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Brasilia 

—Jamil Bittar ^

No Rio e em
Niterói, céu
nublado sujei-
to a chuvas.
Temperatura
em ligeiro de-
clinio. Máxi-

ma e mínima de ontem:
30,3° em Bangu e 16° no Ma-
racanã. Mar agitado, com
visibilidade moderada. Fo-
tos do satélite, mapa e tem-
po do mundo, página 14.

Servidores
O presidente Collor vetará
a volta dos 51 mil servido-
res postos em disponibili-
dade, prevista em emenda
da Câmara ao projeto de
reajuste salarial do funcio-
nalismo. O projeto ainda
será votado no Senado, ter-
ça-feira. (Página 4)

R.T. Fasanello

12% a 
partir 

de

segunda-feira

A Secretaria Nacional de Economia
autorizou aumento de 12% a partir de
segunda-feira para todos os automó-
veis, 37 dias após a última correção.
Com o novo reajuste, o modelo mais
barato (Gol CL 1.6 a álcool) passa a
custar Cr$ 2,79 milhões e o mais caro
(Santana GLSi a gasolina), Cr$ 11,79
milhões.

A Fundação Getúlio Vargas con-
firmou a aceleração dos preços no
varejo em julho, no Rio, ao divulgar a
taxa de 13,97% para o IPC, contra os
11,9% de junho. É a maior inflação
que a FGV registra na cidade desde
fevereiro último, quando o índice
marcou 20,4%. Os reajustes da carne
puxaram a alta de 16% dos alimen-
tos. {Negócios e Finanças, página 3)
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Deputados foram a supermercado provar que salário mínimo não compra cesta básica. (Página 4)

Collor critica empresários

? As passarelas da moda
revelam-se insuficientes
para mais outra modelo: a
argentina Alexia Dechamps
(foto), 24 anos. há 16 no Bra-
sil, mostra imagem e talen-
to na televisão, como a se-
cretária Liliane de O dono
do mundo, e quer fazer tea-
trò. Virginiana, Alexia usa
pastas de dente infantis e
prefere as saladas, por ma-
nia de se achar gorda.

Nova galáxia
A 150 mil anos-luz da Terra,
foi descoberta nova galáxia,
batizada de Sextans. Ela é
pequena, esférica, pálida e
transparente. (Página 9)

O presidente Fernando Collor atri-
buiu a alta dos preços aos empresários,
acusando-os de não respeitarem as deci-
sões das câmaras setoriais. "Quando

saem das reuniões, alguns se aproveitam

para remarcar acima do que ficou esta-
belecido", disse o presidente numa entre-
vista no Planalto. Collor afirmou que
esse procedimento 

"quebra a regra do

jogo" e força o governo a intervir "para

evitar que haja um descontrole nessa
escalada de preços". Assegurou que a
intervenção não trará novo choque eco-
nômico nem a volta do congelamento:
"É apenas um monitoramento, um con-
trole dos preços dos produtos", disse.

Collor desmentiu os rumores de
afastamento do ministro da Economia,
Marcílio Marques Moreira, do coman-
do da área econômica. Negou que o
ministro pretenda um novo aperto na
economia. "O 

que ele está falando é
uma reafirmação da nossa política de
austeridade fiscal e monetária", garan-
tiu. O presidente voltou a defender a
livre negociação dos salários. (Página 3)

Noite — Como beber de graça,
comer bem e barato, não ser bar-
rado nos bailes e driblar os fia-
nelinhas. Um guia para escapar
das armadilhas da noite carioca
6 fazer bons programas,

Show — O americano Vanilla
Ice chega ao Rio para apresen-
tação única, domingo, no Ma-
racanâzinho.

Cancelamento — A extensa pro-
gramação do Terra e Democra-
cia foi cancelada à última hora,
quando a revista já estava pronta.
A reportagem da página 27 fica.
portanto, sem vaior. uonnrmaua,
suVafestado dia 22 de setembro no
Aterro do Flamengo.
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? A seção Ofertas, estréia desta edição, dá ao leitor chance de ganhar

um vinho francês, entradas para o teatro e convites para sessão privada
do filme O exterminador do futuro IL

EUA aconselham

resolução da

divida externa

Para atrair investimentos americanos,
o Brasil precisa de "democracia, mercado
aberto e livre e resolução da dívida exter-
na". A receita foi passada ontem, a em-

presários paulistas, pelo próprio vice-

presidente dos Estados Unidos. Dan
Quayle, que evitou falar da reforma
constitucional brasileira durante sua es-
tada cm São Paulo.

