venceu por 2 a 1 o São
Paulo (que jogava com a vantagem do
empate) e ficou com o titulo dos aspiran-
tes. Apenas um aperitivo para a grande
festa caipira que seria completada minu-
tos depois com a conquista do time da
casa. com direito a invasão de campo,
chapéu desfiado, cigarro dc palha e mui-
to. muito foguetório.

Bragantino: Marcelo, Gil Baiano.
Júnior, Carlos Augusto c Biro-Biro;
Mauro Silva (Franklin). Ivair e Ma/i-
nho (Robert); Tiba, Mário e João San-
tos. Novorizontino; Maurício. Odair
(Edmilson). Fernando, Márcio Santos e
Marcão* I.uis Carlos Goiano, Tiào/i-
nho c Edson; Barbosa. Roberto Cea-
rense (Flávio) e Róbson. Jui: José
Aparecido dc Oliveira. Cartão amarelo:
Marcão.

sBiiiSKii ¦
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Os torcedores do Bragantino comemoraram com muito entusiasmo seu primeiro titulo estadual
Bragança Paulista. SP — J C Brasil

João Santos (camisa clara) foi uma das principais preocupações da defesa do Novorizontino

Porto Aloqrp -— Guerreiro/Objetiva Pross

Nilson (9) faz o gol do Grêmio contra o Inter. O goleiro Maizena, caído, só observa

Vitória do Grêmio no Sul

¦ Nilson marca e o goleiro Gomes garante o resultado

José Mitchell

TORTO ALEGRE — Num ürenal
emocionante c muito disputado, apesar
da tarde cinzenta e dos nove cartões
amarelos, o Grêmio derrotou o Interna-
cional por 1 x O, no Bcira-Rio, com um
gol de cabeça de Nilson, ainda no pn-
meiro tempo. Maurício foi o melhor dos
nove jogadores dos dois times que estrea-
ram. mas foi o goleiro Gomes quem
garantiu a vitória tricolor Donizete (ex-
Fluminensel. teve uma atuação discreta e
terminou sendo expulso no seu primeiro
clássico no sul.

O publico gaúcho voltou a encher o
estádio, motivado por tantas estréias, e
proporcionou uma renda supenor à CrS

10 milhões, com 23 mil pagantes. Nem
mesmo a chuva no final do jogo estragou
a alegria dos torcedores. Enquanto os
gremistas comemoravam a vitória, os co-
lorados. amargando um jejum de titulo
de seis anos, aplaudiam o time. conside-
rado o melhor dos últimos tempos

A motivação dos torcedores estava
centrada nos novos jogadores e o pontei-ro Maurício foi o primeiro a empolgar.
Antes dos 10 minutos realizou três exce-
lentes ataques pelas pontas e foi o desta-
que do primeiro tempo Mas tantas es-
tréias mostraram também times
desentrosados. E foi o Inter o maior
prejudicado. Prova disso, foi o gol do
Grêmio. Aos 18 minutos, Nilson marcou
de cabeça, aproveitando uma indecisão
dos zagueiros Márcio Rossini e Zaballa.

Na segunda etapa, o Internacional
pressionou e obrigou o goleiro Gomes a
fazer sucessivas defesas. Aos 15 minutos.
Márcio Rossini quase empatou, mas foi
o Grêmio, aos 25, que perdeu ótima
chance, com Caio, após vencer um /a-
gueiro na corrida e chutar por cima do
gol dc Maizena. O Internacional até me-
recia o empate pelo dominio no segundo
tempo, mas não teve sorte, apesar dos 10
escanteios a seu favor O juiz foi José
Moccllin. Internacional: Maizena; Célio,
Márcio Rossini, Zaballa c Ricardo; Ca-
capava, Júlio (Ales) e Alberto; Marcelo
Prates, Nilson (Hamilton) c Edu. Grè-
nuo: Gomes; China, João Marcelo, Vil-
son c Hélcio; Jandir. Doni/cte e Caio
(Vander); Maurício (Darci). Nilson e
Paulo Egidio.

Falcão mescla jovens e experientes
Cauteloso, recusando-se a falar de

nomes — de jogadores ou dc novos
membros da comissão técnica a serem
escolhidos —. o treinador da seleção bra-
sileira. Paulo Roberto Falcão, deixou 110
ar apenas pistas sobre a convocação da
próxima quinta-feira. Uma delas é a
prioridade na observação de jogadores
jovens, que tenham até 21 anos. "Temos
lima Olimpíada cm 1992 c o limite de
idade é 23 anos", justifica. "Por isso,
deveremos fazer uma mescla de jovenscom os mais experientes."

Falcão chegou ao Beira-Rio cinco
minutos antes do iogo e assistiu ao Gre-
nal ao lado do preparador fisico Gilberto
Tim c do diretor de futebol da CBF,
Jorge Salgado 1 >urante os dez primeiros

minutos os jornalistas ficaram junto e
Falcão permaneceu impassível, sem co-
mentar nada. Depois. Gilberto Tim pe-
diu que os repórteres sc retirassem.

O novo técnico desmentiu qualquer
comentário a respeito do lateral Paulo
Roberto. "Se alguém botar nomes na
minha boca é mentira", desmentiu, taxa-
tivo. Sobre o Grenal — um jogo feio,
com mais disputas de divididas e virilida-
dc do que técnica —, disse que foi muito
movimentado. Falcão justificou as joga-das truncadas como desentrosamento de
duas equipes cm formação.

Os jogadores serão convocados na
quinta-feira c liberados para jogar a ro-
dada do final da semana. "Vou convocar
uns que observei, alguns que conheço e

outros por intuição." A disposição ini-
ciai é que a seleção faça um amistoso
mensal. Depois do jogo contra a Espa-
ilha, em 12 de setembro, há duas partidascontra o Chile c uma contra a Itália.

A princípio, serão convocados só jo-
gadores que atuam no Brasil. "Isso não
quer dizer que os que estão jogando no
exterior não serão convocados." Os ou-
tros membros da comissão técnica, se-
gundo Falcão, serão definidos sem
pressa. Ele nem quis comentar sobre o
auxiliar técnico c o treinador de golei-ros, cujos nomes mais cotados são, res-
pectivamente, Carpeggiani e Schneider.
Falcão recebeu do presidente José As-
muz, do Internacional, uma placa cm
sua homenagem. U M )
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Torcida vaia o Botafogo do Brasileiro

.... . Knppiu, Evandro Teixeira
Tadeu de Aguiar

Há dois Botafogos — o bicampcão
estadual e um outro que, desaforada-
mente, participa do Campeonato Brasi-
leiro. Amontoados no alambrado do pc-
queno Estádio Caio Martins, em Niterói,
os torcedores alvinegros espernearam
diante da segunda derrota consecutiva
deste Botafogo que os transporta a uma
amarga volta ao passado — um tempo
cm que a perspectiva de um titulo se
associava a uma miragem. Diante da
derrota de 1 a 0, para o São José, e
desesperados, vaiaram o time, pediram a
cabeça do treinador Jocl Martins e es-
queceram o recente titulo.

Havia mesmo outro Botafogo cm
campo. Lento, seni criatividade — ficou
na dependência dos lampejos dc Carlos
Alberto Dias — e acomodado, a equipe
demonstrou profunda incompetência pa-
ra alterar a vantagem que o São José
construirá no primeiro tempo. E não
deve-se supor que o adversário, do fogo-
so futebol do interior paulista, trata-se
de um time potente e vigoroso. O próprio
Botafogo mostrou no começo da partida
que poderia chegar a uma tranqüila vitó-
ria, se demonstrasse mais Ímpeto e dispo-
siçâo. Os torcedores perceberam e pedi-
ram mais garra.

Em menos de cinco minutos de jogo,
o time desperdiçou duas boas oportuni-
dades. Mas a alegria dos alvinegros du-
rou pouco. Aos 17m. após um passe
errado de Luisinho, o São José saiu em
contra-ataque e Peu aproveitou a indeci-
são de Jocirnar para marcar. A inipres-
são inicial era de que o Botafogo chega-
ria ao empate e, posteriormente, à
vitória. O gol do São José, porém, deu
mais dimensões aos erros que aos acertos
da equipe carioca. A lentidão do meio-
campo, por exemplo, tornou-se mais ni-

tida e irritante, tanto quanto os passes
errados.

No entanto, mesmo com poucas jo-
gadas pelas extremas, apesar de ter dois
pontas abertos, e lento na armação, o
time ameaçou o adversário no primeiro
tempo cm dois lances — um bom lança-
mento de Dias para Vivinho, que chutou
para fora, e a cabeçada de Djair no
travessão. No segundo tempo, porém, o
Botafogo voltou ainda mais desarticula-
do. A única jogada de ataque aconteceu
aos 16m, quando Valdeir chutou para
fora, depois ficar dc frente para o golei-
ro, em outro passe dc Dias. Mas o São
José também chegou com perigo, cm
alguns contra-ataques.

Nem a troca de Cosme por Jéferson,
ainda fora de forma, e o deslocamento de
Vivinho para a esquerda, deram novo
alento ao time alvinegro. Sc abriram cs-
paços para Paulo Roberto ir várias vezes
à linha de fundo, não foram suficientes
para levar o Botafogo á primeira vitória
no Campeonato Brasileiro. Do lado de
fora, cada vez mais irritados c nervosos,
os torcedores exigiam mudanças rápidas
— como sempre, o técnico foi o alvo
principal. Para eles, aquele Botafogo não
podia ser o mesmo que se consagrara
bicampcão estadual há poucas semanas.

0 

Botafogo; RlcAnlo Crur. Paulo Koborto.
Gottanlo. Jocimar o Renato; Pjulr. Lul-
ninho e Carlos Alberto Dia*; Vivinho.
Vai- delr e Cosme (Jôíerson). Técnico

Joel Martins.

1

Sào Jo»* Luís Henrique. Marcelo. Celso.
Hira p JoAorlnho; Amfturl. Henrique e
VAnilcr Luís. Moura. Peu tTlln) e Wanks
(Zlco). Técnico Tata

Local EstAdlo Calo Martins Renda CrJ 1 ml-
IhâO mil 900,00 PilbUco 4 mil i» 87 pmían-tos. Juiz Manuel SeraplAo Filho Cartò««
unsrtloi Cott-anlo o TIU Ool no primeirotempo. Peu aos 17 minutos.

íí!v«j.' iJ&as BOTAFOGO:

Ricardo Cruz ? — Pouco trabalho.
No gol. ficou indeciso ema' sair cm cima
dc Peu e esperar pelo corte dos zagueiros.
Paulo Roberto ** — Algumas firu-
Ias no primeiro tempo. No segundo, mais
aplicado, criou boas jogadas de linha de
fundo.
Wilson Gottardo ?? — Uma atua-
ção firme e segura. Dominou bem o seu
setor e ainda procurou ajudar seu compa-
nheiro de zaga.
Jocimar • — f oi envolvido em vários
lances e só transmitiu insegurança ao res-
tante da defesa.
Renato ? — Outro que não esteve bem.
Errou passes e não apoiou o ataque como
devia. Na marcação, esteve apenas razoa-
vcl.
Dejair * — Lento e sem recuperação,
mostrou que foi mal escalado como cabe-
ça-de-área. posição que requer mais dina-
mismo c velocidade.

Luisinho * — Ligeiramente superior a
IX-jair, alternou boas e más jogadas. Co-
mo lodo o time, deve ter sentido a falta de
Carlos Alberto a seu lado no meio-cam-
po.
Carlos Alberto Dias ?? — Mesmo
sem ser brilhante, foi o jogador mais cria-
tivo da equipe. Dc seus pés. sairam as
melhores jogadas, ainda que por vezes
também exagerasse na lentidão.
Vivinho * — No primeiro tempo, ficou
isolado, porque Paulo Roberto pouco ala-
cou. No segundo, deslocado pela esquer-
da, andou esquecido.
Valdeir ? — Tem habilidade c boa
visão de jogo, características mais de joga-
dor de meio-campo do que dc área. Teria
sido mais útil se jogasse mais atrás, ao lado
de Carlos Alberto Dias.
Cosme ? — Tem velocidade, mas se
apresenta pouco para os lançamentos.
Jéferson ? — Sem ritmo e acima do
peso, não podia fazer muito.

• Ruim * regular ** bom ótimo *??? excepcional

Zagalo dirige primeiro

treinamento sem Bebeto

A euforia dos torcedores vascainos
com a chegada de Zagalo, na ensolarada
manhã de domingo em São Januário,
acabou em frustração. Bebeto. mais uma
vez, reclamou de dores musculares, não
treinou e desfalcará o Vasco contra o
Nacional, de Medellin, quarta-feira, pela
Taça Libertadores da América. Muita
gente que foi assistir ao primeiro treino
de Zagalo saiu intrigada com a nova
ausência de Bebeto. que não tem sequer
previsão de quando estará á disposição
do treinador. Zagalo lamentou, mas nem
por isso deixou de transmitir otimismo e
confiança.

Na reunião dc apresentação, o treina-
dor deu ênfase ás possibilidades de cias-
sificaçào do time á semifinal da Liberta-
dores. Lembrou as semelhanças com o
jogo contra o Colo Colo, na fase ante-
rior. quando o Vasco chegou a estar
perdendo de 2 a 0 em Santiago e mudou
radicalmente a situação. "Estamos me-
lhor do que naquele começo de segundo
tempo. Agora, estamos empatados. Di-
zcm que a posição do Vasco é complica-
da. mas qual o clube brasileiro que não
gostaria de estar nessa situação? Na ver-
dade, só dependemos de nós." Os joga-
dores concordaram.

A segunda providência dc Zagalo foi
cuidar do sistema tático. Ele orientou os
zagueiros e o meio-campo, corrigindo a
colocação e movimentação do setor."Zagalo nos deu algumas dicas e consc-
lhos que vão nos deixar menos vulnerá-
veis", comentou Zé do Carmo. O técnico
deu também novas funções a William e
Bismarck — o primeiro jogará mais pela
esquerda e o segundo pela direita, com a
determinação de ocupar a ponta, quando
houver necessidade. O treino durou qua-
se duas horas.

A dúvida — Com a presença de

Peu (E) marcou e ajudou a aumentar a irritação dos torcedores do Botafogo que não aceitam as fracas atuações de seu time

Emil vai tentar a contratação de Lê

Titã, que chegou sábado do México, on-
de acertou seu ingresso no Leon — ele
tem que se apresentar ao novo clube até
a segunda quinzena de setembro —, Za-
galo praticamente confirmou o lime para
o jogo contra o Nacional. Jogam Acácio.
Luis Carlos Winck, Célio, Quinoncz e
Cássio; Zé do Carmo. Tua, Bismarck e
William; Roberto e Anderson ou Sorato."Vou deixar para o treino em Medellin a
escolha entre Anderson e Sorato. Preciso
pensar melhor." Hoje, às Ilh30, o time
viaja para a cidade colombiana.

O treinador deixou claro que Andcr-
son leva ligeira vantagem por ler mais
explosão e velocidade, fundamentais em
contra-ataques. "Não sei exatamente o
que nos reserva o Nacional. Dc qualquer
forma, lemos que ler consciência de que
podemos nos classificar." Tecnicamente,
elogiou muito os jogadores do Vasco —
chegou a destacar França e Luciano en-
tre os reservas que perderam para a ln-
ter-SP, na véspera.

No aspecto tático, ressaltou que há
muito o que fazer. "O Vasco precisa
aprender a alternar mais o ritmo e saber
jogar mais com o resultado. Mas isso
leva lempo." O técnico disse que não
pretende pedir reforços, mas gostou da
informação sobre a possível reintegração
de Marco Antônio Boiadeiro — depois
de se mudar para São Paulo, o meia
admitiu aceitar a proposta dc renovação
do clube, que estipulou seu pase na Fede-
ração em CrS 21.6 milhões. O treinador
aprovou também o pedido de adiamento
que o Vasco vai encaminhar à CBF para
o jogo com o Sào José, marcado, em
principio para sábado. A delegação che-
ga ao Rio sexta-feira. "Não podemos
disputar o Brasileiro só com time mis-
to."

Qrupo J PQ V E D QP QC Artilheiros
1° Goi&S 2 11 - 3 gols — Caio (Gi6)
2° Atl&tico-MG 12 1 - - a gota — Rinaldo (Flu)
3° Portuguese 21 -11 31 got — Renato (Flu).
4° Bahla 1 - - 1 Aguirre (SP). Gilberlo Cos-

Santos 1 ta e Tato (Att-MG). Nando.
Vasco 1 - - 1 M4rcio FlorSncio e Formt-
Inter-RS 1 - - 1 8a (Inter-SP), Naldinho
Botafogo 2 - - 2 <Bah>- Barr°s (N4u). Pauli-
Corlntians 2 - - 2 nho e PaulSo (Cru). Wilson

e Tulio (Go), Amauri e Peu
Bragantino nflo eatroou Nllson (Grfi)
Qrupo J PQ V E D OP QC

1" Grfimio 2 4 2 4
Inter-SP 2 2 --^'3 _ , ., , ProxImoBCruzeiro 2 2 - - .

4° S5o Jos6 2 11 - J°9°»
5° Flumlnense 12 1 - Quarla-teira (29'8)

N&utiCO 2 1 1 Atl6tico-WG x Flumlnon^e
7° Vit6ria 1 - 1 - (MineirSo —21H30)
8° SSo Paulo 1 - - 1 Santos x SSo Paulo

Palmeiras e Flamengo niio estrearam (Vila Belmiro — 21h30)

SAO JOSE

O São Josc chegou sem muitas pre-
tensões ao Rio c acabou conquistando
importante vitória sobre o Botafogo —
um inesperado presente do adversário.
É uma equipe que possui alguns bons e
razoáveis jogadores, mas está longe de
ser um time capaz de surpreender nu-
ma longa competição. Luis Henrique é
um bom goleiro, mas a defesa, dc ma-
ncira geral, não é muito firme, tanto
que o Botafogo criou boas oportunida-
des no primeiro tempo. 0 lateral Mar-
ceio mostrou habilidade c potencial de
ataque e de seus pés saiu a jogada do
gol. O meio-campo se caracterizou
mais pela combatividade do que pela
técnica. Vànder Luis, ex-Fluminense,
foi o que tentou ser mais criativo, sem
conseguir muita coisa. No ataque. Peu
foi o mais perigoso. Wanks incomodou
um pouco, mas acabou sendo substi-
tuido por Zico — o técnico tentou
impedir os avanços de Paulo Roberto.

Paulo Emílio

promete cautela

contra Atlético
O técnico do Fluminense. Paulo Emi-

lio, sonha com uma vitória sobre o Atlé-
tico-MG, quarta-feira, embora a partida
seja fora de casa. Ele não vai abrir mão
de um esquema cauteloso, esperando a
iniciativa do adversário, mas não se inti-
mida. Em sua opinião, o maior trunfo do
Fluminense esta no preparo físico. Com
mais dc uma semana dc descanso, o time
vai enfrentar um adversário, ao menos
teoricamente, desgastado por uma excur-
são á Europa. "A tendência é estarmos
mais inteiros. Isso pode pesar", acredita
o treinador.

Mesmo praticamente decidido a lançar
Jorginho como centroavante, Paulo Emi-
lio quer observar o rendimento de Julinho
— que se contundiu contra a Portuguesa e
pouco treinou semana passada —, e saber
se poderá aproveitá-lo, ao menos na reser-
va. Ele deve definir a equipe com Ricardo
Pinto, Torres. Rangel e Edgar; Marqui-
nhos. Dacroce, Macula, Renato e Lúcia-
no; Jorginho e Rinaldo. Depois de quase
uma semana dc improvisos, o Fluminense
conseguiu enfim um gramado em boas
condições: começa a treinar, hoje, no cam-
po do Cefan, na Av. Brasil (Ramos).

Rijkaaxd — O holandês Frank Rij-
kaard, de quem se esperava grande atua-
ção na Copa da Itália e acabou tendo sua
parlicipaçao marcada pelas cusparadas
trocadas com o alemão-ocidental Võeller,
anunciou ontem que vai abandonar sua
carreira internacional por "não se sentir
motivado". Rijkaard, 27 anos, 40partidas
pela seleção nacional holandesa, já anun-
ciara sua pretensão ao treinador Rinus
Michels, dirigente da Federação Holande-
sa, mas negou que a decisão esteja ligada à
suspensão de três partidas, recebida pelo
tumulto do jogo do Mundial.

Investigação — A Associação
Uruçuaia üe Futebol designou uma co-
missão para apurar "graves irregularida-
des" que teriam ocorndo com a seleção
nacional durante a Copa da Itália. Apesar
dos desmentidos dos integrantes da comis-
sào técnica, existem denúncias que afir-
mam "lerem os primeiros bons resultados
na Copa distorcido o relacionamento entre
jogadores e demais integrantes da delega-
çào".
Demissão — Por perder (nos penal-tis), sua partida no torneio Ramon de
Carranza. para o Atlético Mineiro, o trei-
nador Joaquin Peiro foi demitido da dire-
ção da equipe — apesar de ter recebido
convite para continuar entre os funciona-
rios do clube. O presidente Jesus Gil, reti-
cente para admitir a atitude, deixou claro
que "há algum tempo observava ao técni-
co". Peiro estava à frente do Atlético desde
a temporada passada e foi derrubado de-
vido aos maus resultados nos amistosos
pré-temporada e por ter imagem dc "con-
descendente" com os jogadores.

Oldemário Toughinlw

Nem mesmo a derrota de I a 0 para o
Sào José e a revolta da torcida que pediu
aos gritos a saida do técnico Joel Martins
e tentou agredi-lo, tiraram a tranquilida-
dc de Emil Pinheiro. O dirigente acha
que o importante é "melhorar o astral"
e. por isso, preferiu alegrar-se com a
noticia dc que o clube rache hoje à tarde
a Taça de Campeão da Federação c com
a possibilidade dc contratação do ala-
cantc Lê durante a semana."Jocl vai continuar como treinador
até o fim do ano. F.lc não tem culpa se o
time não fez gol. Vou contratar um ho-
mem de frente que tem habilidade dentro
da área. Já conversei com o jogador. So
gosto dc anunciar quando tudo está
acertado mas, diante de tantas reclama-
çòcs dc falta dc gols, posso acalmar a
torcida dizendo que o homem é o Lê. da
Portuguesa," comentou Emil ao sair de
Caio Martins.

Desde o inicio do segundo tempo que
a torcida começou a protestar contra
Jocl Martins. L'm grupo chegou até mes-
mo a encostar na grade perto do banco
de reservas, pedindo, com palavrões, a
saida do técnico. Jocl ficou cm silêncio.
Emil também. No entanto, os gritos fo-
ram aumentando até o fim do jogo.

No vestiário, tanto Emil quanto Jocl
davam suas justificativas. O técnico la-
mentava a falta de um ponta-de-lança."Washington está sem contrato. O mes-
mo acontece com Bcrg. Sou obrigado a
usar Valdeir que c mais um jogador de
armação. Sem Mauro Galvào, Gonçal-
ves c Donizcte, vamos ler que aguardar
um pouco para o time ganhar conjun-
to".

Emil não concordava muito com o
técnico. "Washington e Bcrg estào com
menos dc 50% de condições. Entrar ago-
ra seria ruim para cies. Por isso estão sem
contrato. Para ajudar, conversei com o
Lê, que deseja jogar no Botafogo. Vai se

ajustar muito bem no time Também
acredito que Pingo scra outra atração no
meio de campo. Com eles a equipe vai
crescer" afirma o dirigente.

Ainda sobre reforços, além do apoia-
dor Pingo, 21 anos, que jogava no São
José, o Botafogo pode hcar com o /a-
guciro Leandro, 29 anos, da mesma equi-
pc. Pingo foi comprado por um grupo dc
empresários que desejam leva-lo para a
Europa. Dai a facilidade cm atuar cm-
prestado no Botafogo. Leandro c dtfe-
rente, o passe custa CrS 2 milhões.

Enquanto dezenas dc torcedores cer-
cavam o ônibus da delegação para agre-
dir Jocl, o que não aconteceu devido a
proteção da Policia Militar, o represen-
tante do Botafogo na Federação confir-
mava a Emil que hoje o clube recebe a
Taça dc campeão estadual. "Com as con-
tratações c a Taça, vamos voltar a vencer,
se Deus quiser", acrescentava sorrindo
pela primeira vez cm Caio Martins.

Chuva adia 
jogo 

do Fia

? Medo de renda fraca faz dirigentes cancelarem partida

Marcos Malafaia

SALVADOR — O sonho dos rubro-
negros dc ver o novo Ídolo Bobó estrear
no Brasil com a camisa IO do Flamengo
foi literalmente por água abaixo. A chuva
forte, que atinge a capital baiana desde a
última sexta-feira alagou o gramado da
Fonte Nova, levou o presidente da Fede-
ração baiana dc futebol, Marcos Andrade
Dias, a cancelar a partida dc ontem entre
Flamengo e Bahia, pelo Campeonato
Brasileiro. "A nova data para realização
do jogo será definida amanhã (hoje) pelodepartamento de futebol profissional da
CBF", informou o gerente dc futebol do
Flamengo, Francisco Horta.

O cancelamento só foi definido ontem
às 11 h30, depois de reunião entre Marcos
Andrade, Francisco Horta, o vice de fi-
nanças e chefe da delegação do Flamen-
go, Joscf Beresjztein, o presidente do Ba-
hia, Paulo Maracajá c engenheiros do
estádio da Fonte Nova. Houve um acor-
do entre os clubes e praticamente todos os
jogadores apoiaram a medida. "Nunca vi
chover tanto aqui cm Salvador", disse o
baiano Bobó.

O Flamengo fez duas sugestões dc
datas para a realização do jogo. A primei-
ra seria no dia 9 dc outubro, depois do
primeiro turno, o que forçaria o adiamen-
to da rodada inaugural do segundo turno
para os dois times. A outra seria fazer
uma rodada dupla no próximo dia 7, na
Bahia, com a preliminar entre Vitória e
Vasco, a partir das 16h. Uma das poucas
soluções de ontem foi cm relação ao pre-
juízo do Flamengo com passagens e hos-
pedagem. O Bahia se compromete a tirar
da renda do jogo, quando houver, a me-
tade do valor das passagens, enquanto a
Federaçào baiana pagará a metade da
despesa com estada da equipe carioca.

A reação dos jogadores foi quase unà-
nime. "È sensato cancelar o jogo. Na
Copa América, choveu menos e foi lasti-
má vcl. Esse campo não agüenta muita
água", declarou Júnior. Bobó, jogador
que criou grande expectativa nos torcedo-
res baianos — sofreu o assédio constante
da torcida, principalmente no saguão do
hotel—, parecia triste. "Queria muito jo-
gar aqui Há quase dois anos não ouço a
torcida baiana gritar, mas achei boa a

iniciativa de cancelar a partida porque o
público merece ver bom futebol e, no
estado que estava o gramado, só haveria
chutòes". O único a reclamar foi Zanata.
"Sempre choveu muito cm Salvador e
nunca vi cancelarem jogo por isso. Eu
quenajogo"

O técnico Jair Pereira lamentou. "O
time estava acertado e embalado. Claro
que esse tempo longo sem jogar poderá
afetar um pouco, mas por outro lado
vamos ler mais tempo para recuperar o
Fernando (ainda era dúvida ontem dc
manhã), o Aillon e o Uidemar".

No fundo, cada um linha o seu moti-
vo para evitar a realização da partida.
Horta ficou aliviado. "Desde que chega-
mos, no sábado, eslava prevendo a pessi-
ma renda e uma trágica estréia do Bobó
por causa da chuva. Por esses dois aspec-
tos, o cancelamento foi positivo." O pre-
sidente do Bahia. Paulo Maracajá, e o
superintendente da Fonte Nova, Aurelino
Ribeiro, também estavam satisfeitos. "O

gramado foi rcplaniado há três meses c ia
estragar tudo", disse Aurelmo.

Time fura lista de espera e embarca

Luiz Faustino

Para poder voltar ontem para o Rio.
a delegação do Flamengo contou com
a cumplicidade do gerente da Vang em
Salvador, Marcelo William Boltini. Para
não chamar a atenção dos passageiros
que estavam no saguão de embarque, no
primeiro andar do aeroporto Dois de

Julho, os jogadores e dirigentes foram
orientados a permanecer no térreo c irem
embarcando aos poucos.

Com a antecipação do retorno, e
graças á esperteza de Francisco Horta,
o clube economizou CrS 500 mil, ao sair
antes das 14 horas, quando vencia a
diária. Os jogadores sofreram com a
manobra, pois tiveram que esperar duas
horas no aeroporto, sempre procurando

Torcida, irritada, protesta
Os 50 tocedorcs que se deslocaram do

Rio cm dois ônibus fretados para a
assistir ao jogo do Flamengo com o
Bahia atacaram o gerente de futebol
do clube carioca, Francisco Horta, pc-
Io cancelamento da partida. Ao saber
que a delegação rubro-negra já estava
no aeroporto Dois de Julho para em-
barcar ae volta para casa. os chefes da
Raça Rubro-negra e Torcida Jovem,
junto com o presidente da Associação
de Torcidas do Flamengo (Atorfia), Leo-
nardo Rodrigues, foram ate o acro-
porto e fizeram um barulhento protes-
to, que só terminou com a intervenção
do vice de finanças do clube, Josef
Bercnzjstcin, e do ponta Renato.

"Tudo foi uma questão de grana. O
Horta só pensa em grana. O campo
tinha condição de jogo. A Fonte Nova
suportou os jogos da Copa América,
mesmo com muita chuva e porque não
agüentaria essa partida?", perguntou, ir-
ritado, o presidente da Atorfia. Na opi-

nião de Carlos Bigode, da Torcida Jovem
foi tudo "uma armação" de Horta. "E o
pior é que ele (Horta) não deu nenhuma
satisfação aos torcedores que vieram do
Rio, com um sacrifício danado, para
prestigiar o Flamengo. Ninguém quer
mais ele no Flamengo. É um tricolor c
ninguém está satisfeito com ele", afir-
mou Bigode.