Ele lembrou também que há nos Esta-
dos Unidos uma lei que proíbe as empre-
sas americanas de investirem em países
onde não existe lei de propriedade inte-
lectual. "Mas nós estamos dispostos a
apoiar reformas legislativas que atraiam
dinheiro americano para o Brasil", afir-
mou. Quayle deixa o Brasil hoje de ma-
nhã, viajando para o Haiti. (Página 5)

Havana — Reuter

Conselho
Um grupo de deputados esta-
duais está articulando a
criação de um projeto que
recria o Conselho de Contas
do Município, como câmara
auxiliar do Tribunal de Con-
tas do Estado. (Cidade, pág. 3)

Cotações

Robson chegou com folga e pensou ter baixado os 20s

Brasil ganha

mais 2 medalhas

de ouro no Pan

O velocista Robson Caetano encer-
rou a sua participação nos Jogos Pan-
Americanos com mais uma medalha de
ouro, dessa vez nos 200m, e obteve
ainda a sua melhor marca nesta tempo-
rada para a prova: 20sl5. Outro grande
resultado obtido pela equipe brasileira
em Cuba foi com Pedro Ferreira, que
ganhou o decatlo, dando ao Brasil a
sua quinta medalha de ouro, todas no
atletismo.

No basquete, a seleção feminina
ganhou fácil da Argentina e disputa
amanhã a semifinal contra o Canadá.
A equipe vencedora tentará a meda-
lha de ouro enfrentando Cuba ou Es-
tados Unidos. A treinadora Maria He-
lena teme que o excesso de confiança
prejudique a equipe. (Págs. 16 a 18)

Irmãos queriam

seqüestrar Xuxa

há cinco meses

Os irmãos paulistas Alberto, de 21
anos, e Douglas Loricchio, de 18, plane-
javam, há pelo menos cinco meses, se-
qüestrar a apresentadora Xuxa Meneghel
e a paquita Letícia Spiller. A dedução e da
policia e baseia-se no depoimento de Do-
mingos Loricchio Filho, de 27 anos, ir-
mão mais velho de Alberto e Douglas.
Ele contou que, a partir de março deste
ano, os dois vieram ao Rio três vezes,
sempre alegando que procuravam empre-
go. A 76a DP (Centro de Niterói) garan-
te que a família da estudante Adriana
Viana Dresjan, de 16 anos, pagou o res-
gate de US$ 300 mil. (Cidade, págs. 1, 3 e 5)

índio trabalha Rentabilidade

para 
traficante

em Rondônia,

O presidente da Funai, Fundação Na-
cional do índio, Sidncy Possuelo, denun-
ciou ontem na CPI da Internacionalização
da Amazônia que os índios brasileiros cs-
tão sendo utilizados para transporte de
pasta de coca pelo narcotráfico de Rondô-
nia. O serviço que eles prestam aos trafi-
cantes é pago em dinheiro ou mercadorias,
conforme agentes da Funai já puderam
constatar entre os índios suruís, em Ca-
coal, cidade do deputado federal Jabes
Rabelo. Em seu depoimento, Possuelo
criticou também o governador do Ama-
zonas, Gilberto Mestrinho. (Página 6)

Bari, Itália — Reuter

Dólar comercial: Cr$ 359.40
(compra), Cr$ 359,50 (ven-
da). Dólar paralelo: Cr$ 394
(compra), Cr$ 400 (venda).
Dólar turismo: Cr$ 392,88
(compra), Cr$ 397,40 (ven-
da). Salário mínimo com
abonos: Cr$ 23.131,68. TR
(Taxa Referencial de Ju-
ros): 11,70",,. TRD (Taxa Re-
ferencial Diária): 0,507434",,.
Tablita do dia 08.08: 1.9428.
Cadernetas de poupança
com aniversário hoje:
11.1744°,,. Último valor do
BTN: Cr$ 126,8621. Unif para
IPTU residencial: Cr$
(5.812,19. Unif para IPTU co-
mercial e territorial, ISS e
Alvará: Cr$ 7.046,82. Taxa de
expediente: Cr$ 1.409.36.
Uferj: Cr$ 10.133,00.