Mas não foram só os torcedores ca-
riocas que ficaram irados com o adia-
mento. 'Quero saber se quem vai me
devolver o dinheiro?", reclamou Car-
los Alberto Silva, de 45 anos, com um
bilhete para o cunhado, rccém-chcga-
do de Aracaju para ver o jogo. A falta
de aviso por parte dos dirigentes do
cancelamento do jogo fez com que um
tumulto se instalasse nos portões da
Fonte Nova, às 17 horas. Houve empur-
ra-empurra. gritaria e, irritados, os tor-
cedorcs tentaram arrombar a entrada. A
sorte é que ninguém saiu ferido.

não ser notados pelos passageiros que
estavam na lista de espera. Para driblar
esta marcação, eles foram embarcando
aos poucos. Os dois primeiros foram Zé
Carlos e Gaúcho, às 15 horas. Só três
horas depois é que outro grupo, dc sete
jogadores, conseguiu embarcar. Todos
os vôos não foram diretos, tendo que
fazer escalas em Sào Paulo ou em Brasi-
lia.
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Olho da Rua

Heloísa Tolipan

A Liglit trocou um posic cm frcn-
tc ao número 34 da Rua Duque cie
Caxias, em Vila Isabel, mas deixou o
antigo cm cima da calçada. Isso já
tem seis meses.

O sinal de trânsito na esquina da
Rua Almirante Tefé com Avenida Ve-
ne/uela. no Centro da cidade, está en-
coberto pelas árvores que não são po-
dadas. E as árvores da Rua do Rocha,
no Rocha, encobrem a iluminação pú-
blica. E aí, Fundação Parques e Jar-
dins?

Moradores do bairro Rioccntro,
cm Jacarcpaguá, querem que a Sccrc-
(aria Municipal de Transportes inter-
ceda junto à empresa Redentor para
que ela aumente o número de ônibus
que fazem a linha 268 (Riocentro-
Praça 15).

A calçada na esquina da Avenida
Delfim Moreira com Rua General Ur-
quisa, no Lihlon, sc transformou em
pista de skate, onde os pedestres não
estão mais podendo passar. Moradores
pedem para que a fundação Parques e
Jardins retire as rampas que são colo-
cadas diariamente por um grupo de
garotos e transfira a pista de skate
para a Praça Antero de Qucntal.

Os moradores da Avenida dos
Mananciais, na Taquara, cm Jacaré-
paguá, pedem policiamento no local,
onde são constantes os assaltos.

Moradores do Jardim Clarice, em
Jacarcpaguá, próximo ao Largo do
Anil, denunciam a constante falta de
luz. Há vezes em que a luz falta duran-
tc todo o dia ou então a luz pisca várias
vezes até apagar. Ilu mais de três
meses os moradores fizeram esta re-
clamação á Light, que não tomou pro-vidências.

Os ônibus da linha 125 (Praça
General Osório-Estrada de Ferro)
não estão parando no primeiro ponto
da Avenida Presidente Antônio Car-
los. no Centro da cidade. Os passa-
geiros que reclamam com os motoris-
tas deles só pararem no pomo cm
frente ao Fórum são destratados.

Ônibus de turismo estacionam em
extensa fila dupla na calçada da Ave-
nida Pasteur, próximo á entrada do
bondinho do Pão de Açúcar, obrigando
os pedestres a andarem pelo meio da
rua. Vários trechos de calçadas da
Avenida Pasteur estão esburacados.
? Notas para osta coluna pelo lele-
tono 585-1693 (das 1-)h ás 16h)

Queixas do Povo

João Ferreira Santos, reclama
que pediu a Telerj há cinco meses a
transferência do seu telefone d.i Rua
Iknjamín Constam para a Rua An-
tõnio Mendes Campos, todas as
duas no bairro da Glória, lile diz
que o telefone foi desligado no dia
seguinte dele ter leito o pedido à
companhia, mas a instalação não foi
executada no novo endereço.
Pedro Paulo Cunha, assessor dc im-
prensa da Telerj, informou que a de-
mora para a instalação i decorrente
da falta de numero disponível na cen-
trai telefônica do Flamengo, queatende a área do assinante. Segundo
ele. a central está operando com toda
a sua capacidade e os pedidos de
transferências estão sendo atendidos
de acordo com a data. O último pedi-do atendido tem a data de 2H de
fevereiro de 9(1. A previsão da Telerj é
de que o telefone do assinante seja
instalado em um mês.

Alvino Costa Filho, afirma quedesde NI tem uma casa em São Po-
dro D'A Idéia, mas nos últimos me-
ses a Cedae voltou a cobrar contas
com o nome do anligo proprietárioe também, cm duplicidade, com o
seu nome lile reclamou várias vezes
a Cedae.
Cláudio Pava, assessor de imprensa
da Cedae. afirmou que recebeu Um-
bem uma carta de Alvino Costa Kilho
e providenciou a retificação do erro
da conta cobrada duas vezes com no-
ntes diferentes. Alvino já foi, inclusi-
ve, comunicado pela Cedae de quetudo está em ordem com a sua conta.

Hilda Adamavicius, moradora
da Ilha do Governador, afirma queo proprietário do Restaurante Caça-
rola, na Rua Augusto dos Anjos, 12,
colocou latòes e correntes na calça-
da cm frente para garantir vagas
para os carros dos freqüentadores
do restaurante.
Sérgio Cabral, diretor da 10* Divisão
de Conservação da Secretaria Muni-
cipal de Obras, disse que um fiscal foi
ao local e que a calçada não estava
privatizada por correntes ou latòes.
? Molas para esta coluna Avenida
Brasil. 500. 6o andar CEP 20 949
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Em 2 dc agosto dc 1901
JORNAL DO BRASIL nu
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uracou a seguinte queixa: "A sra.
Joaquina de Castro, estabelecida á
rua D. Manuel n. 66, queixa-se de
que, pelo facto de haver fallccido um
seu inquilino, alli compareceu a ins-
pectoria sanitaria e a obrigou a fazer
desínfecções, interditando a sua casa
por 13 dias, o que lhe causou grandes
prejuízos. (...) Vivendo apenas do pe-
queno negócio que tem e sendo obri-
gada a tel-o fechado dias e dias, sem
motivo, pede-nos que reclamemos
providencias a quem competir"

Cidade

O Rio 
perde 

com 
petróleo

USS 3,7 milhões 
por 

mês

Governo quer rever o projeto de lei

que estabelecerá regras 
para o ICSM

Gisfíle Vitoria

O Estado do Rio de Janeiro perde
por mês USS 3.7 milhões (aproximada-
mente CrS 265 milhões ao câmbio co-
mcrcial). cm conseqüência da isenção do
Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) na venda do pe-
trólco da Bacia dc Campos (Norte I lu-
nunense) para outros estados. Para
reverter as perdas, o secretário estadual
de Fazenda, Hcrbcrt Pimentel, com
apoio dc parte da bancada fluminense na
Câmara dos Deputados, tenta mudar —
através da apresentação de emenda subs-
titutiva — o projeto de lei complementar,
que estabelecerá as regras definitivas do
ICMS e está cm vias dc ser votado pelo
Congresso.

A isenção, estabelecida pelo artigo
155 da Constituição, desde março dc S9
causou ao Rio prejui/os acumulados dc
pelo menos USS 75 milhões ou CrS 5,350
bilhões. A perda dc arrecadação, no caso
do Rio. se estende também a cerca de
50" o do petróleo importado pelo Brasil
— desembarca no porto dc Angra dos
Reis (Sul Fluminense) c c revendido a
outros estados. Com a alteração propov
ta. o Estado será compensado da isenção
através da anulação de créditos, que as
empresas distribuidoras de petróleo têm
junto ao governo estadual, por força dc
operações comerciais dentro do tcrrito-
rio fluminense.

IX- acordo com o assessor da secreta-
na Cícero Casimiro — autor do rclátorio
que aponta os prejuízos acumulados peloRio —, a grande preocupação do Esta-
do. atualmente, é o aumento substancial
do saldo credor das distribuidoras. "Es-
sas empresas têm o credito porque o
governo federal quis enar um instrumen-
to. para \ iabilizar o que sc conhece como
principio da um acumulação do ICMS ",
explica.

Isso significa que a empresa contri-
buinte só paga ao Estado a diferença do
imposto entre as operações de compra c
venda dos produtos: o restante acumula-
do sc torna crédito das empresas. "Dessa
forma, o imposto pago numa operação
se transforma cm credito na operação
seguinte", observa Cícero Casimiro. O
assessor esclarece que, em cada etapa de
circulação (extração, refino, esiocagcm,
distribuição), há cobrança de imposto,
que é abatido cm virtude da existência do
crédito, diminuindo conseqüentemente o
recolhimento do Estado.

Dc acordo com o relatório elaborado
pelos técnicos da secretaria, cm 6 dc
agosto, "se as maiores reservas de petró-
leo do pais — localizadas no Rio de
Janeiro — não geram recursos tributa-
nos proporcionais aos investimentos,
não terá maior significado para o Rio o
fato de as grandes empresas distribuído-
ras de petróleo se instalarem no lista-
do".

No cálculo dos prejui/os do Rio, a
secretaria ainda não levou cm considera-
çâo o aumento do preço do barril de
petróleo no mercado internacional —- de
USS 20 para USS 31 —. provocado pela
invasão do Kuwait pelo Iraque. Indepcn-
dentemente da crise no Golfo Pérsico c
suas conseqüências, porém, o relatório
ressalta que, sc o crédito das empresas
com o Estado não for anulado, "repre-
sentará uma elevação insuportável dos
prejuízos do Estado".

O documento lembra ainda que, eli-
minados a isenção do ICMS c o crédito
das distribuidoras, "o Conselho Nacío-
nal de Petróleo terá dc estabelecer um
sistema de compensação dc preço, sob
pena dc combustíveis c lubrificantes fica-
rem mais caros em estados nào-produto-
res", os maiores afetados por esta medi-
da.

Roberto Campos promete ajuda
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O senador Ro-
b e r t o Campos
(PDS-MT), rcspon-|
savcl por parecer
sobre o projeto de
lei complementar
que ditará as regras
definitivas d o I
ICMS, afirmou que
atenderá ao pedido
do governo do Es-.
lado do Rio e pedi- HoIhtio Ouh/mmi
ra anulação do crédito dc empresas dis-
tribuidoras de petróleo nas operações de
compra c venda. Roberto Campos in-
formou que os entendimentos com o
senador Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP), autor do projeto, estão che-
gando a "bons termos".

Anulando o crédito com as empre-
sas, cm especial com a Petrobrás, o Es-
tado compensará o prejuízo que tem
com a isenção do ICMS na venda a
outros estados do petróleo extraído da
Bacia de Campos e de 50°o dos barris

importados pelo pais, que chegam pelo
porto dc Angra dos Reis, para ser vendi-
dos a outros estados."O Rio está com razão nesse ponto.
E necessário evitar que o crédito da
Petrobrás aumente, ao ponto de o Esta-
do sc transformar em devedor da em-
presa", disse Roberto Campos, candi-
dato a deputado federal pelo Rio. Até
setembro, o senador deverá apresentar
o parecer, que será submetido a votação
pela Comissão de Economia e Finanças
do Senado, para depois ser votado em
plenário."Há uma grande pressão para que o
projeto de lei complementar seja votado
o mais rápido possível, pois trata-se da
lei que regulará a receita dos estados.
Desde março ate hoje, o que regula a
arrecadação dos estados é um convênio
provisório. Roberto Campos admitiu
que certamente haverá também pressão
dc estados consumidores de petróleo,
como São Paulo, para que se mantenha
o texto atual do projeto.

O sócio sempre prejudicado

ílvrbrrt Pimentel

"Nos últimos
anos, o Estado
do Rio tem sido o
grande sócio do
governo federal
nos subsídios que
são concedidos a
outros estados,
saindo sempre
corno o maior
prejudicado",
queixou-se o se-
cretário estadual
de Fazenda. Hcr-
bert Pimentel, a respeito da isenção es-
tabclccida pela Constituição, desde
março de 89, para as vendas dc petró-
leo.

Ele considera que a isenção do
ICMS sobre o petróleo extraído da Ba-
cia de Campos e sobre os barris impor-
tados que desembarcam no porto dc
Angra dos Reis tem objetivo de benefi-
ciar exclusivamente os estados consu-
mídores dc petróleo, especialmente São
Paulo."A máquina administrativa de São
Paulo, que arrecada quatro vc/cs mais
que o Rio, saiu como a grande benefi-
ciaria nesse processo tributário, princi-
palmcntc cm relação ao petróleo", disse
Hcrbcrt Pimentel.

O secretário observou que, enqu.in-
to o Estado do Rio não pode tributar o
petróleo vendido para os outros esta-
dos, logo que chega a São Paulo, Minas
ou Goiás, o combustível é tributado
integralmente pelos governos."E uma situação extremamente in-
justa. Por isso, acredito que não será
difícil ao Congresso Nacional aprovar a
emenda substitutiva, que enviamos ao
senador Roberto Campos, relator da lei
complementar que será votada", afir-
inou Herbert Pimentel

O Rio consome apenas 10% dos
barris dc petróleo extraído em Campos,
somados ao barris que chegam do exte-
rior, argumentou o secretário; "Noven-
ta por cento dos barris são vendidos
para outros estados, sem qualquer tri-
butação do Estado do Rio", completou
ele.

Se as operações dc venda de petró-leo do Rio para outros estados não
tivessem a isenção do ICMS, ou seja, se
fossem normalmente tributadas, acres-
centou o secretário, não seria necessário
pedir a anulação do crédito de ICMS
das empresas nas operações de compra
c venda dos produtos. Herbert Pimentel
lembrou que, anulado o crédito, a com-
pensação financeira servirá para estan-
car o prejuízo, mas não compensará
toda a perda.

Para o secretário, o problema do
acúmulo dc crédito das empresas distri-
buidoras com o Estado é que "o volume
de crédito é tão grande que, a essa
altura", não sabe "se o montante torna
o Estado devedor das empresas".

Como a coluna de crédito das cm-
presas está maior que a de débito, nos
registros dc recolhimento dc impostos
do Estado, o secretário acredita que.
certamente, as empresas solicitarão do
Estado autorização para uso dos recur-
sos em crédito acumulado no pagamen-
to dc impostos dos insumos, utilizados
no refino e em outras operações.

Técnicos e autoridades do Poder
Executivo queixam-se da falta de empe-
nho dc representantes do Rio dc Janei-
ro no Congresso em combater o projeto
dc lei que deu a isenção nas operações
interestaduais com petróleo. "Alguns
deputados do Rio dc Janeiro chegaram
a votar a favor da isenção. Isso foi um
absurdo", disse um assessor
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O tempo deve mudar mais uma vez

Uma nova frente fria já atingiu o
interior da Argentina. O sistema deve-
rá se juntar a uma baixa pressão que se
formou sobre a região Sul do Brasil.
As chuvas fortes chegaram à região e
devem permanecer durante algum tem-
po. E isto fará com que o tempo no
Rio também mude. O céu sofrerá mo-
dificaçâo c as nuvens que prenunciam
a virada do tempo estarão presentes a
partir de hoje. A bola de chuvas e tro-
soadas não apareceu de repente, on-
tom já caminhava para o Sul. Atrás
deste sistema, a foto do satélite Goes-7
mostra uma frente fria. que caminha
para se juntar á baixa pressão, empur-

rando-a para o Rio do Janeiro. Após
um dia de sol e temperatura elevada, o
carioca vai ter um dia de nebulosidade
variável. Com a chegada da baixa pres-
são, as chuvas virão com bastante in-
tensidade.

Enquanto a região Sudeste tem pre-
visão de mudança no tempo, a região
Nordeste continua com o céu claro c a
temperatura elevada. Porém, há pos-
sibilidade de pancadas de chuvas isola-
das no litoral da região, devido á for-
niaçâo de alguns cumulunimbus,
responsáveis pelas trovoadas e chuvas.
A região Centro-Oeste ainda não tem
previsão de mudança, o céu está par-

cialmente nublado e há possibilidade
de haver névoa seca. Para o Norte bra-
sileiro há condição de pancadas, pois
vários cumulunimbus se formaram na
região, provocando trovoadas. A re-
gião Sul está nublada com períodos de
encoberto e muitas chuvas c trovoa-
das. Além da baixa pressão, que atui-
gíu a região, a foto mostra a chegada
de uma frente fria. O Sudeste ainda
tem tempo bom e deverá mudar na
parte da tarde. São Paulo tem chances
de trovoadas c chuvas fortes na parte
da manhã.

A alta pressão do Oceano Pacifico

domina grande extensão do mar c está
empurrando as frentes frias, que che-
gam ao continente, pela parte mais hai-
xa da Cordilheira dos Andes. O Chile
apresenta um quadro de mudança e
pode ler um aumento da nebulosidade
nas próximas horas. O interior dos de-
mais paises tem formações isoladas de
cumulunimbus. que trazem muitas chu-
vas e trovoadas cm excesso.

A faixa de convergência intertropi-
cal está bem ativa sobre a América
Central, o que poderá tra/er para o
Norte brasileiro uma elevação de cu-
mulunimbus e a presença das chuvas
que chegam juntos.

INVERNO NO RIO -

A previsão do 6o Distrito
de Meteorologia para hoje é
cie céu claro passando a nu-
blado com névoa pela ma-
nhã. Só que com a chegada
de uma nova frente Iria existe
a possibilidade de ocorrer
instabilidade no fim do perio-
do. Os ventos soprarão do
quadrante noroeste para sudoeste de fracos a
moderados com rajadas ocasionais. A tempera-
tura permanece estável e a visibilidade passará
de boa a ocasionalmente moderada.

O mar está calmo com ondas de Im a l,5m
formadas em intervalos de 4 a 5 segundos. Os
ventos marítimos soprarão de sul para sudeste
com velocidade entre 10 e 15 nós. Porém o
Serviço Meteorológico da Marinha também
acredita uue havera mudança no tempo nas
próximas noras. Há possibilidade do mar ficar
agitado na parte da tarde e as ondas passarão a
ter 2m, e a visibilidade estará prejudicada.
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Serviço

L
^<7 Consumidor

1 Comissão de Defesa do Consumidor
iCámara Municipal do Rio dc Janeirol Praça
Marcchal Floriano. s n". vala mi. Cindándia.
Iel 262-7638 (direto) c 292-4141 umais 364 c
'65. dc lOh ás I6h.
Secretaria Municipal de SaúJe (Departamento
Geral dc Fi^aluaçio Sanilaria) Rua Afonso
Cavalcanti. 455. 6° andar. Cidade No\a. Tcl:
;93-4595 (direto) e 273-6117 ramal 2S0. 24
horas por dia.
Sunub Asenida Franklin Roose\eli. 39, 2°
.ínJar, C entro. Tcl 198 e 262-0198.
Proion (Secreiaria t^iadual de Jusiiça). Ave-
n:da Krasmo Braça. I > loja F. Centro, lei
224-09S9, de 1 (>h as I6h
S\l!i (Superintendência Municipal de
transportes l rbanos): Rua Fonseca Teles.
121. 1andar, Sào Cnslosáo. Tcl: 284-5588.
de9h ,is I7h.
ícetna (Rio) Disque Meio ^mhlenle. 204-
0099 e 204-0999; poluição acidental. ?9M>046;

Q,uadrinhos

Divisão de Qualidade dc Vida. 234-8501, e
Divisão dc Vetores, 293-9035 c 293-9085.

Telefones úteis
£^''4 Polii ia. 1^0. Defesa Civil. 199, Cor/xi
de Bombeiros, 193. -Ícuj e esgotos. 195; Lu: c
força. 196. e Delegacia Especial de Atendimento
a Mulher. Asenida Presidente Vargas. I 248.3°
andar. Ccniro, icl 233-0008 (direto) e 233-
1366. ramais 194. 195 e 137

Auio—Soeorro Gafanhoto. 273*5495; Auto—
Socorro Fercar. lei 20S-P0(i e 208-0S28. e
Auto—Socorro Santos, tcl 284.9(W4 e 264-
9031

Táxis
H

n
Chaveiros
Atendimento no Grande Rio. 24 ho-

ras du Traneauto, tcl 391-0770. 391-1360.
2K8-2099 c 268*5827. Chaveiro Império, tcl.
245-5860. 265-8444. 2*5-"443 e 284-3391; Cu-
nota. icl 257-2221, 257-iiW. 257-2569 c 256-
040V, Chave do Mncr. lei. 261-4461 c 594-
9279. c Grande Rio. tcl 352*2866.

Reboque
Alendimcnlo no Cirande Rio. 24 ho-

ras dia Auto—Socorro Bntellio. tcl 580*9079;

rrrj Tarifas comuns, 24 horas dia Frei
Táxi. icl. 325-2122; e Tele Táxi, lei 254-')S34

Farmácias
Flamengo: Farmácia Flamengo,

Praia do Flamengo. 224. tcl. 285-1548 (ale
lh).
Ume Farmácia do I.cmc. Avenida Prado Ju-
mor. 237. tel 275-3847 (dia c noiici
Copai abana- Farmácia Piaui. Rua Barata Ri-
beiro. 64h. tcl 255-3209 idia c noitel
Leblim Farmácia Piauí. Avenida Ataulfo dc
Paiva. I 283. tel 274-7322 (dia e noite)
Barra da Tituia Farmácia Piauí. Estrada da
[i.irra. I 636. bl<Ko F, loja E. Ari Cenicr. tcl.
399-8322 (dia e nonc)
Cusiadurin Farmácia Ma*. Rua Sidónio Paes,
19. lei. 269-t)448 (dia c noite).

Realengo Farmácia Capuolio. Rua Marcchal
Soares Andrca. 2S2. lei 331-6900 idia c noite).
Honsucesso Farmácia Vitória. Praça dj\ N.i-
s^cs 160. tel 260-6346 (até 23h)
Mèier. Farmacia Macten/ie, Ru.i Dus da

C ru/. 616. tcl 594-6930 (dia e noitel
Jticarcpaguá: f armácia Carollo. hstrada de
Jacarepaguá, 7 Ml2. lei 392-1888 (dia c noite).
Tijuca Ca\a Ciranjdo. Rua Conde de Bonfim,
300, tel. 228-2880 c 228-3225 (dia c noite)
ravuna: I armacia Nossa Senhora dc üuada-
lupc. Avenida Brasil, 23.390, tcl 350-9844 (ate
22111
Centro Farmácia Pedro II. edifício da Central
do Brasil, tcl 233-3240 e 233-7395 (ate 23h).

I
Emergências

jÊ Prontos—so<orros cardíacos • Lagoa.
Prontocor, Rua Professor Saldanha, 26. tcl.
2Sf>-41 -12. Ti/ui u. Prontocor Rua Sio Francis-
co \.1\1cr. 26. tel 2M-I'M2. Botafogo, Pró—
Cardíaco. Ru.i Dona Mariana. 219. tcl 2t>h-
4242 c 246-6060, Barra da Tifuca, Cardio Bar-
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Horóscopo
r.t. Avenida I ernando Matos. 162, tcl 399-
5522c 399-8822
Crçcncias clinicas r ortopedicas ¦ Laranjeiras.
Clinica Emo Sena. Ruj Soares t abral, 36. tel.
265-6612l rgeruias pediútricas ¦ Botafogo, Urpc. \\cni-
da Pastcur, "12. tcl 29SII95, Ipanema, Lrgil.
Rua Barào da Torre. 538. tel 287-6^99,Otorrinolaringologia • Ipanema, Corti. Rua
Aníbal de Mendonça. 135. lei 511-09V5.
Oltalmologia • Ipanema. Clinica dc Olhos Ipa-
uema. Rua Visconde dc Piraja. 414. >al.i 511.
tel 247-0892.
Psiquiatria - Botafogo, Serviço dc Urgência
Psiquiátrica do Rio Jc Janeiro. Rua Paulmo
Fernandes. 78. tel 542-0H44. \farai anà, Clini*
c.i Mariana. Rua Professor Eurico Rabelo.
131. lei 264-3647.
Prontos socorros dentários • Copacabana.
Clinica Dr Barroso. Rua Sanla Ciara. 1'^
vila 408. tel 235-74d9 Tijui a. Ccniro Espev a-
li/ado dc Odontologia. Rua Conde dc Bonfim.
664. tel 288-4797 
¦ A publicação destas inlormaçôos e
gratuita e feita a critério da redação

ÀREES
21 do março a 20 de abril
Reações emocionais extremistas dita-
das por estados inconscientes. Forte po-der modiunico alôm de vasculhar secre-
trarriento as motivações ocultas dos
outros A semana começa propondo
transformações Internas e familiares
TOURO
21 do abril a 20 de maio
Taunnos nascidos bem no inicio da re-
gôncia precisam evitar excessos, exibi-
cionismos e a auto-indulgôncia Os do
segundo podom viver momentos de du-
vidas e desapontamentos afetivos. Os
do terceiro ainda estão bem inflamados.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de |unho
Desalios internos de ordem Intima e ato-
tiva precisam ser trabalhados a tim de
que vocô posss tomar lôlego pa'a resol-
ver impasses externos e materiais Fase
para tazer uma laxina criteriosa na sua
vida Comece pela casa.
CÂNCER
21 de junho a 21 do julho
Vocô está descobrindo o lado oculto das
pessoas mudando bastante a imagem
que você fazia delas Momento de maior
instinto passional querendo tambôm ser
mais podoroso e ospocial O orgulho
tora de hora sô traz degasto
LEÃO
22 de |ulho a 22 dc agosto
Preste atenção ao meio da tardo a esta-
dos irritadiços. imprudentes e egocôntri-
cos que podom causar acidentes de por-
curso sobretudo no campo lamiliar e na
sua vida publica A impulsividade deve
ser substituída pela agilidade.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Embora vocô passe por uma (ase de
maior poder e inteligôncia há a possibi-

LAERTE hdade de muita carência aletiva ou mes-
mo ilusões amorosas sobretudo se você
insistir em fantasiar demais as pessoas.
Momento de generosidade
UBRA
23 do setembro a 22 de outubroSem
queror alarmar ninguôm o meio da tarde
6 francamente adverso para riscos ou
atividades perigosas podondo ató mes-
mo criar brigas domésticas ou um osta-
do tonso capaz do atitudes rudes e
agressivas. Soja diplomata.

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
A lua estará no seu signo até o começo
da noite intluindo bastante no seu com-
portamento tornando-se mais lechado,
senslvol, Irônico e bem mais amável,
sonhador o tlutuante ê sua oportunida-
de mensal de se conhecor mais.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
O excesso de trabalho obriga você a ser
mais disciplinado o produtivo mesmo
que se sinta limitado e obrigado a fazer
coisas que nâo lhe satisfaçam tanto VI-
va o dia com bastante concentração e
reservo a noitte para os prazeres.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiroFase de consolidaçâc e busca de alcan-
çar novos horizontes, favorecendo estu-
dos técnicos ou gerais que alarguem a
sua visão do mundo e de sl mesmo.
Viagens o estudos de extensão conti-
nuam bem influenciados. Evitte exces-
sos à noite.
AGUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Aquarianos do começo da rergência es-
tão se apaixonando facilmente e receptl-
vos a aventuras e negócios vultosos.
Mas ô imperioso evitar a falta de discer-
nimento e excessos da todo o gênero.
Os demais vivem uma fase bem criativa.

PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Emocionalmente mais exigente, excreto
e polêmico, o pisciano deverá tambôm
se responsabilizar melhor por tudo aqui-
Io que talar e assinar neste momento.
Na ordem do dia a reformulação das
suas associações gerais

Carlos Magno
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Município e CBTU brigam

por 
obras na Leopoldina

O níunihimcnto na 1'rancisco Biculho causa cngarralamentos

JORNAL DO BRASIL

A pequeno noltiwl. que encantou o
Brasil e o mundo com seu gingado, seus
turbantes e sua voz, foi homenageada
ontem 110 Museu Carmem Miranda, no
•\terro do flamengo Mais de 200 pes-
soas puderam relembrar suas canções,
com os shows da cantora Miraniat Man-
ga beira e il<> transformista Diana Imsk

na realidade, o bancário Lrick Paes
Barreto, caracterizado de C.irmeni No
final. 0 público aplaudiu a irmã de C ai
mem, Aurora Miranda, que voltou ao
palco depois de 35 anos. para fechai o
show com chave dc ouro

A homenagem, parte do projeto J5
anos Sem (. anuem \lirtmtli;. loi orçam-
zada pchí Associação de Amigos do Mu-
seu Carmem Miranda e pela Funarj.
através do projeto RwRua. Além do
show. realizado ao ar ii\ rc. o publico
assistiu a uma exposição dc 30 obras —
quadros, gravuras, desenhos e guachesde artistas que retrataram a cantora e
mu de perto roupas, bijuterias. adereços,
turbantes e as famosas sandálias de pia-

Ricardo Sorpa

talprma (salto muito alto), que marca-
raTi suas apresentações.

O transformista Diana I insk abriu o
shòvs dublando as músicas Di: aue :< m c
( j/ cai. I m seguida, a cantora Miramar
Mangabeira. que desde SS se caracteriza
de Carmem Miranda em shows no Brasil
e no exterior, levou o publico ao delírio,
principalmente espectadores mais velhos,
que acompanh.iiam de perto o >ucesso
da /'(queini >: /

Aurora Miranda, longe dos palcos
devido a um casamento feliz, que durou
49 anos, cantou os grandes sucessos da
irmã, entre eles Cantoras do rádio,
iborro virti-iani e Ah-alô. alem de suces-
soi seus como Se a lua contasse, que
marcou o carnaval de 1933. No final,
brindou o publico com a música Cidade
Maiíivdluisa. acompanhada por todos."Estou muito feliz de participar dessa
homenagem Há 35 anos não cantava.
Minha vida artística foi um casamento
que acabou ha oito meses Agora, estou
relembrando tudo" disse ela

Fiscalização

multa loja que

abre domingo
Apesar do decreto do Presidente

Fernando Collor. autorizando ha
uma semana o funcionamento do co-
mércio nos domingos c feriados,
equipes do Sindicato dos Comercia-
rios do Município do Rio c fiscais da
prefeitura realizaram ontem uma
blii: em vários bairros da cidade, in-
clusive na Zona Rural. Eles procura-
vam estabelecimentos que estivessem
funcionando mesmo sem ter assinado
qualquer acordo coletivo de trabalho
como exige a lei sancionada por Col-
lor. De acordo com o tesoureiro do
sindicato, Rideraldo Costa. 99% das
lojas não estavam abertas, mas algu-
mas que funcionavam sem cumprir a
legislação, foram fechadas, autuadas
e terão que pagar as multas previstas.