Após furarem o bloqueio naval italiano, 10 mil refugiados

albaneses chegaram exaustos ao porto de Bari. (Página 13)

de empresas é a

pior 
desde 73

A rentabilidade do patrimônio das em-
presas no ano passado foi de 1,4%, a mais
baixa registrada no país desde 1973, en-
quanto das 500 maiores companhias 171
contabilizaram prejuízos em 1990. Esses
são alguns dos dados que a 18" edição de
Melhores e Maiores, da revista Exame —

que chega às bancas no final do mês —,
vai mostrar sobre os impactos do Plano
Collor I nas contas das 500 maiores em-
presas do país. Para Stephen Kanitz, pro-
fessor da USP e coordenador do estudo,
"isso explica por que ninguém tem investido
no Brasil". (Negócios e Finanças, página 1)

Xiitas libertam

repórter inglês

após cinco anos

O jornalista britânico John Mc-

Carthy, de 34 anos, foi libertado após
cinco anos, três meses e 22 dias de
cativeiro no Líbano, em poder do

grupo muçulmano xiita Pró-Irà Jihad

(Guerra Santa). Apesar de magro e

pálido, ele estava bem disposto e disse

que suas condições de vida e alimen-
tação melhoraram muito nos últimos
dois anos. McCarthy é portador de
uma carta ao secretário-geral da
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, na

qual seus captores propõem a troca
dos 11 ocidentais ainda em poder do
Jihad por centenas de palestinos e
libaneses presos em Israel. (Página 12)

GOLDEN CROSS —
A maior e mais com-
pléta rede de atendi-
mento médico-hospi-
talar do pais à sua
disposição. Ligue e as-
socie-se: 235-2001.

ATENÇAO OBJE-
TOS DE PRATA —
Pagamos cotação in-
ternacional. Aparelhos
chá, castiçais, centros,
salvas, faqueiros etc.
VITRINE Cassino
Atlântico 267-8995.

CASA DA CHINA
• BENGALEIRO •
CAIXAS • BAN-
COS. R ua do Catete,
72 — Tel. 205-3818
Rua Farme de Amoe-
do, 80-A — Tel. 267-
7540.

1» DIMENSÃO vieira
souto vistAo pano-RÂMICO — Slão c/bar vis-
láo mar — 3 qts c/arm (suite)sla jtar ampla copa-coz planejdeps US5 450 mil — 267-1493 D-3/148 CRECI 2118

1* DIMENSÃO VISC. PIRA-JÁ — 3 qtos c/arm (suíte) bhcoz dec deps gar — só US$110 mil 267-1493 D-3/180CRECI 2118.

GOLDEN CROSS —
ASSOCIE-SE A OR-
GANIZAÇÃO DESAÚ-
DE QUE CONTA COM
12 MIL MÉDICOS E
DÀ COBERTURA A
MAIS DE 2 MILHÕES
DE ASSOCIADOS. LI-
GUE JÀ: 235-2001.

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anti-
gas. Antiquário da
Atlântica. Av. Atlânti-
ca, 2364/Loja AVA-
LIAÇÃO SEM COM-
PROMISSO. Tels:
235-1494/235-0895.

PRÊMIO CS 90 — Gas. 1.6
vermelho metálico 2 portas
pintura perolizada desemba-
çador traseiro novíssima aeei-
to troca. CAROLI-CAR R. Ba-
ráo de Mesquita 132 PABX:
284-8294.

PRÊMIO CSL 88 — 4 pts ta-
ríssimo est. c/ar. vidros eletr.
Fac 12 ms R. Piauí n° 72
SANTOS AUTOMÓVEIS
289-5545

COMPRO CRUZA-
DOS NOVOS —Me-
lhor taxa de mercado,
negócio imediato. Tra-
tar com PAULO CE-
ZAR OU HUMBERTO
220-7740/220-2653.

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS — Pa-
tek de pulso e bolso,
Cartier. Supero qual-
quer oferta. Tel: 521-
0945 (2a a 6a) AVA-
LIAÇÃO SEM COM-
PRÒMISSO.

GOLDEN CROSS —
FAÇA HOJE MESMO
O SEU SEGURO-
SAÚDE E TENHA A
GARANTIA DE UMA
AMPLA REDE DE
ATEN DlM ENTO E
QUALIDADE EM
SERVIÇOS. LIGUE
JÀ: 235-2001.
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? A se^ao Ofertas, estreia desta edi(io, da ao leitor chance de ganhar
urn vinho frances, entradas para o teatro e convites para sessao privada

do filme 0 exterminador do futuro II.

albaneses chegaram exaustos ao porto de Bari. (Pagina 13)
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Robson chegou com folga e pensou ter baixado os 20s
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? A seção Ofertas, estréia desta edição, dá ao leitor chance de ganhar
um vinho francês, entradas para o teatro e convites para sessão privada

do filme 0 exterminador do futuro II,
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Bittar

TEMPO

No Rio e em
Niterói, céu
nublado sujei-

iZ-UJ to a chuvas.
Temperatura

¦Km'»—' em ligeiro de-_ mjiruin. clínio. Máxi-
ma e mínima de ontem:
30,3° em Bangu e 16° no Ma-
racanã. Mar agitado, com
visibilidade moderada. Po-
tos do satélite, mapa e tem-
po do mundo, página 14.