As dez turmas de fiscalização cir-
cularam por ruas de Copacabana, Pe-
nha, Madurcira, Campinho, Jacaré-
paguá c Santa Cruz. entre outros
bairros. Na Zona Oeste, três estabele-
cimentos foram fechados: o Bazar
Faz Tudo. em Campinho, a loja Zo-
raide Modas, na Praça Seca, c a
Franco Ibitar, no Largo da Pechin-
cha. cm Jacarepaguá. Os valores das
multas a serem pagas pelos proprietá-
rios — alguns estranharam a presen-
ça dos fiscais ja que habitualmente
funcionam aos domingos — serão fi-
xados pela Secretaria Municipal de
Fazenda e pela Delegacia Regional
do Trabalho. Somente hoje, o sindi-
cato divulgará o balanço final da
bht:, dando o nome de todas as lojas
que foram autuadas pela operação.

Consulado faz

mostra sobre

curso nos EUA
t'ar.1 quem deseja aperfeiçoar seu m-

glés, fazer um curso de extensão univcrsi-
tána. tirar o melhor proveito de um pro
grama de intercâmbio ou mesmo praticar
um pouco de camping nos Estados Uni-
dos. pode ser útil uma wsita a exposição
Siud) l V-l 90 que o Consulado no Rio
de Janeiro está preparando. A mostra
ocupara o saguão da Academia Brasilei-
ra de l.etras (Avenida Presidente Wilson.
231. no Centro) apenas por dois dias: 12
e 13 do próximo mcs. das lOh as l^h

A exposição apresentará — através
de folhetos, álbuns e guias impressos —
cerca de 120 estabelecimentos educado-
nais. entre universidades, colégios, aca-
demías c centros de cultura norte-amen-
cana Funcionários do Consulado dos
1:1'A vão ficar sempre por perto para
lorneçer explicações complementares
Dos programas de estudos oferecidos
constam os de pós-graduação, gradua-
çào. inglês intensivo, intercâmbio, acam-
pamento e cursos técnicos, de extensão
universitária, esportes, artes e secundário
em escolas particulares

A assistente do departamento comer-
ciai do consulado norte-americano no
Rio, Regina Cunha, avisa que a iniciali-
\a, apesar de ter o patrocínio da Embai-
\ada americana, não implica na oferta de
qualquer tipo de ajuda de custo. "Traia-
se apenas de uma exposição de catálogos
para orientar os interessados", explica a
funcionária que organizou a mostra,
alertando que "ninguém está oferecendo
bolsas de estudo."

Um dos pontos
mais congestionados
do trânsito da cidade,
a avenida Francisco
Bicalho, no centro, tem
a solução de seus pro-
blemas adiada por uma disputa que.
desde 19S7. envolve técnicos da prefei-
tura c da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU). Enquanto a
Secretaria Municipal de Obras tem pro-
jeto que propõe a extensão do canteiro
que separa as pistas até bem perto da
ponte ferroviária. — que passaria por
ampla reforma — a CBTU defende a
construção de um pilar central para
sustentar a ponte o que. segundo os
técnicos da prefeitura, acabaria por cs-
treitar as pistas.

O problema do transito na área jun-
to a estação da Leopoldina ja existe há
muitos anos. No final da Francisco Bi-
calho, sob a ponte da CBTU, ocorre
uma confluência dos veículos que atra-
vessani as pistas da esquerda para a
direita, para pegara Praça da Bandeira,
ou o Túnel Reboucas, c os que fazem o
inverso, em direção ao Centro, via ave-
nida Presidente Vargas. As barras de
aço que sustentam a ponte agravam
ainda mais a situação já que reduzem a
altura do vão, nas pistas laterais, por
onde não podem passar ônibus e cami-
nhões.

A fórmula encontrada pela CBTl'
foi a dc retirar estas barras de aço e
construir duas pilastras estreitas, no
centro das pistas. No entanto, o gerente
de operações da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET-Rio) da sccrc-
taria municipal de Transportes, Adal-
berto Garcia, acha que o ideal seria

Escolas — As escolas agrícolas do
Estado poderão tornar-se autofínancia-
\eis, produzindo verduras, legumes e Irn-
tas e vendendo-os para a compra de equi-
pamentos, material de ensino e
manutenção e ampliação de suas instala-
çòes. Para que isso aconteça, de acordo
com a secretaria estadual de Lducaçao

átima Cunha, so falta a aprovação for-
mal do governador Moreira I ranço I n-
quanto nào se confirma a autorização, a
Secretaria de Fazenda liberou CrS 11 mi-
Ihões para a compra de tratores, motocul-
tivadores e ração para a rede de ensino
agrícola. Os rccursos serào empregados
também na construção de novos estahu
los. pocilgas e viveiros. O pedido de auto-
rização ao governador ^era feito durante o
II Encontro da Rede I stadual de I nsmo
Agrícola, a partir de amanhã, em Nova
Friburgo São esperados no encontro tec-
nicos das secretarias de Agricultura e de
Planejamento de municípios do interior

uma nova ponte de concreto protendi-
do. para evitar o uso de pilastras. Se-
giimio Garcia, a parte da Prefeitura
seria simples Bastaria inverter o senti-
do da agulha que direciona o tráfego
logo depois do viaduto que desce da
Avenida Brasil lr abrir outra agulha em
frente a estação da I copoldina. em sen-
tido contrário, com placas indicativas,
para direcionar o trânsito, evitando os
cruzamentos. "Mas isso nào adianta
nada se o trânsito continuar afunilado
debaixo da ponte, o que e inevitável
com a construção de pilai cs", explica

Obras O secretario de Planejamento
do Estado. Carlos Alberto Pires e Albu-
querque, autorizou a liberação de CrS 20
milhões para a retomada das obras nu
Hospital I stadual Getúlio Vargas l ilho.
em Niterói ((irande Rioi Por falta de
verbas, a- obras foiam interrompidas em
maio e icmictadas em outubro do ano
passado O mesmo problema causou nova
paralisação, em abril último Agora, a
secretaria garante que as obras serão reto-
madas ate a conclusão Os recursos do
lesouro Estadual foram repassados ,i Sc-
cretana de Saúde, com o objetivo de exe-
cutai a reforma, para que a comunidade
do bairro do I onseca, em Niterói, volte a
dispor dos servidos de pediatria, mie sao a
especialização do hospital O Getúlio Var-
gas l-ilho tem capacidade para atender a

I 200 crianças pm dia. tanto com serviços
de anibulanlóno como de emergência. A
Secretaria de Saúde não informou ainda
quando as obras recomeçarão

O superintendente interino de proje-
tos da secretaria municipal de obras.
José Vinato Pinto, acha que a solução
encontrada pela CBTU foi "a mais ba-
rata". Segundo ele, a companhia pro-
pós erguer dois pilares de 50 centime-
tros de largura e quatro metros de
comprimento cada um. liberando duas
pistas da avenida. "Esse projeto já foi
discutido pelos nossos técnicos que. em
seus pareceres advertiram inclusive para
a feiúra dessas pilastras. que formariam
uma espécie dc túnel", conta \ inato.

Luz — A greve dos eleiricitários do Rio
continua causando problemas. Ainda on-
tem. vários bairros voltaram a ficar sem
energia elétrica. Botafogo. Humana. Bair-
ro Peixoto (Copacabana) e Tijuca (Zona
Nortel foram alguns dos mais atingidos
No fim de semana, a Ligli! informou que
houve falta de luz em ruas de pelo menos
2(> bairro Os elctncitános continuam so
atendendo a chamadas de emergencias.
como nos <.asos de escolas e hospitais.
Mesmo assim, segundo o propno coman-
do de greve, são poucas as equipes de
atendimento de emergência que estão tra-
balhando Os eletncitános estão progra-
mando uma passeata para amanhã, as
12h A concentração será ás I Oh. em frente
ao prédio da Eletrobras (Avenida Presi-
dente Vargas. 642. no Centro). Eles sairão
em direção â Cinelãndia. pela Avenida Rio
Branco A greve dos eletncitános entra
hoje no 28° dia e não há indícios de
negociações entre as duas partes

Cazuza gera polêmica

no Parque do Arpoador

O assunto deste domingo no Espaço
Arpoador — que esta em fase final de
reformas e deverá ser reinaugtirado no
dia 14 de outubro — foi a decisão do
prefeito Marcello Alencar de homena-
gear Cazuza, dando o nome do composi-
tor á área de lazer Nem todos os ire-
quentadores do local gostaram da idéia
Enquanto alguns deles acharam ótima a
lembrança, outros lamentaram a escolha
do espaço para a homenagem, alegando
que a figura do Cazuza não combina
com o ambiente

O campeão de suii. Carlos Felipe
Rodngues, o Cauii. e um dos que nao
aprovaram a homenagem "Nào que eu
tenha alguma coisa contra o Cazuza,
muito pelo contrário, gosto muito de
suas músicas. Mas. acho que o João
Saldanha, por exemplo, tinha mais a ver
com isso daqui", explicou o campeão
Ele acha que a escolha deveria ter sido
feita com a participação da comunidade
numa votação democráiica

Na opinião de outro surfista. o admi-

nistrador de empresas. Luiz Romano, de
30 anos. que so pega onda nas horas
vagas, o nome dc José Arthur Machado,
o Peili. que inspirou a música \/inino do
Rio de Caetano Veloso, seria mais ade-
quado "O 1'eiii representa melhor as
pessoas que costumam freqüentar o Ar-
poador Ele gostava d<. sol. mar, de \i\cr
de dia. lazer esporte O Cazuza não. era
mais da noite, da boêmia Por que não
dão o nome dele ao Baixo Gávea'".
questionou Romano

Ja a dentista Helena Rabangue consi-
dei ou |usta a homenagem ao cantor
"Cazuza é o símbolo da \ ida, o cantor da
cidade, esse lugar é a cara dele. Ele vinha
sempre aqui", argumentou Helena. A
dentista ressaltou que e importante a
preservação não so deste espaço de lazer,
mas de toda a cidade "O carioca de
modo geral não tem o habito de conser-
sar os espaços comunitários" Helena e a
favor de campanhas de mobilização que
ensinem a população a gostar e cuidar
dos cartões postais do Rio.

Amigos homenageiam Carmem
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A história da Santa Casa da Miseri-
còria do Rio confunde-se com a própria
história da cidade. Foi fundada há 502 anos
pelo padre José dc Anchieta para atender a
esquadra do almirante Espanhol Diogo
Flores Valdez, que aqui aportou em 1582.
com bandeira negra hasteada, indicativa de
que sua tripulação sofria de p. Mc

Um 
pouco 

do barroco na Santa Casa

De lá para ca. a instituição — que
teve entre seus provedores os vice-reis o
Marquês de Lavradio e D. Fetnando Josc
dc Portugal e o governador Salvador Cor-
teia de Sá e Benevides — prestou incontá-
\ eis serviços médicos-assistenciais á popula-
çào. dc todas as classes sociais. Foi
precursora do atendimento a presos: pela

sua sede passou Tiradcntes, para quem a ir-
mandade contratou advogado c deu as-
sistência aos revolucionários da Confedera-
çào do Equador.

A sede de seu hospital-geral. na Rua
Santa Luzia, no Centro, teve a pedra funda-
mental lançada em 1840. na presença do
imperador c foi inaugurada 12 anos depois.

Ê um dos imóveis mais belos e importantes
do século passado, tombado pelo Patrimó-
1110 Histórico. Um exemplar típico da escola
de Vignola (arquiteto italiano que criou
uma espécie de cartilha do Barroco), deco-
rado com azulejos portugueses, mármore e
farragens antigas.

Há uma série de jardins internos, que

dão ao imóvel uma atmosfera tranqüila,
bem ao estilo do século passado. Em seu
interior há ainda um acervo importante de
quadros e mobiliário, além de objetos de
farmácia bem antigos.

Bruno Tlixs

Mu reelo Sou to (I:) c Leonardo Mcndon^u passu rum o domingo no purquc
^Knrmfm, ii.iinTwr"*' .«*«.-
Marcelo Souto (li) e Leonardo Mendonça passaram o domingo no parque

m
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Cursos

Artes
O Museu da Chácara
do Céu reinicia sua
programação de cursos
de arte. Nos próximos
dias, estarão sendo oferecidas aulas
do cerâmica e artes plásticas. Inseri-
ções no próprio Museu, na Rua
Murlinho Nobre, 93, em Santa Te-
resa, telefone 224-8981.

Bridge
A Academia de Bridpe realiza curso
para principiantes em 12 aulas, ás
segundas e quartas, às 21 h. Infor-
inações pelo telefone 247-6172.

Culinária 1
A professora Maria
Helena inicia curso de
culinária básica. Ensina
preparar brunsche e
salgadinhos. Informações pelo tele-
fone 235-3662.

Culinária 2
MaC uísine inicia cursos de comida
dietética, bombons e tortas france-
sas Informações pelo telefone 236-
4911

Decoração
Começam hoje cursos de decora-
ção, paisagismo e estilos, na Átno,
no Shopping da Gávea. Informa-
ções pelo telefone 239-5357.

Desenho
Daniel Azulay promo-
ve uma oficina de dese-
nho para crianças de 5
a 12 anos, na Casa de 
Cultura Laura Alvim. Informações
pelo telefone 267-1647.

Do-In
O professor Juracy Cançado inicia
curso de Do In. na Academia Gil-
son Aguiar, Rua Conde de Irajá
177, em Botafogo. Inscrições e in-
formações pelo telefone 236-7398.

Eventos
A Know How promove curso de
planejamento e gerenciamento de
eventos. Serão 67 horas de aulas no
Centro Empresarial Rio, na Praia
de Botafogo 228, bloco A. Infor-
inações pelos telefones 262-1215 e
262-7671.

Esoterismo
O Portal 17 promove sete cursos em
setembro: tarô, pirâmides — instru-
mento da magia, quiromancia, ba-
ralho cigano, cromoterapia, regres-
são a vidas passadas e runas.
Inscrições e informações pelo tele-
fone 226-6420.

Expressão corporal
A Escola Sá Pereira, na Rua Capis-
trano de Abreu. 29. em Botafogo,
promove cursos de expressão cor-
poral, teatro e música. Informações
pelo telefone 246-2434 e 537-2264.

Ginecologia
A Academia de Medicina Militar e
o Instituto de Ginacologia da
UFRJ realizam curso sobre patolo-
gia do corpo uterino, na Policlínica
Militar do Rio, Rua Moncorvo Ei-
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lho. de 3 a 17 de setembro. O curso
é destinado a médicos, paramédicos
e acadêmicos de medicina. Inseri-
ções na sede da Academia.

I Ctu.ng'
Estão abertas as inscrições para o
curso de introdução ao I Ching, na
Numem Espaço Cultural. O curso
terá nove aulas e será dado pelo
monge taoista Wu Jih Cheng. In-
formações pelo telefone 266-1145.

Joalh.eria
Ricardo Lion dá curso dejoalheria
básica cm prata, para pequenos
grupos. Informações pelo telefone
246-0158.

Marketing1
Estão abertas as inscrições para o
Seminário de Marketing, no Centro
Cultural Cândido Mendes. O curso
e destinado aos profissionais ou es-
tudantes de administração, marke-
ting, comunicação, recursos huma-
nos e psicologia. Informações pelo
telefone 267-7141, ramais 9, 28 e
10.

Musicalização
Cantora, compositora e
educadora Cláudia
Morana realiza curso
de musicalização vocal
para desenvolvimento do canto,
com aulas em grupo na Academia
Espaço Novo. Informações pelo te-
lefone 551-0099 e 257-2621.

Psicoterapia 1
Grupo de especialistas promove
curso de psicoterapia de grupo fa-
miliar, dirigido a psicólogos e psi-
quiatras. As inscrições podem ser
feitas até amanhã pelo telefone 274-
3374, das 13h às 17h.

Psicoterapia 2
O Serviço de Psicotera-
pia Informação e
Orientação Psicológica
oferece cursos de psico-
diagnóstico, atendimento psicote-
rápico, psicoterapia infantil e psico-
terapia da adolescência.
Informações pelo telefone 594-
0599.

Recreação
O professor Marco Antônio Fio-
renciano está organizando nova
turma para o curso de recreação.
As aulas serão na Creche Mary
Poppins, telefone 275-9776.
Tarô
A Casa de Francisco
Assis oferece, a partir
de sexta feira, cursos de
homeopatia, taró e as-
trologia. Informações pelo telefone
265-9499.

Vídeo
A Makidata Video promove, a par-
tir desta semana, curso básico de
video para a formação de cinegra-
fistas. As aulas serão dadas pela
professora Ângela Lopes e o curso
terá duração de um mês. Informa-
ções e inscrições pelo telefone 235-
3744.

Feita de curvas sensuais,
é uma cidade tnulher,
única e inconfessável
tentação do criador

(foto do Ary Bassous, selecionada entre
as melhores do concurso Revele o Rio)
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Fazer: no Rio, um 
preconceito

(d
A poesia esgotará todos seus recursos

antes que possa revelar os encantos do
Rio.

Por mais inspirada que seja uma canção
exaltando suas virtudes, ficará sempre
aquém da verdade.

Quais sejam os escritos em prosa sensi-
vel, quais sejam as qualidades dos trovado-
res, serão, sempre, incapazes de descrever
seu fascínio.

A palavra, escrita ou falada, é insuíl-
ciente para interpretar um espaço, sobrem-
do quando este tem um conteúdo pleno de
magia carioca.

O Rio é inenarrável. Para absorver a
energia suspensa em sua atmosfera e deci-
Irar os mistérios de sua comunicação, é
indispensável mergulhar o corpo e deixar
flutuar o espirito em seus ambientes urba-
nos.

Rio feito de curvas sensuais é uma cida-
de mulher, única e inconfessável tentação
do criador.

Certamente, com isto, estamos de acor-
do.

A despeito da presença de tantos valo-
res ambientais, reconhecidos por todos nu-
ma inquestionável e rara manifestação de
unanimidade, cabe questionar se nossa ci-
dadejá está concluída e se não resta nada a
ela acrescentar.

Claro que não está concluída. Esta hi-
pótese é inexeqüivel, pois a cidade, sendo o
retrato da sociedade, só alcançará uma
expressão estável quando a comunidade
que a edificou atinja concomitantemente o
estado de maturação do conjunto de rela-
ções que reproduzem uma ordem social,
cultural, política, econômica etc.

Uma cidade somente se consolida cultu-
ralmente quendo o valor estético do con-
junto de seus espaços, independentes dos
aspectos funcionais, por vezes transitórios,
sejam interpretações simbólicas, sociais c
históricas.

Em um pensamento pleno de sabedoria
e rico em desdobramentos, o filósofo e
antropólogo Levy-Strauss afirma: "Uma
cidade só será significante após os nnl
anos."

Em decorrência, podemos presumir que
nossa cidade, com seus quatrocentos e
poucos anos, só atingirá a maioridade
quando, no futuro por exemplo, experi-
mentarmos por Copacabana o mesmo sen-
timento de agradavel nostalgia que hoje
dispensamos pela Lapa ou o que resta
dela.

Neste mesmo sentido, podemos con-
cluir que Brasília com seus tenros trinta

anos obteve o tombamento muito antes de
se constituir numa cidade, sendo mais pro-
priamente congelada como monumento.

Conseqüentemente, o Rio e uma cidade
jovem, tendo a sua frente uma longa traje-
lória a percorrer antes de sua sedimenta-
ção. Esta jovialidade se constata tanto pelo
vigoroso crescimento de seu corpo social
— vitalidade própria da mocidade —
quanto pela falta de constância dos indica-
dores que regem as cerimônias de sua cul-
tura popular, que o tempo ira cristalizar e,
também, pelo surgimento de novos rituais
populares.

Podemos apontar como exemplo desta
falta de estabilidade o desfile das escolas de
samba, que. a despeito de ser uma solem-
dade profundamente arraigada na alma do
carioca, foi realizado num curto ciclo, nos
mais variados endereços, utilizando suces-
sivamente, a Praça Onze, a Av. Rio Bran-
co, a Av. Antônio Carlos, a Av. Presidente
Vargas e. finalmente, o Sambódromo.
Neste último local experimentou, ainda,
duas fases. A primeira quando tentou ab-
sorver a Praça da Apoteose como uma
imposição oficial e a segunda quando a
repeliu, numa demonstração que a tradi-
ção é anônima, não podendo ter autoria.

Como outro exemplo, citamos a festa de
passagem do fim de ano realizada em Co-
pacabana que. nascida ao acaso, rapida-
mente transformou-se na maior festa po-
pular que o mundo conhece, mas ainda é
uma solenidade que se realiza sem um
conteúdo e uma forma definidos. Serão
necessárias gerações para que esta cerimò-
nia adquira sua matriz cultural e o mesmo
significado imanente dos ritos tradicionais
do velho mundo, cuja densidade só o tem-
po pode acontecer.

Teremos uma cultura amadurecida en-
quanto as estátuas e as fontes, errantes,
mudam peças constantemente?

Estamos vivendo nossa Idade Média,
durante a qual surgirão nossos próprios
modelos.

Entretanto, por não levarem em conta
que os excessos e a indisciplina, observados
na adolescência da aldeia carioca, foram
distúrbios próprios deste período, têm le-
vado seus últimos e desconfiados tutores a
educá-la, cerceando quase tudo que repre-
sente acréscimo ou modificações nos seus
domínios.

O não fazer, o receio de fazer e o deses-
timulo de iniciativas do fazer tornou-se um
princípio de administração de nosso muni-
cípio. A mentalidade do "deixar como está

para ver como é que fica", é a do gênero
que permite a pereni/ação do estaciona-
mento sobre a calçada, a camelotagem in-
discriminada e em forma cie novas zonas
francas, a invasão de nossas praças com
obras estranhas a sua função, a comerciali-
zação desordenada e poluidora da orla
marítima etc.

A aldeia carioca, tendo em \ ista suas
extraordinárias características, exige de
seus responsáveis uma atenção desdobrada
no controle de tudo que nela venha ser
edificado. Fsta preocupação é legítima,
mas não pode transformar-se num preeon-
ceito com seu desenvolvimento, com seu
futuro E evidente que não podemos mais
admitir um crescimento a qualquer custo,
pois a consciência da preservação ambien-
tal e da defesa de nossa memória, que já se
manifesta em amplos setores da sociedade,
se constitui no prenuncio de nossa maiori-
dade.

Janine Worms, escritora e teatróloga
residente cm 1'aris. numa ocasião, disse
algo neste sentido, definitivo: "Casé. Paris
é uma cidade antiga, mas que tem sempre
uma novidade para mostrar." F. considere-
se que Paris, com seus quase dois mil anos,
se constitui numa metrópole cuja fiscaliza-
ção de sua integridade cultural é assegura-
da pela condição de patrimônio da cultura
humana. Não pode haver temor quanto ao
novo, quando houver competência cm ad-
ministrá-lo.

A recente Lei Orgânica do município,
aprovado pela Câmara é uma prova desta
mentalidade, embora elaborada com pro-
pósito bem-intencionado de defender a
cidade de supostos especuladores, restrin-
giu a construção de grande parte da região
metropolitana através de medidas iguais e
genéricas, desconsiderando os diferentes
ambientes urbanos, principal característica
da cidade, esquecendo que o Rio é uma
unidade dentro da diversidade.

Esta carta que teve a coragem de limitar
o fazer na cidade oficial, não a teve para
defini-lo nas favelas, onde também atua
uma especulação imobiliária, numa outra
escala, mas da mesma forma desenfreada
— comprovada pela existência de grande
número de moradias de aluguel — que sob
o disfarce do social e do silêncio indeseul-
pá vel dos "verdes", vem comprometendo o
equilíbrio ambiental, principalmente das
encostas. Não há indicações para aquilo
que deve ser feito em nome do desenvolvi-
mento e do bem estar da cidade.
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Polícia compra

equipamento de

rádio moderno

Gisele Vitória

Incentivado pela política econômica
do Governo Federal, o capital estrangei-
ro está batendo á porta do Estado do
Rio de Janeiro. Ate o dia 29, técnicos do
governo estadual esperam obter auton-
zaçào do ministério da Economia para
assinar contrato com a Alcatcl Rádio
Telephone (ATR) — grupo francês que
detém a liderança no ranking mundial
das indústrias de telecomunicações —
para compra de sistema de rádio-comu-
nicação de última geração, que será ado-
tado até o fim do ano pelas policias civil
e militar e segurança do governador.

Para a rotina de trabalho das policias
o novo sistema significará um salto con-
siderável. Similar ao que é adotado em
paises como Estados Unidos, França,
Alemanha e Itália, ele possibilitará um
maior alcance de comunicação e reduzirá
interferências cm conseqüência de mor-
ros e locais onde a trasmissão de mensa-
gens é precária. Mas a principal diferen-
ça é um pequeno aparelho chamado
Scrambling, que no vocabulário inglês
significa sigilo. Essa peça instalada no
interior dos rádios tornará confidencial a
comunicação entre policiais com objeti-
vo de tirar de circuito a escuta de bandi-
dos ou mesmo de usuários de rádio-ama-
dor.

Segundo um técnico que acompanha
a transação, o Scrambling também blo-
queia mensagens confidenciais no pró-
prio meio policial. Sc, por exemplo, um
grupo de policiais descncadea uma ope-
ração sigilosa, basta que modele o pro-
grama digital de codificação, através de
modificação da sua freqüência. Assim, o
acesso às mensagens fica restrito apenas
ao grupo que participa da operação, evi-
tando que informações vazem.

Num total de 1.300 unidades, serão
adotados pela policia fluminense três ti-
pos de equipamentos: rádios portáteis,
utilizados individualmente por policiais
(430 unidades); rádios móveis, instalados
cm viaturas (780 unidades) e rádios fixos,
que ficarão em delegacias c centrais de
operações (180 unidades). O Scrambling
será instalado em 10"o dos equipamen-,
tos comprados, sendo usados em opera-
çòes especiais. A empresa carioca Sesa
Standard Eletrônica S A obteve licencia-
monto junto a Alcatcl — que ainda não
possui indústria no Brasil — para lorne-
ccr peças especificas do sistema francês e
dar assistência técnica a policia.

A importação do novo sistema custa-
rá USS 6 milhões, em recursos financia-
dos com cinco anos de amortização pelo
banco francês Societé Generale, do qual
a Alcatcl e acionista. O financiamento
tera 100° o do capital do banco francês,
ao contrário de outros financiamentos
do gênero, cm que bancos estrangeiros
financiam "5° o dos recursos c o governo
estadual arca com 25%. Segundo teeni-
cos que negociaram o contrato, a Alcatcl
lançou a proposta de financiamento lo-
tal, demonstrando grande interesse cm
introduzir seus equipamentos no pais. a
começar pelo Rio, e depois São Paulo,
Minas Gerais c Distrito Federal.

Maricá RJ — Renato Velasco

....

Hiv1£9»

'Ratinho' 
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preso por
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Josc Renato, suspeito da chacina, foi levado para o hospital com cortes no pescoço e nos antebraços

Mulher e 3 
filhos 

mortos em

Maricá. Marido é o suspeito

Dalva Dutra de Figueiredo, de 31
anos, c seus três filhos, F.lcionc. Fcr-
nanda e Renato, foram degolados, pro-
vavelmente por José Renato de Figuci-
redo, de 40 anos. marido de Dalva e
caseiro de um sitio no bairro de Ubati-
ba, município de Maricá. A policia
acredita que José Renato teria feito um
pacto de morte com a familia, matou a
mulher, os filhos c tentou inutilmente se
matar, cortando o pescoço c os ante-
braços."Os corpos estavam arrumados, um
ao lado do outro, com os documentos
no local", contou o chefe de plantão da
82' DP (Maricá), detetive Evandro dos
Santos. A arma do crime não foi encon-
trada até o final da tarde de ontem. Os
peritos admitem que teria sido uma ma-
chadinha ou um facão. Os corpos foram
encontrados às I2h por moradores do
bairro, num matagal perto da casa da
família, na Rua Firmimano Figueiredo,
20, em Ubatiba.

José Renato estava vivo. deitado ao
lado dos corpos. Levado ao Hospital
Conde Modesto Leal. no centro de Ma-
rica. recebeu os primeiros socorros. Se-
gundo médicos do hospital, ele não está
em estado grave, porque o corte no
pescoço não é profundo. Os peritos en-
contraram. ao lado dos corpos, uma
bolsa com as carteiras de identidade e
os titulos eleitorais do casal, o CPF de
José Renato, CrS 605 e á chave da
casa.

Pelo estado de rigidez dos cadáve-
res, os peritos deduziram que a chacina
teria ocorrido de madrugada. Os donos
do sitio onde José Renato trabalhava
não sabem ao certo a idade das crian-
ças, só que Fernando teria 10 anos c as
meninas, II e 12 anos. O fazendeiro
Horácio Luis Ferreira conhecia José
Renato ha um ano, quando ele come-
çou a trabalhar como caseiro."Ele era um ótimo empregado, tra-
balhador, calmo e não bebia. Nunca

soube de brigas dele com a mulher.
Estou surpreso com essa tragédia",
afirmou. Segundo sua mulher, Alice
Ferreira, Dalva Dutra contara, sábado
á tarde, que Josc Renato iria v isitar um
irmão.

As 21 h. segundo Alice, Dalva pro-
curou-a. estranhando que o marido
ainda não havia chegado. Agentes do
12° Batalhão da Policia Militar infor-
maram que José Renato teria contado,
logo depois de chegar ao hospital, que
fora a uma festa. Ao médico que o
atendeu — ele se identificou só como
doutor Souto — José Renato contou
que sua mulher e seus filhos foram mor-' tos por dois homens, que teriam tenta-
do matá-lo. A policia não crê nessa
hipótese.

Na casa onde morava o caseiro, as
camas estavam arrumadas e não havia
indicio de briga. Os chinelos das crianças
foram encontrados no caminho entre a
casa c o matagal onde estavam os corpos.

Seis policiais da Delegacia de Rou-
bos c Furtos de Automóveis (DRFA)
prenderam, na madrugada de ontem.
Cláudio Luis da Svlva. o Ratinho, de 25
anos, acusado de participar do seques-
iro do empresário Roberto Medina. A
prisão ocorreu na casa do tio de Mari-
icide, mulher de Ratinho, na Praia do
Canto, em Vitória (ES). Ele foi trazido
para o Rio, á tarde, e será apresentado
à imprensa hoje, ás I3h, pelo delegado
do Grupo Anti-Scqüestro, Elson Cam-
pelo.

Há mais de um mês, policiais se-
guiam os passos de Marileide, que
abandonou o marido e um filho, com o
pai e a sogra, cm São Gonçalo. para
encontrar-se com Ratinho. Segundo o
delegado, Marileide se hospedou na ca-
sa do tio, que tem uma loja de material
de conservação de piscina. 

"Pusemos
um policial observando a casa e, na
sexta-feira, fomos avisados de que Ruii-
nho apareceu por Ia", contou o delega-
do.

Cláudio Luis c apontado por Cam-
pelo como o segundo homem no se-
qüestro de Roberto Medina, logo de-
pois de Mauro Luís Gonçalves de
Oliveira, o Maurinho Branco, morto no
dia 7 pela Policia Federal, no Largo da
Carioca. Ele teria recebido da mulher
do empresário, Maria Alice, e do irmão,
o deputado Rubens Medina, o dinheiro
do resgate.

Ratinho tinha sido preso pela última
vez. em 22 de julho de 11>SS, junto com
Maurinho Branco e Rogério Mendes
Cruz. o Coquinho. Eles participaram do
assalto ao Banco do Estado de Minas
Gerais (Bemge), em Tcrcsópolis. Refu-

•giaram-se em sitio no bairro de Albu-
querque e mantiveram como reféns An-
dré Luis Santa Rita. de 13 anos. c cinco
repórteres, trocados por dois delegados
de policia, entre eles Campeio.

Os assaltantes desceram a serra, mas
foram capturados, em Santa Teresa.
Rattnlw. baleado na perna, depôs na
101* DP (Tcrcsópolis). Cumprindo pe-

Tiroteio — Um grupo de rapazes
que bebia no bar da Rua do Riachuclo,
137. na Lapa. não chegou a um acordo
no momento de dividir a despesa. O
gerente Alberto atirou no grupo e ba-
leou três: /ando Rogério Ângelo de
Carvalho, de IS anos. morreu no local
com um tiro na boca c Ronci Pereira
Santana, de 16. morreu no Hospital
Souza Aguiar, pouco depois. \ itor Mo-
rais Arruda, de 12. foi atingido na coxa
esquerda por uma bala que atravessou a
rua. Fm meio ao tumulto, o criminoso
fugiu para a casa de uma irmã. n.i Praça
da República, onde a policia não o
encontrou.
Acidente — Cosme Chagas, dc 32
anos. ficou gravemente ferido, ontem
dc manhã, quando o Voyagc WU-4399,
que dirigia, bateu cm uma arvore em
frente ao número 2.808, da Rua Cãndi-
do Benicio, cm Jacarcpaguá (Zona Oes-

tc) O motorista foi retirado das ferra-
gens pelos bombeiros c levado para o
Hospital Salgado Filho, no Méícr.
'Batida' — Houve uma pistola
apreendida e seis pessoas detidas, du-
rante a operação realizada ontem por
policiais-militarcs 110 conjunto residen-
ciai \ legas, na Estrada do Viegas, cm
Senador Camará (Zona Oeste). Cerca
de 250 homens, dc dois batalhões, alem
de uma força do Batalhão dc Choque,
participaram da operação, comandada
pelo coronel Celso Manoel Anjos, do
14" BPM.
Ônibus — Populares encontraram
ontem o corpo dc Cláudio Augusto da
Silva, dc 20 anos, diante do número
638, da Rua Condessa Belmonte, no
Litis. Segundo testemunhas, Cláudio foi
morto a tiros, quando assaltava um
ônibus da linha 638, que liga Marechal
Hermes a Saenz. Pena. Ele teria sido

Moradores da /f

Rocinha não

fazem eleição
A eleição da nova diretoria da União

Pró-Melhoramentos dos Moradores da
Rocinha — favela de 350 mil habitantes,
segundo censo da Região Administrativa
— não aconteceu De acordo com Ismael
Elias da Silva, 73 anos, presidente com
mandato expirado, os cerca dc mil asso-
ciados não votaram ontem porque o li-
vro. onde eslava registrada a ata que
referendava a eleição, ficou preso no Fò-
rum por causa da greve dos serventuâ-
nos da Justiça. Mesmo com o fim da
paralisação, há uma semana, não foi
possivcl resgatá-lo a tempo. O livro está
no Cartório de Notas c Pessoa Jurídica.
A ausência de um representante da Fa-
ferj ao pleito também foi considerada um
impedimento.

Estão pleiteando a direção da União
Pró-Melhoramentos as chapas Verde, de
Ronaldo da Silva, o Ronaldo Barbudo c a
Branca, de Amaury Alcântara de Cana-
lho, o Amaury Estupro. Mas, como não
houve eleição, a entidade vai ficar sob
intervenção aié que seja marcada uma
nova data Para surpresa geral, quem
fica á frente da associação é o PM refor-
mado Severino da Silva Pereira, primeiro
secretário da Comissão eleitoral, instau-
rada no dia 26 dc maio. So 21 moradores
votaram na assembléia que formou a
comissão. "Foi ingenuidade do lnneu
Guimarães, presidente da Faferj, que
não conhece a malandragem das eleições
na Rocinha", explicou Ismael.

Assim que a comissão assumiu, Pe-
rara ameaçou de morte o presidente ls-
mael e exigiu que sumissem da associa-
çào ele. o vice-presidente e o tesoureiro
Os v. a Ido Barroso. Pereira está dando as
cartas na Rocinha. Para começar, definiu
que os associados vão votar no próximo
domingo. Lembrado de que a data deve-
ria ser decidida em assembléia, garantiu:"Vai ser na maior democracia."

Os moradores temem falar do assun-
to já que brigas pelo poder da associação
resultaram na morte de dois presidentes:
Maria Helena e 7.é do Queijo e na expul-
são dc um outro, o Genaro. Sem se
identificar, eles dizem que Pereira não
quer perder as comissões que leva cada
vez que alguém vende um barraco no
morro ou chega para ocupar um terreno.
Os boatos já chegaram a Heraldo, o atual
comandante do tráfico na Rocinha, que
mandou recado aos concorrentes. Ou a
eleição corre na maior lisura ou ele vai
interferir no processo.
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QUEM CASA QUER CASA

E quem não casa, também.
Outros preferem um imóvel como o me-

lhor investimento Todos, enfim, querem casas,
apartamentos, terrenos...

Por isso existe o Corretor de Imóveis.
Ele é-a pessoa certa para escolher,

localizar, avaliar, aconselhar e assessorar na
compra e venda de imóveis. Afinal, para isso
ele estuda, treina especializa-se, trabalha..

Neste 27 de agosto dê um "alô" 
para

o Corretor de Imóveis que ajudou você a
adquirir a sua casa. Abrace-o no seu dia

E mesmo que você ainda não tenha
imóvel, ligue para um Corretor, e passe o seu
abraço. Quem sabe ele não vai retribuir con-
seguindo, hoje, a casa ou apartamento dos
seus sonhos?

RECI - Ia REGIÃO
CONSELHO REGIONAL

DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Sindicato dos Corretores dc Imóveis do
Estado do Rio de Janeiro

Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Município do Rio de Janeiro.
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jogado na rua por um passageiro que
viajava no ônibus.
Morto — Êdison Sanlana Lima. o
Carranca, dc 21 anos, foi encontrado
morto, com vários tiros no rosto c na
cabeça, ontem de manhã, na Estrada do
Gouveia, altura do número 15, em Pa-
ciência (Zona Oeste). Segundo a poli-
cia, a mãe dele, lnés Santana Lima,
contou que Carranca tinha envolvimen-
lo com traficantes de drogas.
Assassinato — A 39* DP (Pavu-
na) investiga o assassinato dc um lio-
mem, de aproximadamente 25 anos,
executado com tiros no rosto e na cabe-
ça. O corpo foi encontrado, ontem de
manhã, numa lixeira da Estrada do Rio
d Ouro. cm Acari. O desconhecido ves-
tia uma bermuda branca e camisa azul c
calçava sandalias. O local é deserto c
nele c comum se encontrarem cadávc-
res.

museu de arte moderna . rio

OFICINAS PRÁTICAS E TEÓRICAS
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Ratinho foi preso em Vitória

na de nove anos de reclusão, por um
assalto praticado em Niterói, em feve-
reiro dc 1987, e respondendo a proces-
sos por assalto e seqüestro cm Tercsó-
polis. Ratinho desapareceu, dia 2S dc
julho K9. da penitenciária Milton Dias
Moreira (complexo da Frei Caneca).

Em 30 dc junho último, a policia
arrecadou CrS 370 mil segundo ela,
parte do resgate recebido dos Medina
—, na casa de seus pais. o aposentado
João Luis da SiKa e 1 uzia Teixeira da
Silva, na Avenida IX do I orte, cm São
Gonçalo (Grande Rio) Alem do di-
nheiro. a polícia apreendeu um revól-
ver. uma pistola e cartões dos advoga-
dos Sebastião Gonçalves de Araújo,
Kcnia de Souza Rios e Josc Mamcdc da
Silva.

A policia encontrou lambem uma
carta escrita por Ratinho, em 22 de
junho — dia seguinte ao pagamento do
resgate —, para seu irmão Wellington
Teixeira da Silva, que está cm um presi-
dio da Frei Caneca. Na carta. Ratinho
diz ao irmão para ficar tranqüilo: "As-
sim que você chegar, já sai ter sua casa
c um ({'ovíj.çi'"! 89 (Voyagc) que já está
comprado c sua metralhadora, e qual-
quer preso pela sua liberdade, é só man-
dar 11111 loque, custe o que custar".

A CADA DIA QUE PASSA A

ESCOLA FICA MAIS SUPERIOR.

«yrus :cm sul Ecaupo«;srw a escou ma« ro que superior de ¦ >GAN0A E MA

PROGRAMAÇÃO DO CAMPUS ZONA SUL EC0/UFRJ/ESPM.
CURSOS, OFICINAS E PARTICIPANTES.
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CGC 28 021.913/0001 03
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO

EM 30 DE JUNHO DE 1990:
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO
CIRCULANTE
Canae Banco
REALIZÁVEL A C JRTO PHAZO
Colarcs
PERMANENTE
Imòvois
lnslaliJr.<!>c5
Môvets e Utansilios
Veículos 
PASSIVO
Conta do Patrimônio

1 b 8 '3 44
?6 41 7 ^R

;k 0.00
2^9 1 S

4
1 U2.1Q

42 . • .'

raniniumu g¦
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAò

ENCERRADA EM 30 DE JUNHO DE 1990:
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS
Sa'do em 31/1 2/80
Donativos Diversos
Aluguéis
Juros da Poupança
Banco da Previdência
DESPESAS
Decorações
Serviços Técnicos
Supermercados
Combustíveis
Matenats de Construção
Despesas Diversas
I A P A S.
Agua e Esgoto
Mensalidades
Lu/ e I orca
Telefone
CorreioPassagens
Serviços Prostados
Farmácia- Médicos
Livros e Papelaria.
Impostos e Ta*as
Material Escolar
Consertos e Reparos
Cartório
Saldo para julho/1900

Total

11 £»89 68
1 54 640.1 3
27617717

64 055.0418 5?2 22
5:4 53 n%

Subtotal
TOTAL

Kio de Jai > 'ro. 30 de pinho de 1990
Posa Foglia

Ayres de Souza Freitas
CRC RJ 44 805-1 -Tel 722-2889

CP? 5174* '197 M

10 420.0016 634 47
123.234.2014 9 26.0046 509 30

23 977.46
2 914 31

16 625 24
fi 750.00

20 '58 96
9 024,32

53 70
576.37

84 166 67
28 305.52
12 184.20
22 871.50
20 565.70
18 662.00

950 [
499 V1 Ó'f15 873.44<,14 984 ."M
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Museu do Açude reabre em 2 meses

Prédio no Alto da Boa Vista mostrará de novo o rico acervo de gravuras de Debret

Christina Bocayuvn
Célia Abcnd

L'ma exposição de mobiliário brasileiro do
acervo da Fundação Castro Mava marcará, da-
qui a dois meses, a reabertura do Museu do
Açude, no Alto da Boa Vista, que reúne a maior e
mais rica iconografia sobre o Rio de Janeiro.
Castigado pelo temporal de 1988 — que sur-
preendeu o casarão de 8(1(1 metros quadrados em
plena fase de restauração dus telhados —, o
museu ficou fechado durante todo esse tempo
para que paredes, pisos c azulejos secassem natu-
ralmente.

O excesso de umidade, que no ar daquela
região checa a 90%. sempre foi um grande pro-
blema para a equipe da Fundação Castro Maya.
Dez anos após ser transformada cm sede da
fundação, reunindo todo o acervo doado pelo
industrial Raymundo Ottoni de Castro Maya,
constatou-se que a umidade ameaçava a casa na
conservação das peças, principalmente os traba-
lhos sobre papel Por este motivo, em 1972 todo o
material foi recolhido ao Museu da Chácara do
Céu. de condições climáticas mais propicias, e o
Museu do Açude ficou fechado durante 12 anos.

Em I9S4 parte do aceno foi devolvido ao
museu, reaberto á visitação depois de amplo ira-
balho de restauração do casarão, promovido pela
Fundação Castro Maya, que então já contava
com o apoio do governo federal através da
Fundação Prò-Memória.

O prédio do Museu do Açude e sua área
externa de 151 mil metros quadrados, vizinha ao
Açude da Solidão, na Floresta da Tijuca, foi a
residência de verão da família do industrial Rav-
mundo de Castro Maya. O sino, adquindo por
seu pai em 1913, foi remodelado e a casa ganhou
contornos coloniais, percebidos facilmente pelos
beirais de cerâmica esmaltada em branco e a/ul.
confeccionados na cidade do Porto no século
passado. As paredes internas dos salões da casa e
o pavilhão, construído para ser o jardim de inver-
no. formam o principal painel sobre a historia da
azulejaria portuguesa dos séculos 17. 18 e 19 no
Brasil. Entre azulejos que vieram de São Luís do

Maranhão. Salvador e Portugal estão exemplares
barrocos do solar do Marquês de Marialva. de-
molido para dar lugar ao aeroporto de Lisboa.

\ principal atração do aceno do Museu do
Açude, entretanto, e a coleção de 490 aquarelas e
60 desenhos todos originais — do pintor fran-
cês Jean Baptiste Debret, que veio ao Brasil com
a missão francesa de 1816. viagem que lhe serviu
dc base para as gravuras do livro I ingeri pilares-
u c hiMóriiü (itriiw s do Brasil Lssas peças (oram
compradas por ( astro Maya de herdeiros do
artista e incorporadas ao acervo do Museu do
Açude, onde permaneceram expostas em galeria
construída especialmente para elas. ate que o
excesso de umidade fez com que elas tivessem que
ser retiradas.

Aos trabalhos de IX-bret somam-se outros, de
pintores estrangeiros que retrataram o Rio de
Janeiro do século I1', como Nicolas Antoine Tau-
nay, Ravmond Quinssac de Monvoisin, Charles
Martin. T.L Hombrook. G. Duperré e Robcrt
Dampicr. Sào quadros a oleo. cerca dc ires mil
obras da coleção de arte sobre papel, três serviços
d.i Companhia das Índias, esculturas, mobiliário
dc época e coleção rara de peças pintadas do
pernambucano Mestre Vitalino. entre outras pe-
sas. que formam o acervo do Museu do Açude
C crámicas. a/ulejos e tapeçaria poderão ser vmos
novamente, assim que o museu for reaberto Os
quadros e outras peças sensíveis a umidade serão
mostrados em exposições temporárias, nos perio-
dos de temperatura mais adequada

Espaço incentivará

atividades ligadas

ao meio ambiente
Devolver ao Museu do Açude seu acervo

completo sem que a umidade ataque as peças tem
sido um desafio para a equipe da Fundação
Castro Maya. que aproveitou os dois anos cm
que o prédio ficou fechado para buscar soluções.
Com a exposição de mobiliário brasileiro a fun-
daçâo pretende inaugurar um novo projeto de
aproveitamento do espaço, fazendo funcionar ali
um centro cultural com atividades ligadas a natu-
reza. Parte do aceno continuará na Chácara do
Céu para melhor consenaçào, mas todas as peças
integrarão um banco de imagens — ou laboratò-
rio visual de histórias — que documentará diver-
sas obras cujo tema seja a iconografia carioca.

"Estamos lançando uma nova proposta de
museologia. Queremos fazer do local um centro
irradiador de programas educativos que cons-
cientize a comunidade sobre a idéia mais nova
que se tem de consenaçào da natureza, que e a de
unir ecologia e cultura", comenta a superinten-
dente dos museus da Fundação Castro Mava,
1 ucia Olinto Fia já recebeu sinal verde do inven-
tariante da Fundação Pró-Memóna (em fase de
extinção) para tocar o projeto.

A IBM do Brasil demonstrou interesse em dar

apoio técnico ao banco de imagens, uma espécie
de museu informatizado que armazenará do-
cumentos e imagens de obras de arte que falem
do Rio e que poderá ser manuseado pelos visitan-
tes 'Num momento cm que o Rio vive momen-
tos de preocupação, esta é uma boa oportunidade
p.ira resgatar a historia de uma cidade feita paraser admirada", diz a superintendente

Iodo o projeto desenvolvido pela fundação
est.i voltado para a área do parque do museu,
parte da 1 loresta da I ijuca. que recebeu novo
tratamento das mãos do próprio Ravniundo de
Castro Maya. na década dc 40. Apaixonado pela
natureza, ele reformou a Capela Maynnk e iri-
lhas da floresta, que ganhou estradas e recantos
para observação, nos moldes do romantismo
francês, alem de prédios para serviços, como o
Restaurante dos Esquilos. "Vinte e dois anos
depois de sua morte, a fundação que Castro
Mava criou descobriu o mesmo papel que ele
desempenhou como pioneiro da conservação da
floresta", ressalta Lúcia.

O projeto p<xierá contar com o apoio de
empresas privadas nas atividades dc utilização
dos 151 mil metros quadrados do parque Entre
elas esta a organização de visitas a mala. orienta-
das por guias, trabalhos para conservação dos
mananciais de agua de toda a floresta e cursos de
jardinagem ministrados pelos técnicos do Jardim
Botânico. Além destas atividades, o museu tam-
bem vai abrigar diversas atividades artísticas e
promovera concertos, como forma de atrair o
público.

Todo reformado,
o predio do
Museu do Açude
já está pronto
pi ira receber
exposições e
mu nos visitantes

Aquarelas e
desenhos originais
do francês
Debret. como
Cena de
carnaval,
integra/n o acervo
do museu

O segundo andar
foi aberto, com
apenas quadros a
óleo e tapeçarias
— os móveis não
retornaram —,
para que os pai-
neis de azulejos
fossem valoriza-
dos. Algum tempo
depois o telhado
apresentou pro-
blemas e foi todo
retirado para con-
sertos. Em feverci-
ro de 1988, as chu-
vas de verão

surpreenderam o casarão, protegido apenas com
forros plásticos.

Temendo que a aceleração artificial da seca-
gem do prédio — completamente inundado pelo
temporal — provocasse rachaduras nos azulcios.
os técnicos decidiram terminar o telhado e deixar
que a secagem ocorresse naturalmente, processo
que tomou dois anos. Falta agora consertar o
caminho de pedras que da acesso a casa pela
Estrada do Açude, a piniura geral do prédio c a
revisão da parte elétrica, além de pequenos repa-
ros nas peças de cerâmica portuguesa, fontes c
chafarizes que enfeitam os jardins. O trabalho
esia sendo feito por quatro funcionários da fun-
daçâo. que tratam também da consenaçào das
plantas raras do parque, entre elas um pau-d'alho
e pes de camelia cor-de-rosa e de cores duplas
(rosa e branco).

I jj 
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Petrópolis reclama 
projeto 

do teatro

Transformação dc
antigo matadouro
foi interrompida

Lu riu na Nunes Leal

O ator Rogério Fróes, os diretores
Aderbal Júnior e Amir Hadad e o cenógra-
fo José Dias sào alguns dos nomes das
artes cênicas empenhados em retomar o
projeto dc transformar o antigo Matadou-
ro Modelo de Petrópolis em Teatro Muni-
cipal. Lançada em 1^88 por José Dias, a
idéia foi levada adiante por um grupo dc
artistas e pela Secretaria Municipal de Cul-
tura, mas acabou praticamente abortada
pelo atual prefeito. Paulo Gratacòs.

"O teatro estava quase inaugurado. Ti-
nhamos conseguido doações de material,
tinta, cadeiras c chegamos a fazer até uma
apresentação de dança. Faltavam apenas
os camarins. De repente, tudo foi desfeito c
agora ninguém sabe em que vai se tornar o

antigo matadouro", lamenta o cenógrafo e
professor d.i Ul RJ José Dias quer um
inquérito administrativo sobre as causas
(. i suspensão cias obras do teatro depois
que Gratacòs assumiu a prefeitura.

Em nota assinada por diversas associa-
çôes artísticas de Petrópolis, músicos, dan-
çatinos, atores e compositores denunciam
que o prefeito tirou os vigias que cuidavam
do prédio e que por isso desapareceu rapi-
damente todo o material cedido por cm-
presas particulares pura a restauração do
matadouro e a construção do teatro. As
primeiras informações que os artistas rece-
beram era de que o matadouro seria trans-
formado em depósito da Secretaria Muni-
cipal de Transportes. "Isso e um crime
contra a cultura. Nem tenho coragem de ir
v er o matadouro agora", di/ José Dias.

Se for ao antigo matadouro — construí-
do em 1922 no modelo dc matadouros
franceses e tombado pelo Patrimônio Mis-
tórico Estadual —. o cenógrafo terá gran-de decepção. Operários trabalham na
construção de um muro em volta do terre-
no, mas dentro do prédio tudo está des-
truido. Sobram pedaços de madeira, tijolos
e parte do que seria o palco do Teatro
Municipal de Petrópolis.

A assessoria de imprensa do prefeitoPaulo Gratacòs nega que a Prefeitura te-
nha tomado qualquer decisão sobre o futu-
ro do prédio, mas informa que o teatro não
será instalado la e sim no antigo cinema
Dom Pedro, no Centro, que já foi desapro-
priado para essa finalidade. O prefeito ga-
rantiu que nenhuma decisão sobre o apro-
veitamento cultural de prédios e outros
espaços públicos será tomada antes da
inauguração da Fundação de Cultura de
Petrópolis, instituída pela Lei Orgânica
Municipal e que está sendo organizada.

Fotos òe Adriana lorole

Artistas temem
que prédio
tombado se
transforme em
depósito da
Secretaria
Municipal de
Transportes

A ohra parou
quando o palco
estava quase
pronto
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O bailarino Jorge Donn estreia hoje no

Rio a ultima criagao de Maurice Bejart 

Mnuricio Cardoso empresArio e parceiro sentimental do O bailarino Jorge Donn ¦
Correspondents 

bailarino que marcou sua vida e dirigiu daiXQa hO)C no teatro do Hold
sous passes at6 a loucura, a mulher Ro- Nacional e diz CStar nummola, a mAe e a fllha. mulhores funda- uu v.

BUENOS 

AIRES —O espetAculo mentals na vida do genial artista. momento especial de vida \$
de teatro "Nijinsky, XJL /
palhapo de Dour", illtima cria- Consagrada como o melhor espet-Acu- \ f
cAo do Maurice Bojart, estreia lo no Festival Nijinsky quo comomorou ^

hoje no Rio no teatro do Hotel Nacional, o centenArio de sou nascimento em Mos- Jmh^ fMll qnL *. . •.&**"" J? . _
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mundial em Buenos Aires e Moscou o mas dividiu a critica em Buenos Aires. ®fsk
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Diario de Nijinsky, coloca em cena te por conta do desempenho de Donn l'®!^r I-t IggOjtiKK^ J&M?'
bailarino Jorge Donn e a atriz Cipe Lin- como ator, masse critica tamb6m a falta BB in num'" i»_ ^ |r
covsky. ambos argentinos, enquanto de precisfto hisWrica do toxto o a preten- •
parte tecnica estA a cargo de Marc de s&o de Bojart de tentar, om vAo, dar /jfUBur ^
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gem musical e iluminacAo) e Anna de teatro. danca e miisica. Os maioros elo- $$ %. 3BB[ f*;., $LW §f;
Giorgi (figurino). 0 espetAculo flea em Kios ficam. obviamente para a coreogra- ftK .^HK- *.
cartaz no Rio de hoje a quarta-foira e em fia. "NAo costumo ler a critica , diz Jor- .JWBJr n ^ ^
Silo Paulo de 1 a 3 de setembro. no teatro K® Donn. "Mo interessa a opiniAo do liH JHL
Cuitura Artistica. publico e tomos sempre atuado com casa (SMF :

"A obra procura mostrar antes o ho- choia imMtF
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O bailarino Jorge Donn estréia hoje no

Rio a última criação de Maurice Béjart

O bailarino Jorge Donn
dança hoje no teatro do Hotel
Nacional e dic estar num
momento especial de vida

emprosArio o parceiro sentimental do
bailarino que marcou sua vida o dirigiu
seus passos até a loucura, a mulher Ro-
mola, a mAe e a filha, mulheres funda-
mentais na vida do genial art ista.

Consagrada como o melhor espeuteu-
lo no Festival Nijinsky que comemorou
o centonArio do sou nascimento em Mos-
cou. a obra de Bejart encheu o teatro
mas dividiu a crítica em Buenos Aires.
As maiores restrições ficaram justamen-
te por conta do desempenho de Donn
comoator. mas se critica também a falta
de precisão histórica do texto e a preten-
são de Bejart de tentar, em vi\o. dar
homogeneidade ao espetáculo que reúne
teatro, dança e música. Os maiores elo-
gios ficam, obviamente para a coreogra-
fia. "NAo costumo ler a critica", dix. Jor-
ge Donn. "Me interessa a opiniAo do
público e tomos sempre atuado com casa
cheia".

Jorge Donn recorda sua última passa-
gom pelo Rio. quando dançou o Bolero de
Ravel - com coreografia criada por Be-
jart para o filme de Claude Lelouch l.vs
uns et les autres • ao ar livre, num palco
armado na praia na festa de comemora-
çAo dos 200 anos da Revolução Francesa."Foi emocionante dançar para 300 mil
pessoas", diz ele advertindo que Nijinsky
é um espetáculo completamente diferen-
to daquele. "Esta é unia peça intimist-a o
que requer um ambiente pequeno, tran-
quilo, que convide A reflexão".

Aob '12 anos. Jorge Donn revela quo o
segredo de sua longevidade na dança é a
perfeita sintonia que existe entre ele e
Maurice Bejart. "O corpo muda. .Já não
sou mais o garoto de antes, mas o que
danço hoje também JA náo ikhIp ser o
mesmo do antes". Donn se diz um privl-
legiado de contar um criador como Be-
jart. com quem trabalha há 30 anos."Nesta relaçAo. nossa arte amadureceu,
como resultado de um diálogo perma-
nente de criaçAo". diz ele.

(iiiricto L.ar<
Correspondente

Buenos 

aires — o espetáculo
de teatro e dança, "Nijinsky. o
palhaço de Deus", última cria-
çAo de Maurice Bejart, estréia

hoje no Rio no teatro do Hotel Nacional,
a meio caminho entre sou lançamento
mundial em Buenos Aires e Moscou o a
tournée européia. A peça. baseada no
Diário de Nijinsky, coloca em cena o
bailarino Jorge Donn o a atriz Cipe Lin-
covsky. ambos argentinos, enquanto a
parte técnica está a cargo de Marc de
Hollogne (assistente de direção, monta-
gem musical e iluminação) e Anna de
Giorgi (figurino). O espetáculo fica em
cartaz no Hio de hoje a quarta-feira e em
São Paulo do 1 a 3 de setembro, no teatro
Cultura Artística.

"A obra procura mostrar antes o ho-
mem do que o bailarino", diz Jorge
Donn, o numero um da companhia de
Maurice Bejart, para quem a peça foi
escrita sob medida. "Aí estão as idéias
(jue ele tinha a respeito da vida, da poli-
tica. da ecologia, dos homens, de Deus".
A trilha sonora inclui composições de
Mahler. Tchaicowsky. Beethoven, além
de música folclórica italiana, francesa o
ilo tango argentino. A Argentina, onde
foi feita a première mundial da peça,
está presente com os dois atores em ce-
na. não por coincidência. "Nijinsky se
casa com sua mulher Romola justamen-
te em Buenos Aires", explica Donn. O
casamento leva ao rompimento com
Diaghilev, o tutor e parceiro sentimen-
tal do bailarino, provocando o fim do sua
carreira o o início de sua loucura.

Donn e Cipo Lincovsky dançam o
atuam, cada um se esmerando no quo
melhor sabe fazer. Ele como bailarino,
ela como atriz, enfrentando neste caso a
difícil empreitada de interpretar sete di-
ferentes personagens. Desde Diagilev. o

Um convite à reflexão

A loucura

em passos

de dança

aUASE 

30 anos separam as duas
criações de Maurice Béjart ins-
piradas no mitológico bailarino

Vaslav Nljinski. "Níjínski é um persona-
gem eterno, riquíssimo, ao qual se pode
sempre retornar", disse ele sAbado. pelo
telefone de Lausanne, ao JORNAL DO
BRASIL. Béjart assegura, no entanto,
que o espetáculo que estréia hoje no Toa-
tro do Hotel Nacional não tem qualquer
vínculo com o criado em 1971, também
interpretado por Jorge Donn. mas nunca
encenado no Brasil. "Não retomei o mes-
mo espetáculo", enfatizou". "O primeiro
era um balé grandioso para dezenas de
bailarinos e músicos, enquanto Nijinski,
paihuço dc Deus tem uin espirito muito
mtimista, mais introvertido o psicológi-
CO."

Maurice Béjart levou de três a quatro
meses na criação deste espetáculo de for-
te inspiração teatral. "Através da dança
procurei mostrar a trajetória de um gé-
nio. que A medida que enlouquecia, sen-
lia-se mais próximo de Deus o da morte".
Quanto a possíveis paralelos entre Ni-
jinski e Jorge Donn, "fora a loucura",
como ressalta a repórter, "ou sobretudo
a loucura", como prefere Jorge Donn que

acompanha a conversa telefônica. Béjart
é categórico: "SAo dois grandes bailari-
nos, obcecados pela dança e também
preocupados com o mundo que os cerca.
Os diários de Ni jinski. a base do espetá-
culo, revelam um homem do preocupa-
ções muito modernas, como a guerra, a
ecologia, a arte. Mas elo enlouqueceu e
procurei mostrar a progressão de sua
loucura".

"Este espetáculo acontece em um
momento muito especial do minha vida"
revelou um Jorge Donn descontraído e
falante na coletiva realizada sAbado A
tarde, ao lado de sua parceira em Nijins-
ki, palhaço dc Deus, a atriz argentina
Cipo Lincovsky. Em uma turné que co-
meçou na Argentina o já passou por Mos-
cou. Jorge Donn conta ter ficado impres-
sionado "com a qualidade do silêncio o
da escuta do público — quase como se
estivesse em uma missa" em um espetA-
culo retratando um mito. Antecipando-
se a comparações, Donn dispara: "NAo
sou Níjínski — ninguém sabe como ele
realmente dançava. Não há tapes, filmes
de sua dança. Eu o interpreto, segundo a
minha concepção e a de Béjart." Aos 43
anos, 27 dos quais na companhia do Mau-
rice Béjart, Jorge Donn exibe um corpo
magro e trabalhado sobro a calça e ja-
queta jeans. e não abre mão de dois ma-
ços do cigarros diArios. Desta vez. no Rio.
realizarA um desejo antigo — conhecer
Nei Matogrosso, com quem jantou on-
tem A noite. Quanto ao dia em que deixa-
rA de dançar. Donn é enfAtico: "Nunca
penso no futuro. Para mim. o futuro é
hoje".

Fotos do Otavo Rutmo
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I)onn e sua partner Cipe Lineovsky abrem a semana de danca no Rio

Fotos do Olavo Rufino

Donn e sua partner Cipe Lincovsky abrem a semana de dança no Rio

Uma semana

repleta

de estrelas

A 

dança é a vedete desta semana no Rio. As
cortinas se abrem hoje em grande estilo com
a estréia de Nijinsky, palhaço dc Deus, em

três espetáculos, até quarta-feira, às 21h30 no teatro
do Hotel Nacional. Os ingressos são os mais caros da
semana: CrS 3.000 e CrS 3.500. do acordo com a locali-
zação da cadeira. Amanhã e quarta-feira As 21 li do
Teatro Municipal é a vez de La sylphidc, a peça que
lançou em 1832 as sapatilhas de ponta em Paris, foi
recuperado em sua concepção original pelo coreógra-
fo francês Pierre Lacotte. estrelado por Elizabeth
Platel e Manuel Legris, da Ópera de Paris, acompa-
nhados pelo Corpo de Bailo do Teatro Municipal. A
Orquestra do Teatro será regida pelo maestro Mlchel
Queval. Os ingressos sAo CrS 12.000 (frisas e camaro-
tos para seis pessoas). CrS 1.500 (platéia o balcão
nobre), CrS 1.000 (balcão simple.s), CrS 500 (galeria).

Por incrível que pareça, a última temporada da
semana, do brasileiro Grupo Corpo, saiu mais cara
que a das estrelas da Ópera de Paris. Trata-se de A
criação, com música de Haydn. coreografada por
Rodrigo Pederneiras. É a atração do Festival Inter-
nacional de Dança que vai de quinta a sábado As 21 h e
aos domingos As 17h. no Teatro Municipal. O preço
varia de CrS 1.000 (galeria), CrS 1.500 (balcão simples),
CrS 2.000 (balcão nobre e platéia), e CrS 12.000 (frisas e
camarotes para seis pessoas).

A MACACA
CURTA TEMPOMADA

Teatro dos 4
Tel.: 274-9895 BAVARIA

Valençã deixa o

samba mais pobre

FOI 

sepultado ontem A tarde no
Cemitério do Catumbi o corpo
da sambista Isabel Valença, de

63 anos. um dos mitos da escola de
samba Acadêmicos do Salgueiro,
desde que encarnou Chica da Silva,
papel titulo do enredo vitorioso do
caranval de 1963. Isabel, a Chica, ex-
mulher de um bicheiro-patrono do
Salfíueiro. Osmar Valença, morreu
As 18h50 de sábado, de insuficiência
respiratória provocada por arterioes-
clerose coronariana, em sua casa, em
Vila Isabel. A noticia de sua morte
formou espontaneamente uma ala de
salgueirenses, no Catumbi: velhos
passistas e antigas amigas baianas
deixaram as lágrimas cair, enquanto
cantavam, ao som do surdo, o sam-
ba-marco Chica da Silva da Silva, de
Nescarzinho e de Noel: "E a mulata
que era escrava/ sentiu forte trans-
formação' trocando o gemido da sen-
zala / pela fidalguia do sal Ao."

O enredo Chica da Silva, de Arlin-
do Rodrigues e Fernando Pamplona,
é o símbolo de uma escola de samba
que, em 1960. decidiu ser diferente
das demais. Sob os 15 anos da presi-
dência de Osmar Valença. o Salguei-
ro deu aos negros os papéis títulos de
seus enredos, inspirado nas ousadias'
carnavalescas de Arlindo. Pamplona.
JoAozinho Trinta, Laurindo Soares,
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Luto no Salgueiro

A morte de Isabel Fotos de José Roberto Serra
Isabel
Valença ficou
famosa corno
Chica da
Silva, deu
vitórias ao
Salgueiro,
virou um tnito
e fazia parte
da história do
carnaval
carioca

Newton Sá e Marie Louise. O resul-
tado faz parte da história e da estéti-
ca dos desfiles: sete campeonatos em
15 anos. Da baiana ao destaque. Isa-
bel Valença contribuiu para seis des-
tas vitórias: em 1963. como Chica da
Silva: em 1965, com nova fantasia de
Chica: 1969, como baiana; 1971. como
Marquesa de Santos; em 1974. como
Rainha de Sabá; em 1975. como Rai-
nha de Médici. Isabel Valença obri-
gou ainda o negro a participar — e
vencer — de desfiles de elite do Tea-
tro Municipal do Rio. A sua fantasia
de Rainha de Vila Rica. do enredo
Chico liei, de 1964. conquistou o pri-
meiro prêmio daquele carnaval.
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Machado em cena em Portugal 
^®®®E>3

Contracena
A Câmara Municipal

de Lisboa convidou o es-
petáculo Machado em ce-
na para apresentações
em setembro na capital
portuguesa. O elenco, no
entanto, está com difi-
culdades para conseguir
as passagens aéreas.

Em outubro estreia tio
Teatro Copacabana uma
montagem baseada nos con-
tos de Dalton Trevisun. I)iri-
gido por Ademar (Juerra —

que assinou montagem curi-
tibana sobre o escritor para-
naensc —. o espetáculo ain-
da sem titulo tem parte do
elenco escolhido: Joana
Fomm, Armando Bógus e
Tássia Camargo.

As generosas, de «Jean
Claude Danaud, direção
de José Renato, com An-
gela Valério, Thereza
Teller e Carmen Figuei-
ra, integra o circuito tea-
trai do Sesc. 0 espetáculo

JORNAL DO BRASIL

chega a Niterói em se-
tembro (dia 14) e ao Rio
em outubro (dia 12 nu
Teatro do Sesc de Ma-
dure ira).
B O horário de 21h30 cada
vez mais se mostra inude-
quado para o inicio das ses-
sões de teatro. 0 Rio mudou
e sair à noite é um programa
que deve ser bem avaliado.
Começar mais cedo (e sem
atrasos) pode trazer mais
público. Em Londres e Nova
Iorque, as sessões de teatro
começam, na maioria, às
20b. Vale a pena experimen-
tar um horário mais cedo.

Com a morte do com-
positor e diretor musical
Luis Antonio Barcos sua
obra para teatro merece-
ria ser catalogada e edi-
tada.

Na Mostra de Dramatur-
gia Latino-Americana Fe-
minina, amanhã às 18hlt()
no Centro Cultural Banco do
llrasil, será lida a peça da
cubana Carrnem Duarte:
Stradivarius.

o CADERNO B o segunda-feira, 27/8/90

'Bufões' em fita
A escola de bufões, que continua

lotando o Espaço III, tem sua tem-
porada prevista para se encerrar
apenas em dezembro. A montagem
dirigida por Moacyr Góes foi convi-
dada a participar do Festival de
Teatro de Canela, Rio Grande do
Sul, em outubro, mas nâo interrom-
perá as suas apresentações no Rio,
já que a programação da mostra re-
servou somente um dia para o espe-
táculo.

E a música de A escola de bufões,
de Mário Vaz de Mello, que é um dos
destaques do espetáculo, está sendo
lançada em fita cassete. As compo-
sições de Vaz para A escola de bu-
fões e para Os cegos, outra monta-
gem de Góes, apresentada na
temporada passada, foram reunidas
em uma única fita, enquanto a de
Fausto e de Baal. todas encenações
de Moacyr Góes. saem em duas.
Além dessas, Vaz de Mello edita
uma outra com as músicas que com-
pôs para diversos espetáculos e vi-
deos. A partir de quarta-feira, as
quatro fitas estarão sendo vendidas
no Espaço III. na CAL (Casa de Ar-
tes de Laranjeiras) e no Galpão
das Artes do Museu de Arte Moder-
na.

NTREATO

Macksrn Luiz

Divulgação/ Isabel Augusta

vai participar do festival de teatro de Canela, no Rio Grande do Sul

Festival na Fundição jLorca na televisão
Em março de 1991 se realiza na Fundi-

çâo Progresso — ns obras do construção
desse complexo cultural na Lapa devem
ficar prontas em outubro do próximo ano
— o Festival Internacional de Artes Cèni-
c.as. Além dos contatos no exterior, de
onde virão vários grupos ainda nüo defini-
dos, a brasileira Denise Stoklos planeja
um novo espetáculo que aproveitará a ar-
quitetura da velha fundição. Apesar de ter
duas montagens inéditas no Rio — Iraii e
Casa —. Denise pretende criar um espetá-
culo especial para a mostra.

O diretor José Possi Neto também par-
ticipará do festival com Vicent e Theo.
baseado nas cartas do pintor Van GokH
para seu irmão. Serão apenas dois atores
em cena. numa montagem que vai inte-
grar teatro e dança.

A TV Cultura de São Paulo exi-
biu durante toda a semana passa-
da a minissèrie em seis capítulos,
produzida há quatro anos pela TV
Espanhola (RTVE), Lorca — A
morte de um poeta, quando se ho-
menageava Federico Garcia Lorca
pelo seu cinqüentário de morte.
Em cada uni dos episódios se con-
tam a sua vida e obra. Em Impres-
sões e paisagens são mostrados
acontecimentos do período de 1903
a 1918: .-1 residôncia (1918 a 1923), O
amor obscuro (1925 a 1028), O
pranto 11929 a 1935), Uma (juerra
civil (1935 a 1936) e A morte (1936).
A série é legendada e os capítulos
têm 55 minutos de duração.

Garcia Lorca
cm minissèrie

0 roteiro basea-se na biografia
escrita por Ian Gibson. editada no
Brasil com o titulo de .-1 vida de
Federico Garcia Lorca pela Globo.
Com a participação de atores -
Nickolas Grace interpreta Lorca,
Fernando Veloso e Fernando Vai-
verde . filmado nos locais em
que viveu o poeta, Lorca .-1 mor-
te de um poeta até agora não tem
exibição prevista no Rio. A TV
Educativa, que mantém convênios
com a TV Cultura, poderia impor-
tar a minissèrie. Lorca . ! morte
do poeta valorizaria sua progra-
maçfto e daria ao público uma op-
çâo televisiva de qualidade.

Obsessões

no festival

MONTREAl — Duas obsessões
da sociedade soviética — os horro-
res da segunda guerra e os estra-
gos do alcoolismo - foram tema
de filmes exibidos este final de
semana no Festival de Cinema de

Montreal. Consciência (Soviest).
de Vladimir Denisenko. foi filma-
do em 1968 e durante 20 anos nunca
foi exibido. De uma violência qua-
se insuportável. Consciência des-
creve a ocupação da Ucrânia pelos
alemães e a matança de todo um
povoado em represália a um ato de
resistência. Depois da morte do
diretor, em 198-1. a União de Cl-
neastas da Ucrânia obteve da fa-
milia a única cópia existente, que

logo depois desapareceu e só foi
reencontrada anos depois.

O segundo filme soviético. /I
festa dos cachorros (Sobachi pirei
fala de um tema bastante atual no
pais de Gorbachev: a preocupação
com os excessos etilicos. que aca-
bani ligando Janeanne, que traba-
lha na limpeza de urna estação de
trem e chegada a muitas doses de
vodea. a Arkady. recém-saido de
uma clinica para desintoxicação
alcóolica.

a

CONCURSO 30 ANOS CADERNO B

H

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage e

o JORNAL DO BRASIL convidam para a

comemoração dos 30 anos do Caderno B,

abrindo a qualquer participante um

concurso para a criação da marca do

acontecimento. Entrega dos trabalhos na

EAV do Parque Lage, na Fundição

Progresso e no Galpão das Artes/MAM,

diariamente, das 10:00 às 20:00h

até 12 de setembro.

Tema: 30 anos do Caderno B

O autor do trabalho selecionado ganhará
uma passagem aérea Rio-Paris-Rio. O

resultado do concurso será publicado no

Caderno B do JORNAL DO BRASIL no dia 15

de setembro — data do aniversário do

suplemento cultural do JB.

Apoio

KEY MARKETING BRASIL
KMB - Plonepmenio e Promoções Ur)a
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Foi dada a 
partida

Anúncio lança Rock in Rio II
Fotos de Zeca Fonseca

UM 
anúncio de página du-

pia, em cores, publicado
na revista norte-ameri-

cana Billboard, que circulou no
último dia 11, para divulgar a
realização do Rock in Rio II —
entre 18 e 27 de janeiro no Mara-
canã —, está dando um show no
rock internacional. Desde o dia
14, dezenas e dezenas de fax (xe-
rox a distância), enviados de vá-
rios pontos do mundo por ai-
guns dos cerca de 12 milhões de
leitores desta biblia tio mercado
fonográflco, vêm chegando á se-
de da Artplan no Rio. São em-
presários oferecendo seus clen-
cos, firmas especializadas em
transportar por terrra, ar e
mar, caravanas de roqueiros,
dispondo seus serviços, ou rã-
dios solicitando credenciamen-
to para a cobertura.

O anúncio feito pela Artplan
Publicidade custou á empresa
brasileira USS 10.000 Decidiu-se
por esta estratégia de mídia por
dois motivos simples: "Temos
uma história muito bonita para
contar do Rock in Rio I e temos
um projeto fabuloso para o se-
gundo", diz o vice-presidente da
Artplan Publicidade, Caio C6-
sar Valli. A idéia deu certo e a
empresa conseguiu vender o seu
peixe — chamado, carinhosa-
mente, de Rock II —, com eus-
tos estimados em USS 20 mi-
lhôes, para o mundo da música.

O primeiro fax que chegou A
sede brasileira era assinado pe-
la ETS (Event Transportations
System), uma empresa dos Es-
tados Unidos especializada no
transporte do multidões de ro-
queiros para grandes shows. A
ETS é a favorita dos fila de Mick
Jagger, por exemplo. Já levou
70.000 admiradores a uma apre-
sentaçáo dos Rolling Stones e
outros tantos a espetáculos de
Prince e de George Michael.
Nesse mesmo dia (14 de agosto),
o arquivo de fax da assessora de
comunicação da Artplan. Lóa
Penteado, começou a inchar. A
RAZ — escritório de empresá-
rios norte-americanos — ofere-
ceu os rastas The Wailers (toca-
vam com Bob Marley) para
pisarem no palco do Maracanã.

Outra agência dos Estados
Unidos, a Rosebud, enviou a re-
laçâo de seu elenco que inclui o
veterano cantor e guitarrista
J.J. Cale e o empresário londri-
no Rod Macsween sugeriu no-
mes de seus contratados, Ro-
bert Plant (ex-vocalista do Led
Zeppelin) e os metaleiros Judas
Priest — que, quem sabe. pode-
rão estar entre os astros do
Rock II. E, se depender, do em-
presário de Santana, o grupo vi-
rá ao Brasil pela terceira vez.

Apesar de tantas sugestões, a
listas dos 30 nomes intemacio-
nais, dos quais sairão 13 que se
juntarão a outros 13 brasileiros
na segunda versão do Rock in
Rio. está sendo cercado do maior

sigilo. Afinal, será a grande atra-
ção da entrevista coletiva que o
empresário Roberto Medina dará
em meados de setembro, quando
chegar de Los Angeles, onde se
encontra, com todos os contra-
tos fechados.

Do mesmo modo que os em-
presários internacionais estão se
movimentando para ver suas es-
trelas brilhando no próximo ve-
ráo carioca, rádios, revistas e até
estações de TV se apressaram
em registrar seu interesse na co-
bertura do Rock II. A Camel
Sounds, empresa suíça da cidade
de Dietiron — publica a revista
Music Sound. que esteve na co-
bertura do primeiro Rok in Rio,
em 85 — quer repetir a dose e até
fazer unia promoção para trazer
seus leitores ao Brasil.

As datas marcadas para os
oito espetáculos do Rock In
Rio. de janeiro, são os dias 18,
19. 20 e de 23 a 27, como diz o
luxuoso kit para a imprensa,
que será distribuído na volta de
Roberto Medina. Este kit inclui
o projeto cenográfico de Mário
Monteiro, dando uma idéia ge-
ral de como ficará o estádio do
Maracanã para receber um pú-

O anúncio
m na

Billboard
:-43 (cm cima)

gerou
dezenas de
cartas (no
centro) de
grupos se
oferecendo
para o
festival
(embaixo)

blico previsto em torno de 1.1
milhão de pessoas — 280.000 a
menos que a platéia das 10 apre-
sentações da primeira edição."O estádio será dividido em dois
setores: gramado, cadeiras e es-
peciais terão um preço; arqui-
bancadas, outro", adianta a as-
sessora Léa Penteado

O palco terá 90 metros de
comprimento e três passarelas
de 16 metros de largura unirão o
gramado ás cadeiras azuis. No
gramado serão instalado 12 pos-
tes de iluminação, com 16 me-
tros de altura e os dois anéis
que dividem o Maracanã ganha-
ráo uma instalação de luzes se-
qüenciais, em sentidos opostos.
Na área de circulação das cadei-
ras azuis e na das arquibanca-
das serão montados dois con-
juntos de 60 lojas. "Quem vai
tornar tudo isso realidade é o
engenheiro Manoel Ribeiro, di-
retor de operações do Rock II",
informa ainda Léa Penteado.
Para chegar até lá, a Artplan
conta com o patrocínio da Co-
ca-Cola e com o apoio da Rede
Globo, detentora dos direitos
exclusivos de transmissão para
o Brasil e América Latina.

m



III, -^m: ®> 
l^'mr*^ 

> ;gj

Gente que ainda vai dar o que falar

Olho neles

JORNAL DO BRASIL

GOFFREDO DA SILVA TELLES NETO
'Videomaker'

edipiano

FAZER 
um video-docu-

mentário sobre a pró-
prin màe pode parecer, A
primeira vista, um caso de
Édipo extremado. Mas não
guando a mâe retratada é a
conhecida escritora Lygla
Fagundes Telles, autora de
Ciranda de pedra. vis me-
ninas e o recente -4s horas
nuas, entre outros livros, e
membro da Academia Bra-
sileira de Letras. O cineaa-
t-a Goffredo da Silva Telles
Neto. filho único da ro-
mancista, nâo se intimidou
diante de tanta imortalida-
de materna e realizou o vi-
deo Xarrarte, 20 minutos

de original homenagem A
literatura de Lygla Fagun-
des Telles, que foi apresen-
tado esta semana no Museu
da Imagem e do Som (MIS)
paulistano. "Ter uma míle
imortal nflo 6 fácil, isto ó
uma coisa que nenhum psi-
canalista previu", brinca
Goffredo Neto, 37 anos. Nu-
ma abordagem nfto-con-
venclonal, o cineasta co-
meçou filmando a posso do
Lygia Fagundes Telles na
Academia Brasileira de Le-
tr.is, vista de modo Irônico,
como uma fantasia impe-
rial misturada a uma esco-
Ia de samba. Entusiasmado

com as imagens, ele passou
a gravar depoimentos da
mãe, em diferentes situa-
ções, sobre a sua vida e o
trabalho como escritora.
Com a ajuda da assistente
de direção Paloma Rocha,
filha do cineasta Glaubor
Rocha, e do editor Ricardo
Miranda, montador dos fil-
mes de Glauber e de Paulo
César Saraceni. Goffredo
deu um sofisticado acaba-
mento ao vídeo Narrartc,
fugindo do formato con-
venclonal dos documentA-
rios sobre literatura. "Po-
de ser irônico, mas nâo é
cinico". Julga Goffredo.

Adriana Loreto* 
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CLAUDIA AMORIM

En tre o jornal
e as canções

AOS 
II anos ela can-

t a v a j u n t o com o
Quarteto em Cy. Hoje.
aos 24, Claudia Amorim é
uma jornalista formada
que nAo se livrou da pai-
xAo pela música. "O jor-
nalismo e a música silo
interligados, em ambos
existe a preocupação de
st- informar o público",
explica, antes de avisar
que está montando um
show onde canta músicas
de Chico Buarque, Gilber-
to Gil e até da Nova Tro-
va Cubana. Repórter com
passagens pelas TYs Glo-
bo e Rio e pela editora
Bloch, Claudia Amorim
atualmente apresenta o
programa liem forte, to-
dos os sábados na TV Cor-
covado. A partir de se-
tembro. no entanto, ela
vai deixar de ser jornalis-

ta e virar notícia. "Estou
ensaiando um show cha-
mado Viagem de trem. on-
de as músicas descrevem
diferentes lugares por on-
de o trem passa", conta.
A novidade deste show es-
tá no roteiro e na voz de
Claudia. As músicas do
repertório, Vitrines. Sc
eu quiser falar com Deus.
Encontros c despedidas.
são bem conhecidas. "Di-
zem que o meu repertório
é típico de cantoras da
noite. Pode ser, eu tenho
muita experiência de noi-
te", supõe Claudia, que já
se apresentou em casas
como o Club 1, o Aló Alô e
o Chiko'8 Bar. Longe dos
bares, a voz de Claudia Já
foi ouvida em shows de
Sandra de Sá e no disco
Alma. de Leila Pinheiro.

ZÉ HENRIQUE MOREIRA

Mais um da

Geração Falabella

6 <T71 EZ-SE teatro uma vez,
J. danou-se", vaticina o jo-

vem diretor José Henrique Fer-
relra Barbosa Moreira, 24 anos,
1,93 metro. Aos 16 anos, ainda no
Colégio Andrews, Zé Henrique
participou da montagem de Rock
horror show, sob a direção de Mi-
guel Falabella. "A geração Fala-
bella". brinca o rapaz, revelou
talentos como Marisa Monte. Te-
resa Piffer e Ana Beatriz Noguei-
ra. Bem que o jovem diretor ten-
tou se interessar por Engenharia
nos dois anos seguintes, mas aca-
bou rendendo-se às evidências.
Em julho passado. Zé Henrique
foi um dos dois únicos formandos
em direção do curso de teatro da
Uni-Rio. Depois de alguns prô-
mios acumulados em festivais
universitários, o grupo Noites,
que formou na universidade,
montou sua primeira peça profis-

sional. "Uma fixaçáo meio anti-
ga" era montar uma comédia co-
mo /I mandrágora, de Maquiavel,
que faz trés apresentações no no-
vo espaço teatral da Associação
Esportiva Rio Doce (Rua Santa
Luzia, 651, 2" andar), nesta quar-
ta, quinta e sexta-feira, às 19h."Gênero preferido? Nâo tenho.
Gosto mesmo é de dirigir atores.
Eles é que sâo fundamentais nu-
ma peça", julga. Quanto aos cole-
gas diretores, as preferências são
lembradas facilmente: "Parece
suspeito, mas gosto do trabalho
do Falabella. Eduardo Tolentino,
Antônio Mercado, no teatro, e
Paulo Afonso Grisoli, na TV".
Quanto às dificuldades da profis-
são, Zé Henrique não tem ilusões."Fazer teatro é dificil no mundo
todo, mas que estão dificultando
o fazer cultura no pais, ah es-
tão."

KIKO FERNANDES

Entre a arte

e a publicidade
í i O E você não

O pode com
eles, produza-OB."
Esta máxima cabe
como uma luva para
Kiko Fernandes, 27
anos, um publicitário
e produtor musical,
que na infância
sonhou brilhar como
um pop star. Chegou
a ter criticas
elogiosas da
imprensa
nova-iorquina,
durante a estada na
Big Aple, onde
cantou em night
clubs. "Para meu
espanto.o pessoal
gostou", confessa.
Entre um trinado e
outro em canções de
Frank Sinatra, Tom
Jobim e Ivan Lins,
Kiko graduou-se em
Produção Musical e
Engenharia de
Gravação pela The
Recording Workshop.
"Uma escola numa
fazenda do interior
de Ohio. onde
respira-se música 24
horas por dia",
conta. De volta a
Manhattan, pôs em
prática os
conhecimentos
adquiridos no Media

Sound,os estúdios de
Tina Turner. De
volta à terrinha, a
decepção: "Não há
mais a efervescência
de há cinco anos, não
se vêem coisas
novas". Ainda assim,
Kiko tenta tirar leite
de pedra. Reativou
sua produtora,a
Spaceball
(especializada em
jingles, spots, trilhas
sonoras e produção
de novos talentos), e
já vendeu desde
sabão e roupas a selas
de cavalo e políticos.
Kiko gosta de criar,
lançar novidades. É o
seu lado de artista. A
Spaceball foi a
primeira produtora a
utilizar o reggae num
jingle. "Fazer um
jingle é um desafio.
Utiliza-se a técnica e
a inspiração. É
quando ativo o lado
do publicitário, do
músico e do
produtor", conta.
Atualmente prepara
o lançamento de uma
nova dupla de
cantoras. "Não posso
contar mais nada". E
o lado publicitário
falando mais alto.

AMfootwrr*.- (071) 5tÓ-6742
THE BEATLES NO PEOPLE

IFHondal ¦Munia* Av. Bartalamau Mitro, SITO • TtoL: 394-0&47

2a Feira
Um programa com

vários depoimentos de
personagens que

viveram e construíram
o movimento

denominado "Bossa
Nova" Entre eles:

Maestro Gaya, Dick
Farney, Johnny Alf,

Elizeth Cardoso,
Roberto Menescal e

Ronaldo Boscoli.

3a Feira
Especial JB com Tom

Jobim - gravado em
11/01/77.

4a Feira
Especial JB com Nara

Leão - gravado em
06/09/77.

Jaz*aaniaCláudio Nucce e Ademir Candi
/ *m)ftd Cri wí cio A 1 tis ti ttit I )r *f " <i Srífxidn Hirk /}infn/ri it ,*!/• fxatTthti 1'^hzalH'th 7t>(f /<•/.. '2'2 7 -12 4'i ~/t

CHEIA DE BOSSA

\ Rádio Jornal do Brasil^continua
-JI ¦¦comemorando em grande estilo os
/ \ seus 55 Anos. E traz agora uma

' semana de música e entrevistas, sobre
um dos mais marcantes movimentos da
MPB: A BOSSA NOVA.
BOSSA NOVA NA JB - 27 a 31/08-
21:00h às 22:00h.

AM £NOS STEREO 940 KHZ

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

PiWocinio 55 ANOS COBRINDO i s t o n

>4mH

5a Feira
Especial com Carlos
Lyra ¦ gravado em
02/08/77.

6a Feira
0 fenômeno João
Gilberto e sua
repercussão na MPB.
Várias personalidades
contam suas emoções
ao ouvirem pela
primeira vez este
intérprete marcante da
Bossa Nova Gil,
Caetano, Roberto
Carlos, Chico Buarque,
Gal Costa, Vinícius,
entre outros.
Produção:
Paulo César de Araújo
Suzana Blass
David Trompowsky

LLm

DE 2? a 4.a - 21:00hs

no SCALA
Ingressos à venda nas Bilheterias

KÊÊ C_AJTU f*"UYA/uICJ
*¦+¦* * * + * +,* * * * + *

Informe"S I N "fi I e X T.

Antes de qualquer negociação na
sue. empresa ou sindicato, assine o
Informe Sindical.

A«.ln«tur». (081) S80 67«
5Ô5.4606

FfcJt: 585*488

^HSNÈLSÕN GONÇALVES

A». Hartolomru Milre. IJJ • TH.: 239-0873

A EMI ODEON apresenta:

Robertinho

Re

ANTÔNIO'S

e Orquestra Sinfônica
DIREÇÃO: Auguito Caiar Vanucci
TEATRO HOTEL NACIONAL
31 d« Agoilo • 1* dt S«t*mbro àt 21:30 h

Apoio:
JORNAL DO HRASIL

I

E

E



4 o CADERNO B o segunda-feira, 27/8/90
ROTEIRO

JORNAL DO BRASIL

YiíRECOMENDA
&

SONHOS DE AKIRA KUROSAWA (Aktra
Kurosawa s dreams). de Akira Kurosawa Com
Akira Terão. Martin Scorsese Masayuki Vui e
Tessho Yamashita Veneza (Av Pasteur. 184 —
295 8349) 15h. 17h10, 19h20 21h30 (Li-
vre) Continuação
Filmo dividido em pequenos episódios, que re-
velam as visões particulares dos sonhos do
diretor EUA/1990
HENRIQUE V IHenry V) de Kenneth Bra
nagh Com Kenneth Branagh. Bnan Blessed.
lan Holm e Paul Scofield Cinema-1 (Av Prado
Jumor 281 - 295 2889) 14h, 16h30. 19h.
21h30 (Livre) Continuação
A sangrenta luta entre um exército de maltrapi
lhos ingleses e o super preparado exército fran
cês que leva o rei da Inglaterra até o trono da
França Baseado em Shakespeare Oscar de
melhor figurino Inglaterra/1989
SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS
(Dead poets society) de Peter Weir Com Ro-
bin Williams Robert Sean Leonard, Ethan
Hawke e Josh Charles Jóia (Av Copacabana
680 — 255 7121 ) 14h30. 16h50. 19h10.
21h30 (10 anos) Continuação
Numa escola conservadora professor de Iitera
tura estimula o tnconformismo dos alunos mas
essa nova postura cria inúmeros conflitos Os-
car de melhor roteiro original EUA' 1 989
AMADEUS (Amadeus), de Milos Forman
Com F Murray Abraham. Tom Hulce Eli/abeth
Berndge e Simon Callow Ricamar (Av Copa
cabana 360 -- 237 9932) de 2' a 6\ As 1 6h.
18h40 21h20 Sábado e domingo As 18h40
21h20 (10 anos) Reapresentação
A vida do genial compositor Wolfgang Ama
deus Mo/art segundo as memórias do rival
Antonio Salien Baseado na peça de Peter
Schaffer Oscar de melhor filme ator (F Murray
Abraham) diretor diretor de arte figurino som.
roteiro e maquHagem EUA 1984

1 ESTRÉIAS
DURO DE MATAR 2 — MAIS DURO AINDA
(Die hard 2) de Renny Harlm Com Brure Willis,
Bonnte Bedelia William Atherton e Reginald Vel
johnson Odeon (Praça Mahatma Gandhi 2
220 3835) 13h. 1 5h 17h10 I9h20 21h30 Sáo
L uiz 2 (Rua do Catete. 307 — 285 2296). Opera-1
(Praia de Botafogo 340 — 552 4945) Roty (Av
Copacabana. 945 — 236 6245) Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente 52 — 274 4532) 1 5h.
1 7h 10 19h20 21h30 Barra 3 (Av das Américas.
4 666 — 325 6487). America (Rua Conde de
Bonfim. 334 — 264 4246). Madurem 1 (Rua
Dagmar da Fonseca 54 — 450 1338). Norte
Shoppmg 2 (Av Suburbana 5 474 — 592 9430),
Ramos (Rua Léopoldina Rego 52 — 230 1889)
14h30 16h40. 18h50 21 h Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca 54 — 450 1338) de 2* a 6*
as15h40 17h50 20h SAbado e domingo a partir
das 1 3h30 Palacio (Campo Grande) 1 6h 18h10.
20h20 (14 anos)
Enquanto espera o desembarque da mulher no
aeroporto de Washington policial acaba com um
grupo de terroristas que pretende interceptar a
extrad-ção de um poderoso traficante de drogas
EUA 1989
ESSA ESTRANHA ATRAÇÃO (Torch song (ri-
logy) de Paul Bogart Com Harvey Fierstem Anne
Bancroft Matthew Brodenck. e Bnan Kervvm Pa
lacio 1 (Rua do Passeio 40 — 240 6541) 14h,
16h10 18h20 20h30 Studio Copacabana (Rua
Raul Pompé.a 102 — 247-8900) 1 5h 17h10.
19h20 21h30 Ti/uca Palace 2 (Rua Conde de
Bonfim 214 228 4610) 1 4h30 16b40. 1 8h50.
21 h (18 anos)
Nove anos na vida de um travesti profissional,
desde o momento em que descobre que seu na
morado tem um caso com uma mulher até refazer
sua vida com outro parceiro EUA/1988

1 CONTINUAÇÕES
TRÊS MULHERES. TRÊS AMORES IMistic
pizza), de Donald Petne Com Julia Roberts. An
nabeih Gish Lili Taylor e Vincent Phillip d Onofno
Star Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371
521 4690). Star Copacabana (Rua Barata Ribei
ro 502/C) 14h 16h 18h. 20h 22h Art Fashion
Mall 3 (Estrada da GAvea 899 322 1258) de
2J a 6' ás16h 1 8h 20h, 22h Sabado e domingo,
a partir das 14h Estação Paissandu (Rua Senador
Vergueiro 35 265 4653) 16h 18h. 20h 22h
Ari Casashoppmg 1 (Av Alvorada Via 11 2 1 50

325 0746) Brum Ti/uca (Rua Conde de Bonfim 370 254 8975) 15h. 1 7h 1 9h 21h (L.vre)
Trés garotas trabalham numa pi/zana enquanto
fazem planos para o futuro uma pretende u para a
universidade, outra casa se com um pescador e a
terceira procura um namorado rico EUA 1 989
ALTA TENSÃO IB,i d on a wire). de John Bad
ham Com Mel Gibson Goldie Hawn Dav>d Car
radine e B'II Duke Metro Boavista (Rua do Pas
se-o 62 240 1291) Barra 1 (Av das Amer-cas
4 666 325 6487). Ti/uca 2 (Rua Conde de
Bonfim 422 - 264 5246) 13h30 15h30 1 7h30,
19h30 21h30 Condor Copacabana (Rua Figuei
redo Magalhães 286 255 2610) Largo do
Machado I (Largo do Machado 29— 205 6842).
leblon 2 (Av Aiaulfo de Paiva. 391 239
5048) I4h 16h 18h, 20h.22h Madurena 3 (RuaJoão Vicente 15 - 593 2146) 15h 17h 19h
21 h Norte Shoppmg 1 (Av Suburbana 5 474
592 9430) de 2' a 6*. As 15h. 17h 19h 2lh
Sabado e domingo a partir das 1 3h (10anos)
Comédia Homem perseguido depois de depor
como testemunha reencontra antiga namorada e
começa a correr perigo novamente EUA/1990
MYSTERY TRAIN (Mystery tram). de Jim Jar
musch Com Youfci Kudoh Masatoshi Nagase N
coletta Brasch: e Joe Strummer Estação 3 (RuaVoluniAnos da Pãtna 88 286 6149) 17h. 1 9h.
21 h A te segunda (10 anos)
Trés histórias que se desenrolam num mesmo diana odade de Memphis no Tennessee EUA 1 988
A HORA DO PESADELO 5 (A mghtmare on Elrn
Street 5 th? dream child) de Stephen HopKms
Com Robert Englund L'sa Wilcox Danny Hassel oWhitby Hertford Studio Catete (Rua do Catete.
228 205 7194) 14h50 16h30. 1 8h 10. 1 9h50.
21 h30 (1 4 anos)
Terror Ffeddy Krueger volta ao mundo dos vivos e
para acabar com a maldição é preciso leva Io ao
asilo onde foi criado para confrontar se com ofantasma da mãe EUA 1989
OLHA QUEM ESTA FALANDO (Loo* v*ho s
talkmgl de Amy Heckernmg Com John Travolta.
Kirstie Alley Olympia Dukakis George Segai e a

DivulgaçâíVMillon Monlenegro
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Edgar Duvivier faz apresentação solo hoje e amanhã no nightclub do Leme

DICA DO DLA

Duvivier no

Rio J azz Club

O 

saxofonista Edpar
Duvivier estará
hoje e amanha, ás
22 horas, no Rio

Jaz.7, Club (Hotel Meridien)
no primeiro show de lança-
monto de seu último disco.
Música — imagem. Sozinho
no minúsculo palco do Rio
Jazz, Edpar vai solar e ini-
provisar com o sax japonês
Yamaha e comandar os te-
ciados com o WXll wind
controllcr (controlador a ba-
se de sopro) ou com o
computador, misturando o
acústico e o eletrônico, o in-
timista e o moderno.

Em Música — imagem.
ele canta cinco músicas de
trilhas compostas para cíne-
ma, teatro, vídeo e outras
quatro que fazem parte do
repertório do disco, que vem
acompanhado de um encarte
contendo seis estórias: Co-
meçando a andar, La fcrnme
d'en fac. Os anjos. O cara-
çào já estava batendo. Cada

música é uma espécie de tri-
lha sonora dessas estórias.
O lançamento de Musica —
imagem foi feito junto com
uma exposiçáo de luminá-
rias de Duvivier na Villa
Mailrina, em junho do ano
passado. Um trabalho que
misturava escultura, pintu-
ra. luz e som. buscando a in-
teKraçáo de várias formas de
expressão artística.

Edgar Duvivier, carioca,
35 anos. foi o destaque da
peça Cenas de outono, de
Yukio Mishima (1987), diri-
Kido por Nnuni Alves de Sou-
za. quando, sentado num
banquínho do palco do Tea-
tro Dulcina, executava suas
composições que serviam de
trilha sonora para a peça:
recebeu o Prêmio Mambem-
be. Quem conhece seu tra-
balho náo ficou surpreendi-
do pelo Kiklto recebido por
Edgar no Festival de Cine-
ma de Gramado pela trilha
sonora de Stelinha. de Mi-

guel Faria Jr. Também mu-
sicou documentários de
Claudius Ceccon. Eduardo
Coutinho e Cláudio Savaget.

Edgar começou a estudar
música aos cinco anos for-
mando, com a família, seu
primeiro conjunto, em que
tocava clarinete. Ao lado
dos pais Ivna e Edgar — mú-
sicos e escultores — acabou
como desenhista. Mas nunca
abandonou os estudos de
música e sax. Formado em
Direito, continuou tocando
em bailes, bandas, orques-
trás e gravações. Mas há 10
anos se decidiu definitiva-
mente pela música: foi para
Boston e graduou-se em pro-
fessional rnusic no Berklec
College of Music. Depois das
apresentações no Rio Jazz,
Edgar se apresenta em se-
tembro, no Crowne Plaza,
em Sáo Paulo. Lot;o depois
começa uma miniexcursáo
pelo Brasil.

vo/ de Bruce Willts Art Copacabana (Av Copa-cabana 759 235 4895) 14h40 16h30 18h20.
20h10 22h Art Fashion Mall 2 (Estrada da Gavea 899 322 1258) de 2" a 6* as 16h3018h20. 20h10 22h Sabado e domingo a partirdas 14h40 Art Casashoppmg 2 (Av Alvorada Via
1 1 2 150 325 0746) Art Ti/uca (Rua Conde
de Bonfim 406 254 9578) Art Madurena 1
(Shoppmg Center de Madureira 390 1827)
15h30 17h20 19h10 21 h Paratodos (Rua Ar
quias Cordeiro 350 281 3628) 14h40 16h20
18h. 19h40 21h20 Pathe (Praça Flonano 45
220 31 35) de 2' a 6« As 12h. 1 3h40. 15h20 1 7h.18h40 20h20 22h Sábado e domingo a partirdas!3h40 (Livre)
Comedia Mãe solteira procura um pai para seu
f'lho um bebê com vontade própria que quer
participar da escolha EUA, 1989
UMA LINDA MULHER (Pretty woman). de
Garry Marshall Com Richard Gere Jul-a Roberts
Ralph Bellamy e Laura San Giacomo São Luiz 1
(Rua do Catete 307 285 2296) Copacabana
(Av Copacabana. 759 — 235 4895). Opera 2
(Praia de Botafogo 340 — 552 4945) Leblon 1
(Av Ataulfo de Paiva 391 239 5048) 15h
17h10 19h20 21h30 Barra 2 (Av das Américas.
4 666 -• 325 6487). Tijuca 1 (Rua Conde de
Bonfim 422 264 5246) 1 3h30. 15h30 1 7h30
19h30 2lh30 Art Méier (Rua S'lva Rabelo 20
249 4544) 14h30, 16h40. 18h50 21 h (10anos)
Magnata contrata prostituta para passar uma se
mana com ele. mas o encontro acaba por mudar a
vida dos dois EUA/1990
DICK TRACY (Dick Tracy) de Warren Beatty
Com Warren Beatty Al Pacmo. Glenne Headly e
Madonna Participações especiais de James Caan
e Dustm Hoffman Complemento Roger na mon
tanha russa desenho animado Ti/uca Palace 1
(Rua Conde de Bonfim. 214 — 228 4610) 1 5h.
1 7h. 1 9h. 21 h (Livre)
A luta do detetive Dick Tracy para acabar com a
quadrilha do gangster Al Big Boy Capnce Adapta
çào da história em quadrinhos de Chester Gould
EUA/1990

DE VOLTA PARA O FUTURO ~ PARTE III
(Back to lhe future part III) de Rotwrt Zemeckis
Com Michael J Fox Chnstopher Lloyd Mary
Steenburgen e Thomas f Wilson Art Fashion
Mall 4 ( Estrada da GAvea 899 322 1 25B>15h30 1 7h40 19h50 22h Laigo do Machado 2
(Largo do Macahdo 29 205 6842) 14h30
16h50 19h10 21 h30 (Livre)
Em suas alucinantes viagens airavôs do passado e
do futuro a maquma do tempo vai desta ve/ ate o
Velho Oeste EUA 1990
LUA DE CRISTAL (Brasileiro) de Tuuka Yama
saki Corn Xu*a Serg.o Mallandro. Rubens Corrêa.
Julta Lemmert/ e Manlu Bueno Art Madureira 2
(Shoppmg Center de Madureira 390 1827) de
2'a 6* As 15h40 17h20 19h 20h40 Sábado e
domingo a partir das 14h (Livre)
Garota do mter.or vem para a odade grande com o
sonho de tomar se cantora mas sofre muito ate
encontrar seu príncipe encantado Produção de
1990

M RE APRESENTA ÇÔES
9 SEMANAS E I 2 DE AMOR (9 1 2 accAJ.)de Adnan Lyne Com M»ckey Rourke e K.m Basm
ger Lagoa Dnve In (Av Borges de Medeiros,t J?6 2 74 7999) 20h30 22h30 Ate clom,n0o(16 anos)
Mulher desquitada conhece homem nco e estranho e os dois vivem ardente panAo num curtoespaço de tempo EU A/1 985
KING KONG (Kmg Kong) de John GuillerminCom Jeff Bridges Charlas Gordm Jessica Lang eJohn Randolph Cme Hora (Av R.o Branco 156
il 326) 11h. 12h45 14h30 16M5 IBh Aleseita (14 anos)
Gorila gigantesco, apai*onado por uma mulherdesafia toda a forca armada de Nova Iorque paraficar ao seu lado EUA/1976
HARRY E SALLY FEITOS UM PARA OOUTRO (When Harry ntet Sally) de Rob RemerCom Billy Crystal. Meg Ryan Camo Fischer e

Bruno Kirby Art Fashion Mall 1 (Estrada da Ga
vea 899 322 1258) 15h30 1 7h40 19h50.
22h (14 anos)
Dois e* colegas de universidade passam on/e
anos relacionando se apenas como amigos até
que descobrem estar apanonados um pelo outro
EUA 1989
O PREDADOR (Predator) de John McTiernan
Com Arnold Schwar/enegger Carl Weathers Elpi
d>a Camilo e Bill Duke Palacio 2 (Rua do Passeio
40 . 240 6541 ) Carioca (Rua Conde de Bonfim
338 226 8178) 13h30. 15h30 17h30 19h30
21 n30 Art Casashoppmg 3 (Av Alvorada Via 11
2 150 325 0746) Olaria (Rua Uranos 1 4 74
230 2666) 15h.17h.19h.21h (14 anos)
Equipe de resgate em missão nas selvas lalmo a
mencanas è surpreendida por misterioso adversa
no — um predador invisível EUA. 1986

BEXTRA
IRMA LA DOUCE (Irma Ia douce) de Billy Wil
der Com Jack Lemmon Shirley MacLame Lou
Jacobi e Bruce Yarnell Hoje e amanhã As 16h30.
19h. 21h30 no Cândido Mendes Rua Joana An
gelica. 63 (10 anos)
Comédia A divertida história de amor entre um
correto gendarme e uma prostituta das ruas de
Pans cria diversas situações embaraçosas para os
do.s EUA/1963

M MOSTRAS
PASSEIO PELO OLHAR DE MARIO CARNEI-RO — Hoie Todas as mulheres do mundo (Brasileito). de Domingos de Oliveira Com Paulo José.Leila Dinu. FlAvio Migliaccto e Isabel RibeiroComplemento Entrevista de Helena Solberg t\-taçáo 2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 28661 49) 21 h (18 anos)

As aventuras amorosas de um Don Juan de Copacabana que se apaixona por uma garota mdependente e renuncia A vida de boérmo Produção de1966

IOLE DE FREITAS — Esculturas Instituto de
Arguitetos do Brasil Rua do Pinheiro 10 De 2* a
6*. das 10h As 20h Até sexta
IONE SALDANHA - Pinturas AM Niemeyer
Rua Marquês de SAo Vicente 52/205 De 2'a 6'
das 10h As 22h SAbados. das 10h As 18h Até
sexta
FLAVIO DAMM — «6 ANOS DE FOTOGRA-
FIA — Panorama da carreira de um pioneiro do
fotojornalismo brasileiro Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua 1" de Março 66 Do 3' a domingo das
10hAs22h Até domingo
UM CERTO BRASIL Fotografias de João
Roberto Ripper Milton Guran André Dusek Ed
Viggiam e Antonio Augusto Fontes Centro Culto
tal Banco do Brasil. Rua 1" de Março. 66 De 3* a
domingo, das 10h As 22h Até domingo
PINTURA SOBRE PAPEL — Exposição com 44
obras de 12 artistas alemães Museu Nacional de
Belas Artes Av Rio Branco 199 De 3' a 6* das
12h As 18h SAbados e domingos, das 15h As 18h
Até domingo
BEATRIZ MILHAZES — Pinturas Galeria Sara
menha Rua Marquês de SAo Vicente 52/165 De
2* a 6* das 10h As 21 h SAbados das 10h As 18h
Até dia 8
LlVIO ABRAMO — Xilogravuras Museu Nacio•
nal de Belas Artes Av Rio Branco. 199 De 3* a
6* das 1 2h As 1 8h SAbados e domingos, das 15h
As 18h Até dia 8
LYGIA PAPE — Esculturas Thomas Cohn Arte
Contemporânea Rua Barão da Torre 185 A De
2' a 6*. das 14h As 20h SAbados. das 15h As 18h
Até dia 13
WALTERCIO CALDAS - Desenhos 110 Arte
Contemporânea Rua Pacheco Leão 110 De 2* a
6* das 1 4h As 20h SAbados das 1 5h As 19h Até
dia 1 5
PASSEIO PELO OLHAR DE MARIO CARNEI-
RO — Desenhos, pinturas, gravuras e caricaturas
de Mano Carneiro Escola de Artes Visuais Rua
Jardim BotAmco 414 De 2* a 6v das 10h as 19h
SAbados e domingos das 10h As 1 7h Até dia 16
CARMEN — UM PONTO DE VISTA - CerA
micas esculturas e pinturas feitas pelos fãs de
Carmen Miranda Museu Carmen Miranda Parque
do Flamengo em frente è Av Rui Barbosa 560
De 2* a 6* das 11 h As 1 7h SAbados. domingos eferiados das 1 3h As 1 7h Ate dia 31 de outubro
ACERVO DO MAM — Exposição de obfas brasi
leiras peças doadas por Chateaubfiand. desenhos
e gravuras de Goeldi fotografias contemporâneas
e peças em destaque Museu de Arte Moderna Av
Be»ra Mar s<n" 3* 4*. 6* sAbados e domingos
das 1 2h As 18h 5* das 12h As 21 h Exposição
permanente
CARNEIRO DA CUNHA — Pinturas Galeria
Bonmo Rua Barata Ribeiro 578 De 2* a 6* das
10h As 1 3h e das 16h As 21 h SAbados daslOhãs

3h e das 16h As 20h Inauguração hoje As 21 h
Até dia 1 5
PAULO CAMPINHO - Pinturas Pequena Gale
na Rua da Assemble a, 10 De 2* a 6' das 1 1 h As
19h Inauguração hoje ãs 1 8h30 Ate dia 28
SILHUETAS Fotografias de Roberto Mouráo
Forma. Rua Farme de Amoedo 82 A De 2* a
sAbado. das 10h As 19h inauguração, hoje. As
21 h Até d.a 15
KENJI FUKUDA Pinturas Saguão da Man
chete Rua do Russel 766 De 2' a sábado das
II h As 22h Até qumta
PROJETO ARQUEOS Criação e montagem de
instalações a partir do material retirado das obras
da Fundição Fundição Progresso Rua dos Arcos
s/n° De 2* a 6*. das 1 2h As 20h Até qumta
JULIA GESZTI MONTEIRO Pinturas 4v,»far
Rua General Dionisio. 47 De 2' a 6*. das 10h As
24h Ate qumta
II EXPOECO Fotografias de ei alunos da Es
cola de Comumcação Fórum de Ciências e Cultu
ra Av Pasteur 250 De 2* a 6*. das 9h As 20h Até
sexta
COR-EXPRESSÂO — Coletiva Espaço Cultural
Petrobtês Av Chile 65 De 2* a 6*. das 10h As
18h Até sexta
IVAN JAF • Pinturas Espaço CERJ Rua Lu»/
Leopoldo Fernandes Pinheiro. 51 7 Niterói De
2* a 6*. das 8h As 1 7h Até sexta
SUELY SVARTMAN — Esculturas e papéis O/i-
ema de Arte Mana Teresa Vieira Rua da Carioca
85 De 2* a 6' das10hAs21h SAbados. das 10h
As 18h Até sexta
LUIZA CALDERARO — Pinturas AABB de Nite¦
rói Rua Hélio Silva Carneiro 78 De 3' a 6* das
1 9h As 22h SAbados e domingos das 10h As 1 5h
Até sexta
ANA LÚCIA SIGAUD E MARILOU WINO
GRAD Esculturas Villa Riso, Estrada da GAvea.
728 De 2* a sAbado das 1 4h As 1 9h Até sexta
SIDNEY HARTUNG — Pinturas Espaço Cultural
do Tnbunal de Alçada Criminal. Rua Dom Manoel
29 3 andar De 2* a 6*. das 10h As 18h Até
sexta
MARIA VERÔNICA — Aquarelas Espaço deArte Santa Ursula Rua Farani 42 De 2* a 6* das1 0h As 1 8h Até «;*»»*
FERNANDO MARCH — Fotografias EspaçoCultural Fomar Rua Sio Jos« 90/13" andai De2' a 6*. das 9h As 1 9h Até sexta
RUGENDAS X FOTOGRAFIAS - Gravuras deRugendas e fotografias de Anstides Alves Bibho
teca Publica do Rio de Janeiro Av Presidente
Vargas. 1 261 Do 2* a 6v das 9h As 21 h Até
sexta
PAR DELA, PAR-DEÇA — Reportagem foto
grAfica sobre o Brasil através das obras dos artistasDebret, Bougainville e Diderot Capela Ecumênicado Campus da UERJ Rua SAo Francisco Xavier.524 De 2* a 6*. das 10h As 20h Até sexta
CANTOS QUANTOS — Fotos de Irene Campease poesias de Júlio Gonçalves Pinto BibliotecaPublica do Rio de Janeiro. Av Presidente Vargas.1 261 De 2* a 6* das9hAs21h Até sexta
OITO MULHERES FOTOGRAFAM HOMENS— Coletiva de fotografias Centro Cultural Pas
choal Carlos Magno. Campo de São Bento
Niterói De 2* a 6*. das 10h As 18h SAbados e
domingos, das 10h As 14h Até domingo
PINTORES NAIFS DO EQUADOR — Obras de
pintores primitivos equatorianos pertencentes ao
acervo do Museu Internacional de Arte Naif do
Brasil Centro Cultural Banco do Brasil Rua 1o de
Março, 66 De 3* a domingo, das 10h As 22h Até
domingo
JOÃO ATANASIO — Gravuras Museu do Inga.
Rua Presidente Pedreira. 78 — Niterói De 3* a 6*
das 11 h As 17h SAbados e domingos, das 14h As
18h Até domingo

CONTEMPORÂNEOS Coletiva de pinturasesculturas e gravuras Museu do Inga. Rua Presi
dente Pedreira. 7d — Niterói De 3-1 a 64 das 11h
As 1 7h SAbados e domingos das 1 4h As 18h Ato
domingo
MATRIZ ATELIER DE GRAVURA Coletiva
de gravuras Museu do Ingã Rua Presidente Pe
dreira. 78 Niterói De 3' a 6' das 11 h As 1 7h
SAbados e domingos, das 14h As 1 8h Até domin
flo
ARTE DA CAPOEIRA — Fotografias, instrumen
tos posters. roupas e troféus Sala Jose Cândido
de Carvalho Rua Presidente Pedreira 98 Nite
rói De 2* a 6', das 10h As 1 7h Até dia 3
PRÉ OCUPAÇÃO ¦ Coletiva de pinturas e es
culturas de artistas do Parque Lago Instituto de
Psicoterapia Georges Politzer Rua HumaitA, 392
De 2' a 6*. das 1 2h As 1 8h Até d.a 5
INSTALACHAO 86 90 — Instalação de João
Carlos Goldberg Salão Casmo Icarahy, Rua Mi
guel do Frias 9 — Niterói De 2* a 6' das 9h As
18h Até dia 6
KENNETH J PAWULA - Pinturas Galeria deArte UFF Rua Miguel de Frias. 9 Niterói Do 2*a 6*. das 14h As 20h Até dia 6
NATUREZA — Coletiva com obras de Scliar.Glauco Rodrigues Marquetti e Fran/ Kroicberg
GB Arte Shopping Cassino Atlântico De 2' a 6".
das 10h As 20h SAbados das 10h As 14h GaleriaVersailles. Shoppmg Cassino AtlAntico De 2* a 6'
das 1 4h as 19h SAbados. das lOh As 14h Ato dia
6
CARLOS SCLIAR — Songrafias e litografias Sala
Carlos Oswald do MNBA Av Rio Branco. 1 99 De
2* a 6* das 1 2h As 1 8h Até dia 6
RAFAEL TRISTAO E MARCUS TRISTAO
Desenhos e esculturas Clube de Engenharia Av
Rio Branco 1 24/23" andar De 2' a 6*. das 11 h30
As 19h30 Até dia 6
QUARTETO — Coletiva de pinturas Con/unto
Cultural da Cana Av Chile, 230* 3n De 2* a 6*
das10hAs21h SAbados. das 15h As 21 h Ate c1>a
6
NOVÍSSIMOS 1990 — Coletiva de pinturas Galena do IBEU Av Copacabana 690/2' andar Do
2* a 6* das 11 h As 20h Até dia 6
IRENE CAMPÊAS — Fotografias Grande Galena Rua 1 ° de Março 101 De 2* a 6*. das 11 h As
21 h Até dia 6
MARIA BUENO E RITA CAIAFA - Esculturas e
papéis pintados Galeria Contemporânea Rua Ge
neral Urqui/a 67/loja 5 De 2' a 6* das 9h As 1 8h
Até dia 7
ROBERTO CAVANNA Fotografias Casa de
Cultura Laura Alvim Av Vieira Souto. 1 76 Diana
mente das10hAs21h Até dia 9
GRAVURAS Exposição com 36 obras do Al
fred Maness.er, 16 obras da coleção Amigos da
Gravura e 23 obras da coleção Gilberto Chatoau
briand Casa França Brasil Rua Visconde do Itabo
rai 78 De 3* a domingo das 10h As 20h Ate d a
9
UMA CERTA ARQUITETURA CARIOCA
Fotos e desenhos sopre a arquitetura do R'0 de
Janeiro Gabinete de Arquitetura do Espaço Cultu¦
tal Sérgio Porto Rua HumaitA 163 Diariamente,
das 14h As 19h30 Até d.a 9
05 FILHOS DO RIO Fotografias do Marcos
Brito Arquivo da Cidade Rua Amoroso Lima, 15
De 2* a 6*. das 9h as 1 8h Ate dia 1 1
14" SALÃO CARIOCA DE ARTE Colet.va do
gravuras pinturas desenhos e esculturas Mezza
nino da Estação Carioca do Metrô De 2* a sabado
das 8h As 22h Até dia 1 2
HENRI MATISSE Reproduções de litografias e
serigrafias Aliança Francesa de Ipanema Rua Vis
conde de PuajA 82/1 2" andar De 2* a 6* das 8h
As 20h Galeria Melara Rua P'nhe'ro Guimarães

7 Do 2' a 6* das 9h As 19h Sábados das 9h As
14h Até d«a 14
ROBSON LEITÃO Drsenhos e pinturas Espa
ço Cultural Alem da Imaymaçao Rua da Concei
çào, 188 2 101 — Niterói De 2* a 6' das 10h As
19h SAbados daslOh As 18h Até dia 15
CLUBE DA GRAVURA/PARAlBA Coletiva
com obras de artistas paraibanos Gabinete de
Gravura da EAV Rua Jardim BotAmco 414 De 2*
a 6* das9hAs21h Ate dia 15
LONGE DE ONDE? — Coletiva com obras de
artistas da Baixada Escola de Artes Visuais. Rua
Jardim BotAmco 414 De ?• a 6* das10hAs19h
Sábados e domingos das 10h as 1 7h Até dia 16
JOKA BABIER Colagens e sertgrabas Mac
cherom Rua do Mefcado 37 De 2' a 6* das 10h
As 1 5h Ate d«a 20
LINHAS DE VISÃO Desenhos do artistas con
temporAnoas norte americanas Centro Cultural
Banco do Brasil Rua 1" de Março 66 De 3* a
dommgo das 10h As 22h Até dia 30 de setembro
MÍRIAM BLANCK SAMBURSKY. ASTREA
EL JAICK E CARMEM GUSMÃO ULIANA
Objetos Cimeira Turismo Rua Paul Redfern. 32
De 2* a 6*. das 10h As 18h Até dia 30 de setem
br o
A MODA NA REPUBLICA — Roupas e adere
ços do Império aos dias de hoje incluindo trajes
usados pelas primeiras damas do pais Museu da
Republica. Rua do Catete 153 De 3* a domingo,
das 1 2h As 1 7h Até dia 30 de setembro
BETTE DAVIS. O MITO Fotos textos livros
carta/es e vídeos sobre a vida da atn* Biblioteca
Publica da UNI RIO Av Pasteur 436 De 2' a 6*
das 9h As 21 h Até dia 5 de outubro
MOSTRA PERHAPPINESS Fotografias I.
vros. hai-kais e poesias de Paulo Lemmski Paço
Imperial Praça XV De 3* a domingo das 11 h As
18h Até dia 7 de outubro
O CRU E O COZIDO — Objetos e fotos sobre a
culmAna indígena Museu do índio Rua das Pai
meras. 55 De 3* a 6* das 10h às 1 8h SAbados e
domingos, das 12h As 17h Ate dia 12 de novem
br o
ELISEU VISCONT1 — Pinturas e cerAmicas Sala
Joaquim Leb/eton do MNBA. Av Rio Branco
199 De 3* a 6'. das 12h As 18h Sábados e
domingos, das 1 5h às 1 8h Até dia 6 de janeiro
VILLA MAURINA,GALERIA CLÁUDIO BER
NARDES — Acervo com pinturas de Rubem
Gershman. Adnano de Aquino e Ângelo de Aqui
no. esculturas de Fran/ Weissman e Edgar Duvi
vier cerâmicas de Fnda Dounan e gravuras do
Edgar Fonseca e Pedro Azevedo Villa Maurma
Rua General Dionisio. 53 De 2' a 6*. das 10h As
17h Exposição permanente
RESGATE DA MEMÓRIA — Exposição com
400 peças do acervo incluindo móveis, louças
quadros, armas, moedas e esculturas Museu His
tónco Nacional. Praça Marechal Ancora. s/n° Do
3* a 6*. das 10h As 1 7h30 SAbados. e domingos,
das 1 4h30 As 1 7h30 Exposição permanente

f000£!CJB00MD000

bbshoppings
ART-CASASHOPPING 1 Trés mulheres trés
amores 1 5h 1 7h 19h, 21 h (Livre)
ART-CASASHOPPING 2 Olha quem estãtalando 15M0 17h20 I9h10 21h (Livre)
ART CASASHOPPING 3 O predador 15h,1 7h 1 9h 21 h (14 anos)
ART-FASHION MALL 1 Harry e Sal/y —
Feitos um para o outro 1 5h30. 1 7h40 1 9h50.
22h (1 4 anos)
ART-FASHION MALL 2 Olha quem esta Ia
lande de 2' a 6' ás 161>30 18h20 20hl0 22h
SAbado e domingo a partir das 14h40 (Livre)
ART FASHION MALL 3 Três mulheres trés
amores de 2• a 6' As 16h 1 8h. 20h. 22h Sábadoe domingo apartKdas14h (Livre)
ART FASHION MALL 4 - De volta para ofuturo Parte III 15h30 17h40. 19h50 22h
(Livre)
BARRA 1 Alia tensão 13h30 15h30 !7h3019h30 21h30 (10 anos)
BARRA-2 Uma Imda mulher 1 3h30 15h30' n 30 19h30 ?1h30 (10anos)
BARRA-3 Duro de matar 2 Mais duro ainda14h30. 16h40. 18h50 2lh Manos)
NORTE SHOPPING 1 Alta tensão de 2* a 6*
As 1 5h. 1 7h. 19h, 21 h Sabado e domingo a partirdas 1 3h (10 anos)
NORTE SHOPPING 2 Duro de matar 2Mais duro ainda Mi.30 '6M< 18h!>0 ,"h Uanos)

RIO-SUL — Duro de matar 2 — Mais duro ainda
15h 17h10, 19h20. 21h30 (Manos)

mCOPACABANA
ART-COPACABANA Olha quem esta falando
14h40. 16h30. 18h20. 20h10 22h (Livre)
CINEMA 1 — Hennque V 14h 16h30 19h.
21 h30 (Livre)
CONDOR COPACABANA Alta tensão 14h.
16h 18h 20h 22h (10 anos)
COPACABANA Uma linda mulher 15h.
1 7h10. 1 9h20 21 h30 (10anos)
JÓIA — Sociedade dos poetas mortos 14h30.16H50 19h10. 21 h30 (tOanos)
RICAMAR — Amadeus de 2* a 6v As 16h18h40 21h20 SAbado e domingo. As 18h40.21h20 (10 anos) Uma escola atrapalhada sAbado e domingo. As 1 5h. 16h40 (Livre)
ROXY Duro de matar 2 - Mais duro ainda15h. 1 7h 10. 19h20. 21M30 (14 anos)
STAR-COPACABANA — Trés mulheres trésamores 14h, 16h 18h. 20h 22h (Livre)
STUDIO-COPACABANA Essa estranha atra
çào 'üh 1 7h 10. 19h20 21 h30 (18anos)

B IPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES Uma Ia Douce 16h3019h. 21h30 (10anos)
LAGOA DRIVE IN - Semanas e I 7 de amor20h30. 22h30 (16 anos)

LEBLON-1 — Uma Imda mulher 15h. 1 7h 10.19h20, 21h30 (10 anos)
LEBLON-2 — Alta tensão 14h 16h 18h 20h.
22h (10 anos)
STAR-IPANEMA — Trés mulheres trés amores14h. 1 6h, 18h, 20h. 22h (Livre)

B BOTAFOGO
BOTAFOGO — Paranóia dos sentidos e Deliciasdo amor livre 14h30. 1 7h10. 19h45 (18 anos)
ESTAÇÃO 2 — Ver a programação em Mostras
ESTAÇÃO 3 — Myttery tram 17h.19h.21h (10anos)
ÓPERA 1 — Duro de matar 2 — Mais duro ainda
1 5h. 17h10. 19h20 21h30 (Manos)
OPERA 2 — Uma hnda mulher 15h, 17h 10.
19h20 21h30 (10anos)
VENEZA — Sonhos de Ahra Kurosawa 15h.
1 7h10 1 9h20 21 h30 (Livre)

B CA TETE E FLAMENGO
ESTAÇÃO PAISSANDU — Trés mulheres trés
amores 16h.18h.20h 22h (L'vre)
LARGO DO MACHADO 1 Alta tensão 14h.16h. 18h 20h, 22h (lOanos)
LARGO DO MACHADO 2 — De volta para ofuturo Parte III 14h30. 16h50, 19h10, 21h30
(Livre)
SAO LUIZ 1 Unia Imda mulher 15h, 1 7h 10.1 9h20. 21h30 (lOanos)
SÁO LUIZ 2 Duro de matar 2 Mais duro
ainda 1 5h 1 7h10 1 9h20. 21 h30 (14 anos)

STUDIO CATETE — A hora do pesadelo 5
14h50. 16h30 18hl 0 19hb0. 21h30 (14 ano»)

BCENTRO
CINE HORA — Kmg Kong 11 h. 1 2h45. 1 6h1 5.1 8h (14 anos)
METRO BOA VISTA — Alta tensão 13h30.
15h30. 17h30, 19h30, 21 hJO (10 anos)
ODEON — Duro de matar 2 Mais duro ainda
1 3h, 1 5h, 1 7h10 19h20 21h30 (14 anos)
PALÁCIO 1 — Essa eslianha sensação 14h.
I6h10 18h20. 20h30 (18 anos)
PALACIO-2 — O predador 13h30. 15h30.
17h30 19h30. 21h30 (Manos)
PATHÊ — Olha quem esta falando de 2* a 6* As
12h. 1 3h40 15h20. 17h. 18h40 20h20 22h S»
bado e domingo, a partir das 1 3h40 (Livre)
REX — Magia setual e Dese/os proibidos de 2* a
6- As 13h, 15h50 18h35 20h06 Síbado e do
mingo. As 15h. 1 7h50. 1 9h1 5 (18 anos)
VITORIA — Maiatona do seio 13h30 15h.
16h30 18h 19h30. 21 h (18 anos)

B TIJUCA
AMERICA — Ouro de matai 7 — Mais duro
ainda 14h30,16h40 18h50 21 h (14 anos)
ART TIJUCA —¦ Olha quem esta falando 1 5h30.
1 7h20 19hl0. 21 h (Livre)
BRUNI-TIJUCA - Trés mulheres trés amores15h 1 7h. 19h. 21 h (Livre)
CARIOCA — O predador 1 3h30. 15h30 1 7h30.
19h30. 21h30 (Manos)
TIJUCA 1 Uma hnda mulher 1 3h30. 1 5h30.1 7h30 19h30, 21 h30 (lOanos)

TIJUCA-2 — Alta tensão 13h30, 15h30. 17h30,19h30. 21 h30 (lOanos)
TIJUCA-PALACE 1 - Dick Tracy 15h. 17h.19h. 21 h (Livre)
TIJUCA-PALACE 2 — Essa estranha sensação
14H30. 16h40. 18h50, 21 h (18 anos)

MADUREIRA-3
21h (lOanos)

Alta tensão 15h. 17h, 19h,

1 MÉIER
ART-MÊIER — Uma Hnda mulher 14h30, 16h40.
18h50. 21 h (lOanos)
BRUNI-MÉIER — Vespinia. a p/efeita erótica
15h, 16h30.18h. 19h30. 21 h (18 anos)
PARATODOS — Olha quem está falando 14h40.16h20. 18h. 19h40, 21h20 (Livre)

B RAMOS E OLARIA
RAMOS — Duro de matar 2 — Mais duro ainda
14h30. 16h40. 18h50. 21 h (14 anos)
OLARIA — O predador 15h. 17h. 19h, 21 h (14anos)

WMADUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA 1 — Olha quem estã falando
1 5h30, 1 7h20. 19h10. 21 h (Livre)
ART-MADUREIRA 2 — Lua de cristal de 2* a
6\ As 15h40 17h20 19h 20h40 SAbado e domingo. a partir das 1 4h (Livre) Trés mulheres trés
amores 1 9h. 21 h (Livre)
MADUREIRA-1 — Duro de matar 2 — Mais duro
ainda 14h30. 16h40. 18h50. 21 h (Manos)
MADUREIRA-2 — Duro de matar 2 — Mais duro
ainda de 2* a 6*. As 15h40. 1 7h50. 20h SAbado e
domingo a partir das 13h30 (14 anos)

B CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — Meu nome é Fox 16h30.19h30 (14 anos) Garganta profunda 2 \ 5h. J8h.21h (18anos)
PALÁCIO — Duro de matar 2 — Mais duro ainda16h. 18h10, 20h20 (14 anos)

J NITERÓI
CENTER — Uma hnda mulher 14h30. 16h4018h50. 21 h (10anos)
CENTRAL — Duro de matar 2 — Mais duro ainda13h. 15h, 1 7h10. 19h20. 21h30 (14 anos)
CINEMA-1 — Sociedade dos poetas mortos14h30. 16h40. 18h50. 21 h (10anos)
ICARAl — Alta tensão 15h, 17h, 19h 21h (10anos)
NITERÓI — O predador 13h30 15h30 17h30,19h30. 21 h30 (14 anos)
NITERÓI SHOPPING 1 - Condenação brutal15h, 1 7h. 19h. 21 h (14 anos)
NITERÓI SHOPPING 2 —- Hora do pesadelo 515h. 1 7h. 19h. 21 h (Manos)
WINDSOR — Olha quem está falando 15h. 17h.
19h. 21 h (Livre)

STsIõ GONÇALO
STAR SAO GONÇALO Hora do pesadelo 5
15h 1 7h. 19h. 21 h (Manos)
TAMOIO Robocop 0 policial do futuro
14h30, 15h50 21 h (14 anos) Comando paramatar 16h10. 19h40 (Manos)

?
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filmes para todos os gostos hoje na T.V..
A programação começa ds 15h na TV Glo-
bo com Conan, o destruidor (Conan, thc
destroyer, EUA. 1981), de Rlchard Fieis-

cher. produzido no rastro do primeiro Conan paraexplorar o físico avantajado de Arnold Schwazer-
negger que se adapta perfeitamente à imagem do
herAi medieval das histórias em quadrinhos criado
por Robert E.Howard. Perde para Conan, o bárbaro
em história e efeitos especiais mas tem a granda-
lhona Grace Jones, cantora, modelo e atriz de um
dos filmes do agente 007. O diretor já fez coisas boas
como Estranha compulsão e Yiagcv\ fantástica e
insistiu no gênero dirigindo, logo em seguida,
Guerreiros de fogo, com o mesmo Schwaraenegger.

A comédia Que sorte danada! (Outrageous for-
tune, EUA, 1987). de Arthur Hiller, é mais um veícu-
lo para as palhaçadas de Bette Midler, uma cantora
(lut1 virou atriz, e Shelley Long. Tem boas piadas e
uma história certinha sobre duas amigas bem dife-

rentes — daquelas que juram que jamais brigarão
pelo mesmo homem — que descobrem que tinham
algo em comum: o namorado. A cidade do horror
(Thc Amityville horror, EUA. 1987) de Stuart Ro-
senberg, é um razoável horror movie com Margot
Kider, a namorada do Superhomem. O filme è ba-
seado numa história que o escritor Jay Anson jura
que é verdadeira e aconteceu mesmo em Long Is-
land. Estados Unidos.

Quem gosta de biografias vai se deliciar com Dej
passos imortais (Sunrise at Campobello, EUA. 19601.
de Vincent J.Donehue. É a viria do presidente ame-
ricano Franklin D.Roosevelt, aqui interpretado por
Ralph Bellamy. uma avis rara na tela. Pelo papel
de Roosevelt na peça de Dore Schary montada na
Broadway, Bellamy ganhou todos os prêmios, in-
clusive um Tony. Esse foi considerado seu melhor
papel no teatro. O filme tem roteiro de Schary. A
história conta como a poliomielite contraída em
1921 náo atrapalhou os planos do obstinado Roose-
velt que, em 192'!. venceu a convenção do Partido
Democrata e as eleições para a Presidência dos
Estados Unidos.

Divulgação
42. , ¦. . ''

Conan, o destruidor, continuação dc Conan, o bárbaro, è a atração de hoje na Globo

OS FIJLJVTJES
CONAN. O DESTRUIDOR

TVCIi.l") IMiAventura fConan. the destroyer) de Hwhard Fletscher. ComArnold .S\ hw<menegger, (irai e Jones. Wilt Chamherlatn, SarahDou alas, Mitko. Trai eu Ha/ter e Ohvta D' Abo. Produção arneri-c una de 84 ('or d(Knn)
Misteriosa ra:nha se propõe a trazer fie volta a vida namonula deConan caso He encontre uma pedra sagrada. O guerreiro parteentAo para a missAo em (jue e ajudado por um amigo. um mago.uma ladra e uni guerreiro.

A CIDADE DO HORROR
TV Corcovado 21h30Terror (The Atniíyville horror) de Stuart Hosenherg. ComJatnes PnAin, Margot Kidder, Rod Steiger, Don Stroud. MurrayHamilton e Mu hael Sacks Produção americana de 79. Cor(117 m)

Família se instala em casa ma! assombrada e começa a convivercom estranhos fenômenos Ksse filme rendeu filhotes dois fil-mes para o cinema e um para a TV
QUE SORTE DANADA!

TV Globo 22h30Comédia (< >utrageous Jortune) de Arthur Hiller Cem PeiteMidler Sheileu l.ong, Peter Counte. Rnherf Prosky. JohnSchuck e George Carhn Produção ama ira na de 87 Cor tldOrn).

Duas amigas descobrem que namoravam o mesmo homem depoih
que ele aparentemente morre numa misteriosa explosão

A ARMA DE UM BRAVO
TV Bandeirantes 23h30Faroeste ((iun glory) de fioy liou Uind Com Steieart Granger,fihonda Fleming. Chül Wills e James Gregory. Produção ameri-cana de .57. Cor (89m).

Pistoleiro volta a sua cidade mas e rejeitado pela comunidade(|Ue. mais tarde porem. pre< isa dele para t mliuh: uma quadrl-Di.i
DEIXE MINHA SEPULTURA ABERTA

TV S m,45
Terror (Keep rnrj grav» open) d*' S F ftrotrning. Com CamilaCarr e liene Hos.s Produção americana. Cor (78mi.Mulher traumatizada passa a cometer assassinatos fazendo-se

passar por amigo de infância Legendado
DEZ PASSOS IMORTAIS

TV Globo lhO Urartta biográfico. (Sunrise at Campobello) de \'incent J Dona-hue. Corri Ralph licllarnu, (ireer Carson. Hutne Croriyn. JeanHagen e Ann Shoetnaker. Produção amerunna de 60 Cor(14'im)
A vida do presidente Franklin Delano Koosevelt. sua luta contnia poliomielite e suas batalhas políticas. Roteiro de Dore S< harya partir de peça de sua autoria Bellamy ganhou o Tony por seu
papel no teatro e foi o Koosevelt no cinema

GINGA MUSICAL BRASILEIRA — UMA AU
LA Aula ilustrada de MPB com Anionio Adolfo
Direção cie José Carlos Pteri Hoje a partir das
2Qh no Centro Musical Antônio A do/f o Av
Ataulfo de Paiva 1 35/309
VÍDEOS NO MAGNETOSCÔPIO E.ilj.çáode três vídeos do Studio A:nino de M láo com
Giorpio Corsetti 6* ás 20h 22h. 1 h Sábado,
domingo 2* 3* 5*. ás 20h, 22h 24h no Magne-. tescopio Rua Siqueira Campos 143 sala 30
(235 5069) Até quinta

VÍDEOS NO MAGNETOSCOPIO E «ibiçào
de vídeos curtos produção recente de São Paulo
Rio e Mmas 6* ás 21 h. 23h Sábado, domingo
2* 3* 5*. às 21 h. 23h 1h no Magnrtoscôpio
Rua Siqueira Campos 143 sala 30 (235 5069)Aie quinta
VlDEOS NO ADUANA E.ibiçáo dp PMI Col/ms hve at Perkings Place Hoje às 18h no Adua
na Vn1eo Rua da Alfândega. 43
LUZ. cAmera CRIAÇÃO publicitária

Exibição de filmes da agência Thompson Hoje.
às 21 h. no Cindido Mendes Rua Joana Angélica
63 Entrada franca
A MODA NA REPUBLICA Emb.ção do vídeoA história da moda no Brasil 4* e 6* ás 16h. no

Cindido Mendes Rua da Assembléia 10 Atfc dia30 de setmbro
VÍDEOS SOBRE ARTE ALEMÃ E..|>câodevídeos com os artistas plásticos Markus Lupertz eAisHm K.ulw Dp 2* a sábado âs ICh 18hJ1h na Oslena Montesantt Estiads da GKwa988 21 2 Até dia 1 5
PROJETO ARQUEOS [*ib»çáo de vídeos so-bre artistas plásticos brasileiros Hoje. ás 1 2h30 e1 8h30 na Fundiçéo Progresso Arcos da Lapa
DUAS VISÕES INTERNACIONAIS F«ib.ç4ode vídeos franceses e italianos Hoje ás 19h.20h30 ria Caia de Cultura Lauta A/vim Av VieiraSouto 1 76

A BAO A OU (UM LANCE DE DADOS)Te*to e direcáo de Enrique Dia* Com AlexandreAkerman. André Barros Anna Cotnm e outrosEspaço Cultural Sérgio Porto Rua Humaitâ. 163
(266 0896) 2*s e 3*s às21h30 Ingressos a CrS300 Duração 1h20
O homem com seus recalques seu lado risível e
patético

A MACACA Escrito dirigido e interpretado porPedro Cardoso e Felipe Pinheiro Teatro dos Qua
tro Rua Marquês de SAo Vicente 52/2° (2749895) De 2* a 4* ás 21 h Ingressos a CrS 700
Quem levar uma banana terá 20*i de desconto
Promoção ate dia 31 de agosto Duraçáo 1h30
Esquetes de humor com música e chopp de graça
POSSÍVEIS COMUNICAÇÕES URGENTES— Roteiro e direção de Thiaao Justino Com Ce»
ça Constância Laviola. Dinho Valladares e outros
Mercado São Jose das Artes. Rua das Laranjeiras

NEY MATOGROSSO E RAFAEL RABELLO
Show do cantor e do violonista De 2' a 4* ás

^,211)30 Scala Av Afrâmo de Melo Franco 296
(239 4448) Ingressos a CrS 1 200 Até dia 5 de
setembro
TANGOS Y TANGOS Espetáculo de música e
dança portenha com os dançarinos Jorge Paulo e
Manna o cantor Fernando Morales e o bandolinis
ta Ubirajara Silva Todas as 2's ás 22h Biblos. Av
Epitáoo Pessoa 1448 (521 2645) Ingressos a
CrS 300ZÊ LOURENÇO MAQUINAS & MÍMICAS -
Show do tecladista e compositor Participação de
Junm Moreira (bateria) e Anselmo Moreno (mímica) Dom és 22h 2* e 3* ás 21h30 Teatro
Cindido Mendes Rua Joana Angélica 63 (2677295) Ingressos a 500
JOVELINA PÉROLA NEGRA & DOMINGUI
NHOS DO ESTACIO Show dos cantores De
2- a 6' As 18h30 Tealin João Caetano Praça
Tiradentes s/n° (221 0305) Ingressos a CrS 250
Até dia 31 de agosto
HOMENAGEM A WALDIR AZEVEDO Show
de cavaquinho com Valmar Amonm As 18h30
Auditório da ABI Rua Araújo Porto Alegre 71/9°
Ingressos a CrS 1 50
MARÇAL — Show do cantor e da banda Café As
18h30 Teatro Rival Rua Álvaro Alvim. 33 (2401135) Ingressos a CrS 300
CARLA MORAES — Show da cantora As 21 h
Teatro da UFF Rua Miguel de Frias 9 Ingressos a
CfS 300 00

IS humor
JOÁO KLEBER Show do humorista As 21 h
Teatro Tere/a Rachel Rua Siqueira Campos 143

(235 1113) Ingressos a CrS 500 (show benefi
ciente)
ARY TOLEDO/COM A CORDA TODA
Show do humorista Tento e direção de Ary Tole
do De 2* a 4». ás 21 h Teatro Joáo Caetano Praça
Tiradentes. s/n1* (221 0305) Ingressos a CrS 250
O REVISTAS "
O SASSARICO DA NÊGA 2 Roteiro direçãoe interpretação de Jorge Laffond Teatro Sesc deMadureua Rua Ewbanck da Câmara 90 (3509433) De 2* a 4J as 20h30 Ingressos a CrS 200Até dia 29 de agosto

90 (205 3837) 2's e 3*s às 21 h30 Ingressps a400.00 e CrS 300 00 (classe)
Indivíduo na tentativa de se comunicar estabelecerelação amorosa com secretária eletrônica
A SERPENTE Texto de Nelson Rodrigues
Direção d»» Walde/ Ludwig Com Elisa LucmdaMárcia Torres. Miwa Yanagizawa e outros Teatro
do Posto Seis Rua Francisco Sá 51 (287 7496)
2«s e 3*s às 21 h30 Ingressos a CrS 300 e CrS 200
(estudantes e classe) Duração 1 h O espetáculo
começa rigorosamente no horário)
Mulher oferece o mando para desviratnar sua irmã

ffi00CTSHT
if

IS BARES
CÁLICE Show com o Tno Irakitan 2's e 3's às22h Couvert a CrS 500 Rua D«as Ferreira 571(274 81 42)
JAZZMANIA PROJETO CASA DO MUSICOShow do guitarrista Ademir Cãnd.do e do cantor Cláudio Nucci As 23h Couvert a CrS 500 AvRa.nha Elizatwth 769 (227 2447)
MISTURA UP Show da cantora B-a Grabois2* e 3*. às 22h Couvert a CrS 500 e consumação aCrS 400 Rua Garcia D Ávila 15(267 6596)
PEOPLE Show do grupo Terra Molhada commusicas dos Beatles Dom e 2- a partir de 22h30Cotiuetl a CrS 600 (dom ) e 500 (2") Show do
grupo Fr.ends com música couniry 3*. ás 22h30Couvert a CrS 500 Av Bartolomeu M tre 370
(294 0547)
RIO JAZZ CLUB Show do sa*ofonista EdgarDuvivier 2' e 3' ás 22h Couvert a C'S 500 RuaGustavo Sampaio, s/n1 (541 9046)
VINÍCIUS Show da cantora Dayse Rivera obanda 2*s ás 23h Música ao vivo antes p depoisdo show Couvert a CrS 400 Rua Vmicus deMorais 39 (287 1497)

T

BCANAL 2 — TV Educativa
7h30 TELECUHSO 1" GRAU — Educativo
7h45 TELECURSO 2° GRAU — Educati-VO
8h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
9h RA-TIM BUM Infantil
9h30 AS AVENTURAS DO TIO MANE-

CO — Seriado Episódio O matemiti-
co misterioso

9h45 DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
10h15 STADIUM Esportivo10h55 GENTE DO ESPORTE Finshes

com personalidades do mundo espor
tivo

11 h I LOVE YOU Aula de inglês com
MArcia Krengiel

11 h30 NOSSO MUNDO. PAISAGENS E
GENTES Documentário

12h REDE BRASIL — TARDE Not.
ciáno1 2b30 RIO NOTICIAS Noticiário local

12h45 RA-TIM BUM
1 3b15 REVISTINHA - Infantil
1 4h RECUPERAÇÃO PARALELA
14h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Educativo

Tolefone da emissora 292 0012
15h DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO15h30 I LOVE YOU16h SEM CENSURA -— Debate de assuntos em evidência Apresentação deElisabeth Camarão Hoje o parapsicô-logo André Carvalho, o produtor ene

cutivo da Rede Globo José de Almei
da e a atri/ Monigue Lafond

19h RIO NOTICIAS
19h15 CIVILAZAÇAO Documentário
20h10 TEMPO DE ESPORTE — Esportivo
20h25 JORNAL DO CONGRESSO — No

ticiário sobre o Poder Legislativo
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO21 h30 REDE BRASIL NOITE NoticiAno

nacional e internacional
22h SÉRIE CULTURAL - Um animal

chamado homem (2" parte)
23h RODA VIVA - Entrevistas com Jor

ge Escosteguy e Rodolfo Konder Ho
je o jornalista Sérgio Cabral

0h30 DINHEIRO VIVO — Informativo
econômico

U CANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2° GRAU — Educati

VO
7h BOM DIA BRASIL— Noticiário
7h30 DOM DIA RIO — Noticiário
8h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
9h XOU DA XUXA - Infantil Apresen-

taçâo de Xu*a
13b GLOOO ESPORTE — Esportivo lo-

cal
1 3b10 JORNAL HOJE - Noticiário, agenda

cultural e entrevistas
1 3b35 VALE A PENA VER DE NOVO

Reprise da novela Sassaricando de
Silvio de Abreu

14h30 FESTIVAL 25 ANOS Jornalístico
sobre os 25 anos da TV Globo Hoje
Rabo de saia

16h SESSÃO OA TARDE Filme Conan. o destruidor
17h LOUCADEMIA DE POLICIA Se-riado
1 7h30 SESSÃO AVENTURA Sor.ado A

volta de Rm Tin Tin
' CANAL 6 TV Manchete

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
BRASÍLIA Jornalístico
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
COMETA ALEGRIA Infantil
Apresentação de Cinlhya Patrick e
Gorgolão De 1 5 em 15 min . flasbes
do MANCHETE ECONOMIA in
formativo econômico
MANCHETE ESPORTIVA — 1"
TEMPO Noticiário esportivo1 2h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
CÀO HA TARDE Noticiário
SESSÃO SUPER HERÓIS Seria

7h1 5'h30
8h
9h

1 2h

1 3h
do

15h SESSÃO ANIMADA Desenhos
IGh CLUBE DA CRIANÇA Infantil

Apresentação de Angélica
18h55 MANCHETE ESPORTIVA — 2"

TEMPO

6h25 CADA DIA Religioso
6h30 A HORA DA GRAÇA Religioso
7h55 BOA VONTADE - Religioso
8h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
9h DIA A DIA — Jornalístico
10h45 COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato

11 hl5 OS IMIGRANTES Reprise da no
vela de Benedito Ruy Barbosa

1 2h ACONTECE — Noticiário
12h30 ESPORTE TOTAL Esportivo
13h30 TODAY
14h FLASH
15h TV CRIANÇA Infantil Apresenta

çáo de Relp Rolp Esquadrão do Futu-
ro

1 7h CANAL LIVRE - Entrevistas Apre-
sentação de Gilse Campos Tema
aposentados Convidados o advoga
do Freitas Nobre, o presidente da' Fe-

deraçào dos Aposentados. HenosAmorma e o presidente do Partido dosAposentados. Waldir Mansun1 9h JORNAL DO RIO — Noticiário local1 9h20 AGROJORNAL — Informativo sobreo campo
19h30 JORNAL BANDEIRANTES Noticiário
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h30 DESAFIO — Esportivo
22h30 ESPECIAL GOVERNADOR 90 A

programar23h30 SEGUNDA SEM LEI — Filme A arma de um bravo
1h30 JORNAL DA NOITE — Jornalismocomentado Apresentação de DonsGiesse e Rafael Moreno
2h FLASH — Entrevistas Apresentação

de Amaury Jr Hoje a atru Luma de
Oliveira e o cantor Tom Zé

3h BOA VONTADE — Religioso

O CANAL 9 — TV Corcovado
7h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Educativo
8h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
9h POSSO CRER NO AMANHA —

Religioso
9h15 DESPERTAR DA Fê — Religioso
9h45 VINDE A CRISTO — Religioso

0h15 IGREJA DA GRAÇA — Religioso
10h45 RENASCER — Religioso
II h CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso11h45 NOÊ MARTINS E VOCÊ PARTICI-
PANDO Religioso

12h15 O CÉU NAO TE ESQUECEU Re
ligioso

1 2h30 PROJETO VIDA NOVA Religio
so

1 2h35 ENTRE AMIGOS Religioso
12h50 VIVA COM SAÚDE - Informativo
1 3h MEDIUNIDADE — Religioso
13h15 EM TEMPO Entrevistas Apresen

taçào de Roberto Milost
13b45 SOM NA CAIXA — Musical Apro-

sentação de Ademir Lemos e Osmar
Cintra

14h45 AMIGO DO POVO

B CANAL 11 — TV S
7h EDUCATIVO
7b30 PICA PAU Infantil
8h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
9h BOZO Infantil Apresentação do

palhaço Bozo
11 h DO. RÊ. Ml COM MARIANE —

Infantil
13b CHAVES — Seriado infantil
13h30 BATMAN — Seriado14h DUCKTALES - Infantil
14h30 SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentação de Mara
1 7h45 CHAVES - Seriado infantil
1 8h1 5 A FORÇA DO AMOR — Reprise danovela
18h45 MEUS FILHOS. MINHA VIDA —

Reprise da novela de Crayton Sarsy eHenrique Lobo

Telefone da emissora 580 0313
19h37 TJ RIO - Noticiário local
1 9h52 ECONOMIA POPULAR/PERGUN

TE AO TAMER — Informativo eco-
nômico

1 9h55 TJ BRASIL —NoticiAno
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h30 A PROCURA DOS AMORES PER-

DIDOS — Senado
22h30 SILVIA POPPOVIC — Vanedades

Apresentação de Silvia Poppovic
0h30 JÒ SOARES ONZE E MEIA — En-

trevistas Apresentação de Jô Soares
Hoje a atnr Míriam Rios. o ex presi
dente da Vasp. Antônio Angarita. e a
cantora Mercedes Sosa

1h30 TJ BRASIL — Noticiário Reprise
1 h40 LONGA METRAGEM LEGENDA

DO — Filme Detne minha sepultura
aberta

'CANAL 13 — TV Rio
7h QUALIFICACAO PROFISSIONAL 13h— Educatrvo
7h30 VINDE A CRISTO — Religioso 18h
8h HORARIO ELEITORAL GRATUITO
9h JUERP — Atualidades 18h30
9h15 REENCONTRO - Relrgioso9h35 VIVA A VIDA — Inlantil 19h
9h50 OPINlAO 19M30
lOh CLIP TV — Musica tovem ao vivo
11 h PERDIDOS NO ESPACO - Sena 20h3°do 21h30
12h OS MELHORES CLIPS 23h12h30 REPORTER RIO - Notici4no 0h

Tvlefone da emissora. 293 001 2
RIO URGENTE — Entrevistas, deba
t«»s e variedades
REPÓRTER SEM MEDO — Noti
ciário policialREPÓRTER RIO — 2* EDIÇÃO -
Noticiário
CLIP TV
SAN FRANCISCO URGENTE
Senado
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
KUNG FU — SeriadoREPÓRTER RIO — Noticiário
CLIP S

XIII PANORAMA DA MUSICA BRASILEIRA
ATUAL 4: Concerto Música Eletioacustico
Obras de Rodolfo Coelho Sou/a Aquiles Panta
leão Rodolfo Caesar. Tim Rescala e José Augusto
Manms As 18ti30 Sa/ào Leopoldo Migue/ Rua
do Passeio 98 Entrada franca
SEGUNDAS LlRICAS Apresentação da ópera
O Barbeiro de Sevilha. de Rossini Com o Coral da
.Unive«-s'dade Gama F:lho e o Ballet de Vera Ara
gáo As 18b30 Teatro Glauce Rocha Av Rio
Branco 1 79 Ingressos a CrS 200 e CrS 1 00 (sóciose estudantes)

SUPERCANAL

BESPN UHF 48
1 h BOLETIM DE BASEBALL
2h MOTOCICLISMO
3h POLO
4h MUSCULAÇÃO DOS CAMPEÕES

COM LEE HANEY
TÊNIS
ENTRE EM FORMA COM DENISE
AUSTIN
AEROBICA Corpos em movimen

Telefone da emissora 529 2857
18h BARRIGA DE ALUGUEL Novelade Glória Perez Com Cláudia Abreu.

Cássia Kiss. Victor Fasano e VeraHoltz
18h50 MICO PRETO — Novela de MarcilioMoraes. Leonor Basséres e EuclydesMarinho Com Luiz Gustavo. JoséWilker. Louise Cardoso e Tato Gabus19h45 RJ TV --Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL - Noticiárionacional e internacional
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h30 RAINHA DA SUCATA Novela dcSilvio de Abreu Com Regina DuarteTony Ramos. Daniel Filho. Glória Menezes e Antônio Fagundes
22h30 TELA QUENTE Filme Que sortedanada
0h30 JORNAL DA GLOBO NoticiárioComentários de Paulo Francis
1b CINECLUBE Filme Dez passosimortais

4h30
6h30
7h

7h30
9h30
10h30
1 2h
12H30
1 3h
1 3h30
1 4h
1 4h30
1 6h30
1 7b
18b
18b 30
19b

19h30
20b
20b30

21 h

22h
23b
23h30
Oh
0h30

NOTICIÁRIO ESPN
PESCANDO COM JERRV MC
KINNIS
BOLICHE PB A
ENTRE EM FORMA COM DENISE
AUSTIN
GINÁSTICA
AEROBICA
MODELAGEM FÍSICA COM
CORYEVERSON
CORRIDA DO MÊS
TÊNIS
JET SKI
CAMPEONATO DE CAMINHÕES
E TRATORES
ESPORTES INFANTIS
REPORTAGENS ESPORTIVAS
O MELHOR DA MUSCULAÇÃO
EM REVISTA
RESUMO ESPORTIVO
GOLFE Turné PGA
SEMANA ILUSTRADA DE MOTO
RES
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
PROFISSIONAL
ESQUI AQUÁTICO AWSA
SURFE Clássico de Sidney
SURFER MAGAZINE
BOLETIM DE BASEBALL
O OUTRO LADO DA VITORIA

BRAISHF 4
Tolofone da emissora 285 0033

19h15 RIO EM MANCHETE Noticiáriolocal
19h30 KANANGA DO JAPÃO Repriseda novela de Wilson Aguiar F°
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h30 JORNAL DA MANCHETE — VEDIÇÃO Noticiário
22b15 PANTANAL — Novela de BeneditoRuy Barbosa Com Cláudio Marzo.Cnstiana Oliveira. Marcos Winter Na

thália Timberg e Paulo Gorgulbo?3h15 ACREDITE SE QUISER Vanedades
Ohl5 MOMENTO ECONÔMICO Informativo econômico
0h20 DEBATE EM MANCHETE Entrevistas Apresentação de Arnaldo NisKier e Murilo Melo F°
1 h20 JORNAL DA MANCHETE - 2*EDIÇÃO Noticiário

7h30 TFLEGIORNALE
8h COMME STANNO BENE INSIF

ME
9h30 POP INTERNAZIONALE
10h30 MEZZOGIORNO E Entrevistas
11h30 FANTASTICO Variedades
1 2h45 NOTTE Dl LUNA
1 4h MUSICA ITALIANA
1 4 h 30 CINEMA Filme II signo dei /ono
1 6h POP INTERNAZIONALE
i7h DUDU DUDU Variedades
1 8b1 5 L ITALIA D AMERICA
18h30 ITALIAN POP MUSIC
1 9h CINEMA Filme Stona d'amore
20h30 TELEGIORNALE Noticiário
21 h CINEMA Reprise do filme das 1 9h
22H30 TELEGIORNALE Noticiário

BTVMSHFi
BCANAL 7 TV Bandeirantes Tíiãiõnêd» «missora 542 2132 7h DO YOU REMEMBER?

8h LANÇAMENTOS TVM
9h ROCK HOUR
10b CLIPS NACIONAIS E INTERNA

CIONAIS
12h BLACKTENDENCV
13b POLYGRAM ESPECIAL
14h SUPER CLIP
18h BLACKTENDENCY
19h CLIPS NACIONAIS E INTERNA

CIONAIS
20h POLYGRAM ESPECIAL
21 ESPECIAIS
22b ROCK HOUR
23h LANÇAMENTOS TVM
24h DO YOU REMEMBER?
1 NIGHT BEAT

rCNNSHF5
Telefone da emissora 580 1 536

15h SESSÃO DESENHO1 7h PROGRAMA SIDNEY DOMIN-GUES — PONTOS DO RIO — Vanedades
18h OS GAROTINHOS — Seriado18H20 VIBRAÇÃO SURF — Musica o es

p>ortes ApresentaçAo de Cláudia Tenôno Hoje o surfista Cauh Rodrigues18h50 S O S. RIO — Apresentação de Roberto Jeferson19h PROGRAMA SIDNEY DOMIN-GUES — Entrevistas e notícias da Es
panha20h INFORME ECONÔMICO Informes sobre o mercado financeiro

20h15 R R SOARES EA FÉ-Religioso
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO21 h30 SEGUNDA ESPECIAL Filme Aadade do horror
23h30 MENSAGEIRO DE OGUM - Reli

gioso Apresentação de Josemar deÒgum
0h30 ULTIMA PALAVRA - ReligiosoApresentação do pastor Miguel Angelo
0h35 IGREJA DA GRAÇA — Religioso

6h30 EARLY BIRD NEWS Noticiário
7h DAYBREAK Noticiário
7h30 BUSINESS MORNING
8h DAYBREAK
8fi30 BUSINESS DAY Boletim finan

ceiro
9h DAYBREAK
10b DAYWATCH Noticiário
11b WORLD DAY
12b DAYWATCH
13b NEWSHOUR Noticiário
1 4h SONY A LIVE IN LA
15b NEWSDAY Noticiário
16h THE INTERNATIONAL HOUR

Noticiário internacional
17h NEWSDAY Noticár.o
18b NEWSWATCH Noticáno
18b30 SHOWBIZ TODAY
19h HEADLINE NEWS Noticár.o
19h30 TELEMUNDO NOTICIERO Noti

ciário em espanhol
20h MONEYLINE Economia e negô

cios
20h30 CROSSFIRE Detwte econômico
21 h PRIMENEWS Noticiário
22h HEADLINE NEWS
22h30 TELEMUNDO NOTICIERO
23b CNN EVENING NEWS Noticiário
Oh MONEYLINE E conomia e negó

cios
0h30 CNN SPORTS TONIGHT Espor

tivo
1 h NEWSNIGHT Notic láno
2h SHOWBIZ TODAY Agenda de

shows
2b30 NEWSNIGHT UPDATE Noticiá

no
3h30 SPORTS LATENIGHT Esportivo
4h NEWS OVERNIGHT Noticiário

(O Super Canal funciona por assinaturas, nas
ondas UHF e SHF Contatos pelo telefone
205-8612)

A programação publicada no Roteno está sujeita a alterações de ultima hora E aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone
As criticas publicadas no Roteiro obedecem ás•eguintes cotações • Ruim * Razoável * * Bom* * + Ótimo * * * # Excepcional

NIJINSKY. PALHAÇO DE DFUS De Maur.ce
B^jart Direção de Jorge Pere/ Com Jorge Donn e
C pe Lmcovskv De 2* a 4" ás 21h30 Teatro do
Hotel Nacional Av Niemeyer 769 (322 1000)
Ingressos a CrS 3 500 e CrS 3 000
INICIAÇÃO Espetáculo do grupo Neo---laô
Direção de Magno Godoy Musica de Jocy de
Oliveira 2' e 3*. às 21h30 Teatro Vil/a Lobos Av
Princesa Isabel 440 (275 6695) Ingressos a CrS
500 e CrS 300 (classe) Até amanhã
PARABtNS PRA VOCÊ Apresenta ção desapaleado com Ji-Mnn « ,:..ana Kfut Ci.ieograiiasde Ludnnla Froes 2' e 3-, as 20H30 'cairo naBarra Av Sernambetiba 3 800

JORNAL, DO BRASIL
M AM 

'940 
KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa — As 7h30
1 2h30 18h30 e 23h30 Sáb dom e feriados, ás
8h30 1 2h30. 1 8h30 e 23h30
Repórter JB Informativo às horas certas
JB Noticias Informativo ás meias horas
1» Página Das 7h ás 9h30
Comentaristas Sônia Carneiro. Carlos Alberto
Sardenberg Beatriz Biss<o. Carlos Castilho. Joáo
Má«imo, Ernesto Alonso Ortiz
Prestação de Serviços Repórter A^reo JB/
Unidas cond-çóes do aeroporto, previsões do
tempo e dicas culturais
Correspondentes Paris Londres (BBC). Colô
n.a e Washington
Panorama Econômico As 8h30
Encontro com a Imprensa Das 11 h ás 12h
com Marcos Gomes
Cartazes do Rio As16h
História do Rádio no Brasil As 21h30 Série
de 10 programas, de meia hora. produzidos pela
BBC de Londres
Arte Final Variedades Das 22h ás 23h30

2" feira Variedades
3- feira As D«í Mais da Sua Vida
4* feira Arquivo Sor>oro JB
5* feira Estúdio A
6* feira Variedades
Lotação Esgotada Das 23h50 ás 0h30
Noturno De 0h30 às 2h

gFM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora
1 * Classe - As 6h

• Destaque Econômico - As 9h30
Informa JB — As 11 h50 1 7h50 e 24h
Jô Soares Jam Session às 1 8h
20 hora» Reprodução digital (CDs e DATs)
Abertura da ópera Tannhauser. de Wagner (F.l
Berlim Tennstedt DDD 15 29) Weinen, Kla¦
gen. Sorge. Zagen - Prelúdio baseado em tema da
Cantata n° 12 de Bach de L.szt (Horow.tz - Grav
1989 DDD • 5 14); Concerfo em Re maior, op 3
(L Estro Armonico) n° 9. de V.vald' (Mus.ci DDD

8 40); Sinfonia n• 1. em Ré maior, de Gounod
(OS Toulouse Plasson AAD 27 38). Fantasia
Bética de Falia (Larrocha - ADD 12 36). Smfo
ma n" 33. em Si bemol maior. K 319. de Mozart
(Gardmer DDD - 20 32); 4 Baladas de Chopin
(Arrau AAD 37 23), Le Boeuf sur le toit. de
Danus Milhaud (ON Ftance. Bernstein AAD
19 30). Cm teste Burg ist unser Gott. Cantata BWV
80. de Bach (Mathis, Schmidt. Schreiet, Fischer-

D-eskau, Coro Orq Bach. Karl Richter ADD
26 24). Sonata n* 4. em Ré m/tior para violino e
cravo op 1 n" 13 de Haendel (SuV Ruz.ckova
DDD 14 12). Sinfonia n" 94 em Sol maior
(Sinfonia Surpresa) de Haydn (OF Marlboro. Ca
sais AAD 23 55)
Mestres da Musica As 24h

M CIDADE — 102.9 MHz
Vitamina C As 6h
Saudado Cidade As14h
Hot Mm — As 1 7h30
Sucesso da Cidade As18h
Cidade Diet As 22h
Cidade Dá de Dez Dez músicas sem interva
los
Curto Circuito Uma surpresa a qualquer mo
mento

tl FM 105 — 105,1 M Hz
105 Na Madrugada Alh
Desperta Rio As 5h
Bom Dia Alegria As 9h
Vale A Pena Ouvir de Novo As 1 2h
T.R.E. — A» 13h
Boa Tarde Amizade As14h
105 Segredos do Amor As16h
T R E As ?0h
Amor sem Fim As21h
Roberto Carlos Em Detalhes As 24h

H



DISCO

As 
pérolas 

de

um monge louco

A trilha, sonora de
'Straight 

no chaser'

flagra Monk falando

Reprodução

Tárik <!<¦ Souza

ELE 

venerava chapéus
(da boina turra no "pra-
to" vietnamita atado ao
pescoço), circulava com

uma foi ha de alface na lapela e
não dirmia a palavra a ninguém.
\'os últimos de;', anos de vida. en-
tre 7'.! >¦ H2. mal se ouviram alguns
mi>nossilabos deste pianista que
insistia em tocar com (e nfto
i.i> 111> i cot nvcld.- . dispara ndo
acordes dissonantes sem qual-
quer t ipo de con<. ssAo ao público
e ato mesmo a seus acompanham
tos Dai o ar de raridade dos co-
montai ms de Thelonious Monk
in( 1 iii los na trilha do fi 1 me
Struujht no ( haser (CHS», lança-
ia aqui em CD no mês passado e

agora • ditada também em vinil• 1' m l a m o us. A i n ' t t h a t a
1 iit h'" elo detona logo na aber-
i ura do LI1 com sua vo/, em fran
«alhos Ent i e sai dônii o o surpre-
mi. ele alfineta ,i propi i.i fama da
<iu.il parecia fugir como um prós-

rito. 0 disco tem ainda interfo-
! • :. ias de seu ft 1 lio. Th' lonious
M uik i e da baronesa Nica

< Pannoníca t de Koenítfswarler.

que abordam o mito com a inti-
lindado de museólogos. O manjar
dos deuses do LI3 fica por conta
da música itself. em registros que
vAo do 5G a 68. gravados de Nova
Iorque a Estocolmo e Mainz, na
Alemanha.

Monk exibe-se em dois quar-
tetos, com John Coltrane e Char-
lie Kouse (protagonista dos co-
mentários da faixa Uply beauty)
revezando-se no sax tenor. Toca
também num octeto dotado de
um naipe de sopros de provocar
vendaval: Jimmy Cleveland

i trombone). Ray Copoland (trom-
petei, Phil Woods (sax-alto).
Charlie House e Johnny Griffin
(sax-tenores). E desempenha solo
em performances como a da cir-
cunavegante Panonitica. uma
homenagem á rica baronesa ale-
mrt que o acolheu no fim da vida.
a exemplo do que jà tinha feito
com Charlie Parker. "O pai deu
este nome a ela por causa de uma
borboleta que tentou capturar",
ensina o próprio Monk numa gra-
vacilo caseira de setembro de 56.
antes de dedilhar a balada angu-
losa

Quando apareceu no Minton's
na década de 40. em plena revolu-
çilo bebop. tocando este piano es-
tranho aos esbarrões com as oita-
vas. Thelonious Sphere Monk
(1917-82). natural de Kocky
Mountain, Carolina do Norte, foi
logo Incorporado ao contexto das
transformações impressas ao Jazz
por Charlie Parker, Dizzy Gilles-
pie e Bud Powell. Mas o trajeto
do apelidado mad Monk (mon^e
louco) é o de uma ilha semovento
no jazz moderno. Parte de Art
Tatum, Fats Waller o Duke Kl
lington. como doutrina uma nar-
raçilo monótona de Samuel E.
Wright na faixa titulo, mas na
verdade, inicia um estilo terml
nal de uônio autista. Só Monk
saberia explicar o belo esotérico
de Round midnight (em versAo
gravada no Village Vanguard. em
68i. os acordes transversos de
Evidencc ou a velocidade oblíqua
de Trinkle, trinkle. Provável-
mente fazia-se de mudo para mio
atrapalhar a eloqüência das mú-
sicasquo falavam por ele.

Cotu<;à«> * * ? *

O pianista
Thclonio us
Sphere Monk
tocava (c não
falava) pelos
cotovelos em
composições
esotéricas,
tranversas,
oblíquas e
eloqüentes

Divulgação
Tho 1; u i}V«i: i g-e oi' life

.•1 banda
Earth, Win d
& Fire volta
a seus
melhores
momentos
com uma
viagem de
black music
que vai das
raizes atro
ao ra)) de
última
qeração

? 'Heritag^e

Um tour de funk

EI.ES 

massificaram ate o
desgaste o Jogo de metais
& vozes funk ilos bailes
setentistas e mesmo a

MPB ivide Palco e /{caler de Oil i
entrou na daiu/a. Nos 80, a banda
Earth. Wimi & Pire deu urn tem-
po (entre 81 e 87 nílo gravaram
nadai, enquanto na sala de tro-
!eus retiniam 12 discos de ouro,

11¦ ís de piatina simpli - e seis
ie platina dupla, além de 17 indi-
rações paia o (ir um mu e hits
i nesque í vei> / oniu Opoi uour

i/i i Dcvutwn '74 i, SHining slar
175 ' >• 1 ¦ i ¦ u' iiarr < 81) Km llcrt-
tíií]c. rei • m lançado aqui pela
CBS. o grupo ainda pilotado por
Ma ui ii e White iproduçAo. vocais
e p. i ussí\o) e seus asseclas lnau-
gurais Verdine White (baixo),
lialph Johnson i percussão) e Phi-
lip Bailev (.vocais) d A uma re-
ciclada. Prepara o terreno para
mais uma década de swlng & cln-
tura, a bordo de um 18 LP em
que o grupo viaja das raízes afro
ao rap de ultima geraçfto. É mais
uma ópera conceituai, secclona-
da poi vinhetas comentaristas, á
serviço da linha evolutiva da
hlack music.

Participam deste tour de funk
desde o mestre da matéria Sly
Stone ta voz amarrotada ouvida
em Gootí tirnci ao rap de vitrine

do campeonisslmo M.C. Hammer.
em duas figurações, li a riria br
lhe rnari e Por thc love of you.
Tudo começa com Soweto, uma
vinheta de tambores tribais, que
introduz o aerodinâmico Tukin'
chances, uma espécie de carta de
intenções do novo Terra. Vento &
Fogo: "Gosto de andar polo par-
que altas horaa da noite Numa
de ligar meu motor Todos dizem
que vivo perigosamente Tento
me manter na linha de frente de
algum modo". Introdutor no
funk do instrumento africano ka-
limba (de timbre aproximado ao
do vibrafono). White e seu grupo
contracenam com a petizada:
The Boys dilo um break nos rodo-
pios da faixa titulo. "Eles sfto
herdeiros da música que fazemos,
tanto quanto descendemos de
Fats Waller o James Brown".
avisa White.

E quem sai aos seus nào dege-
nera. como demonstram as ln-
cursões eletrofunkiadaa de King
of groova (com homenagens ex-
plicitas a James Brown e Aretha
Franklin) ou a baladinha false-
teada l'rn in lovo. O EW&F criou
um molde afeito a auto-emula-
çi\o, desde os prlmórdios do grupo
gestado em Chicago pelo bate-
lista de Memphis. Maurice Whi-
te, um rato de estúdio de sessões

com blueseiros lendários como
John Lee Hooker. Muddy NVaters
e Howlin' Wolf e ases do rhythni
<V blues e jazz tipo Ktta James.
Kamsey Lewis e Bily Stewart.
O primeiro grupo de White. em
70. foi o Salty Peppers (numa
curiosa antecipaçflo do titulo tio
rap feminino pioneiro das Salt n
Peppa ffirl s).

No ano seguinte, com novo la-
youl, ele ja estava em Los Ange-
les pilotando o Earth. Wlnd & FI-
re. Mas a mistura de rhythm A:
lilues, Jazz, gospel e rook num
funk de metais e vozes que acaba-
ria marcando o planeta black, só
pegou |>ara valer com Hcad Io lhe
sky (73). E nílo foi apenas um
triunfo discográfico: em cena. o
grupo desenvolveu mil pirotec-
nias capazes de transformá-lo
num mus! ao vivo da era pré-cll-
pe. Heritage lembra que tudo is-
so foi feito á serviço do pop de
massa. Se na vinheta Interlude:
Bird, o sax alto C.ary Bias cita
o mestre do bebop Charlie lia d
Parker durante alguns segundos,
logo Daydream restabelece o pa-
tamar de facilidade melódica a
que o grupo acostumou seu públl-
co. E funk-se quem puder. (Tárik
dr Sou/a)

Cot ;i vã o * * *

FAIXA QUENTE

DISCOS/ Os mais vendidos RÁDIOS/ As mais tocadas

i.YuJa.5 Xti.xail3i
i Everybody knnwsSoma  Sônia (5 5)

J Gente 'ma internacional Vários (3 4>
111.uan ií- Vanessa  I,uan k Vanessa <9 2)
á i quatro estações Legião Urbana (7 40'
& Puritanal Vários(2111
T i Ido not irant uhat I haven t got Sinead O Conn' r «88»
8") Larnbah»ase  Vários< 0 !

i TTem da Alegria Tp.-m da Alegria i0 7)
10 'Eu ndo iou santo Bezerra da Silva (0 4i

Font»' Xopitn. O primeiro numero entrr fxtrènteses indica o
pnstçdo (in dist n tm lista da semana passada O segundo, hd
quantas semanas o disco está na lista, mesmo nàn seguida-
mente. Saíram Boto Barbosa (Heto fkirbosa). IjAmbAteria
Sucata (Vários t c SleppinK with the past (Elton John).
Voltaram Ijimbahnusp (Várias). Trem da Alegria (Trem da
Alegria) t F.u nAo sou santo (fiecerra da Silva).

¦ Radio Ciriuric
1* i Pais i filhos  I^egiAo Urbana
2") Kothing compares 2U Sinead O'Connor
3°) Blaze of alonj .,Ion Bon Jovi
4' i Running  Information Society
5°) Listen to your heart. Sonia
6") Era urn guroto que vomo en amava os Hcotles e os
Rolling Stories Engenbeiros do Hawaii
7°) Step hu step New KiiLs on the Block
8"i Ad nee for the young »( luvrt Tears for Fears
& ) Knockin' on heaven's door Guns N'Roses
10 iAII around the world  Lisa Stanfield

Um 

'iceberg' 

no

meio do caminho

irtluir Dapirrt'

AMEKICA. 

eu te dei tudo e agora
iiAo .sou nada. Quantos artist.is
poderiam recitar « verso do poe-
ta becil A11 on Cinsberg. hein?

Eles vão para lá e, om busca de soarem
tou filmarem ou pintarem ou escreverem
ou... i como amorlt anos, perdem a pnipria
identidade Até dói dizer que essa t ragé-
dia aconteceu coru uma das coisas mais
deliciosas surgidas na Clril Bretanha na
década passada, o duo Kverythlng But
Tho Otrl. I 'ttnado pela > antora Trai •
Thorn e pelo i ant( i muit unstrumor.t ista
Ben Watt. lnvllzmente e o que se ouve no
1.1' Thc .'.tn r.tarjc of Ire mas lojas via
WKA ) se nAo fosse por suas vozes Traeey
e Ben estariam irreconhecíveis. Tudo
porqio deu luam se amei ! anizar

yu'-m | • 1 i- a ca ;<a mi ei na d¦ > disco
vai tomar uni baila susto ao lor a íu ha
técnica Aoinvésd •banim da prda: steel
que i ol n.oi delo adamente o tiop-folk
do duo nos primeiros trabalhos, ha uma
multidilo de parto ipaçôes especiais: Mi
chael Brecki :. Kirk Whalum e Stan Getz
tsaxes tenori; Mi< hael lauidau (guitarra);
Joe Sample e Hussel Ferrante (piano);
Ornar Hakim iliateria): John Patltuci
(baixo); \" 1 nni•? Colaiula (hateriai; Latry
Williams (te- lados); Lenny Castro (per-
cussftoi; e Jerry Hev t fluirelhorn). Ou se-
ja a fina flor dos participantes-espe-
ciaís-em-LTs-de-iazz. Tudo produzido por
outra figurinha fácil: Tomiiiy LiPuma.
Ti\o culpado na parada quanto a dupla do
EBTG.

Li Punia estava ele olho om Traeey &
Ben desde que eles lançaram seu primeiro
álbum conjunto, Edcn, em 84, fruto da

convergência das suas carreiras solo, es
tabelecldas respectivamente com .1 tli.s
tiint shorc e Xurth Mannc í)nrc. Desde
entflo. o duo resist ia em trabalhar com o
megapi odutoi. responsável por discos
tanto de Miles Davls quanto de David
Sanborn. Foi mantendo a coerência que o
Everything But The Glrl at ravessoti. com
mais ou menos brilho, os I.Ps l.ovr •: •
rrioru h (85i. Itabu the stum shinc briuht
(Hiii e Idletcnul (8Hl. que Incluíam doe -
i a lições de let ias nem tanto como 11 ) ,->i
ai!'s ifcll. An uou iryniti ! '¦ fnuriy '.
('orne on home. ('orne hcll or hiçjh in.itvr •*
Lace t\ here u >:.'rc 1 i: i t

A(jui. em l he hi mjuaw ot litc. as let ras
i 'ntinu.im tristinhas e os músicos sáo to
dos feras, mas as duas coisas nAo rasam
Mesmo porque os arranjos visitam sem o
menor pudor todos os clu hès do jazz de
Berklee. Assim a poteni lalmente interes-
sante travessia transatlântica repete a
desgraça do Ti'anii as v ires cálidas coli
dom 11 in um n ¦ r_g de n ie.',a profissional
Coni' i lõncia ou mio, as melhoies faixas
sí\o as parcerias de Traeey & Ben ujue
assina sozinho outras seis. mando Tuk
me com a yritfc de Womack ^ Womack i:
Mret me m the moriutiQ, Me and itobby D
e Tlic lanquagc o) hfe. Talvez a chave para
tamanha descaracterizarão este ia na letra
de Imayiniiig America: "Querida, não t"
nha medo. O ar está sempre claro Ha
montanhas e desertos e estrelas. As
i idades foram domadas e todos sa-
bem seu nome. Eles têm dinheiro e
casas e carros." Que saudade do duo
que dedicava Uyly littlc dreams, do
segundo disco, á inconformista atriz
Francês Farmer: "É um campo de ba-
talha, Francês. Você luta ou con
cede a vitória ao inimigo,
que chama sua força de ln-
sanidade." Ai. ai. América.

Cotação: •

()s
brita nieos

Ben Watt e
Tracei/
Thorn

aba iul<>-
naram seu

deln xuto
pop-tolk em

Ja vor de
arranjos que

passeiam
liei os clichês

da fusion

T-'rrirrrttfi iWi^nir'¦¦>.1 Ai. TaDw Ml v#yc?. ^1 •) •• tWB o)

OUTRAS PARADAS
¦ KM 105

1' i Quern c ro< t; Santlr.i de Sii
2") Quatro amanas <h u":<ir Ijian 4 Vanessa
3") Facendo paimo Benito di Paula
4°) Ego.... Placa Luminosa
5") Agiienta n»u\ ; ,los6 Augusto
6°) Midnight Nikka Costa
7°) Foi assim U'anderlea
3") Corafdo pirala  RoupaNova
>>) Bacontro casual .Conradn
10 i/'rela Beto Barbosa

¦ Alemanha Or. Compactos
1 i Yerdammt ich liebdich

Matthias Keim
2j) Oaops up Snap
31 Ucan't touch this M.C. Hammer
1 i It must have becn love Roxette
5 i Kmqston town l'B40

¦ Portugal Compactos
1°) Nothing compares 2U Sinead

O'Connor
2- ) Pump up Tei hnotronic
3°)Ja ndo lid estreJus Rui Veioso
1) Vogue Madonna

5" i Lambada Kaoma

¦ H!> FM/São Paulo
i Knockin' tm hcaven's door....
) Brasil

t i ,V5-i horg
1 i Mvi.:'ms c meninas

Ouns N" Roses
N.Vi Religifio

.Golix- de Estado
U;gláo Urbana

5°) Butter i]y on n u hcei
) Fore ver
) Anuther ti orld

3 ) Belos o malditos
) (1
lD')/?orn to he my bahg

The Mission
Kl.-,-

li ,1,1«. Cbinis
i ; tal Iri!> i ii

Titãs
i;i ¦. ¦' aí

18 Uruguai Compactos
i Rumba, samba, mambo Locomia

Tomght New Kids On Tlie Block
31 Enjoy the silcnce Depeche Mode
4) Si quu '-'samaria Gu^ermo Vila
51 Itockingover the beat.. Technotronie

¦ México Compactos
i Ter,gii todo. eicepto a íi..Luis Miguel

21 Ui vida decidió Emmànuel
3 i El peio de m, tm, mi.i ...Maria Serie
II Cmdado com * i < or i.:,>n ...Alejandra

Ouzman
'< > Vna h. ' "ui .<:»• mi-do Ft mar. U

Cotações ® ruim * requiat * * bom * * * ótimo excepcional Forito agência BFE
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