Servidores
O presidente Collor vetará
a volta dos 51 mil servido-
res postos em disponibili-
dade. prevista em emenda
da Câmara ao projeto de
reajuste salarial do funcio-
nalismo. O projeto ainda
será votado no Senado, ter-
ça-feira. (Página 4)

? As passarelas da moda
revelam-se insuficientes
para mais outra modelo: a
argentina Alexia Dechamps
(foto), 24 anos, liá 16 no Bra-
sil, mostra imagem e talen-
to na televisão, como a se-
cretária Liliane de O dono
do mundo, e quer fazer tea-
tro. Virginiana, Alexia usa
pastas de dente infantis e
prefere as saladas, por ma-
nia de se achar gorda.

Nova galáxia
A 150 mil anos-luz da Terra,
foi descoberta nova galáxia,
batizada de Sextans. Ela é
pequena, esférica, pálida e
transparente. (Página 9)

Carros sobem

12% a partir 
de

segunda-feira

A Secretaria Nacional de Economia
autorizou aumento de 12% a partir de
segunda-feira para todos os automó-
veis, 37 dias após a última correção.
Com o novo reajuste, o modelo mais
barato (Gol CL 1.6 a álcool) passa a
custar Cr$ 2,79 milhões e o mais caro
(Santana GLSi a gasolina), CrS 11,79
milhões.

A Fundação Getúlio Vargas con-
firmou a aceleração dos preços no
varejo em julho, no Rio, ao divulgar a
taxa de 13,97% para o 1PC, contra os
11,9% de junho. É a maior inflação
que a FGV registra na cidade desde
fevereiro último, quando o índice
marcou 20,4%. Os reajustes da carne
puxaram a alta de 16% dos alimen-
tos. (Negócios e Finanças, página 3)
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Deputados foram a supermercado provar que salário mínimo não compra cesta básica. (Página 4)

Collor critica empresários

O presidente Fernando Collor atri-
buiu a alta dos preços aos empresários,
acusando-os de não respeitarem as deci-
sões das câmaras setoriais. "Quando

saem das reuniões, alguns se aproveitam
para remarcar acima do que ficou esta-
belecido", disse o presidente numa entre-
vista no Planalto. Collor afirmou que
esse procedimento 

"quebra a regra do
jogo" e força o governo a intervir "para

evitar que haja um descontrole nessa
escalada de preços". Assegurou que a
intervenção não trará novo choque eco-
nômico nem a volta do congelamento:
"É apenas um monitoramento, um con-
trole dos preços dos produtos", disse.

Collor desmentiu os rumores de
afastamento do ministro da Economia,
Marcílio Marques Moreira, do coman-
do da área econômica. Negou que o
ministro pretenda um novo aperto na
economia. "O 

que ele está falando é
uma reafirmação da nossa política de
austeridade fiscal e monetária", garan-
tiu. O presidente voltou a defender a
livre negociação dos salários. (Página 3)

Noite — Como beber de graça,
comer bem e barato, não ser bar-
rado nos bailes e driblar os fia-
nelinhas. Ura guia para escapar
das armadilhas da noite carioca
e fazer bons programas.
Show — O americano Vanilla
Ice chega ao Rio para apresen-
taçâo única, domingo, no Ma-
racanâzinho.

Cancelamento — A extensa pro-
gramação do Terra e Democra-
cia foi cancelada à última hora,
quando a revista já estava pronta.
A reportagem da página 27 fica,
portanto, sem valor. Confirmada,
só a festa do dia 22 de setembro no
Aterro do Flamengo,

EUA aconselham

resolução da

dívida externa

Para atrair investimentos americanos,
o Brasil precisa de "democracia, mercado
aberto e livre e resolução da dívida exter-
na". A receita foi passada, ontem, a em-
presários paulistas, pelo próprio vice-
presidente dos Estados Unidos, Dan
Quayle, que evitou falar da reforma
constitucional brasileira durante sua es-
tada cm São Paulo.

Ele lembrou também que há nos Esta-
dos Unidos uma lei que proíbe as em^re-
sas americanas de investirem cm países
onde não existe lei de propriedade inte-
lectual. "Mas nós estamos dispostos a
apoiar reformas legislativas que atraiam
dinheiro americano para o Brasil", afir-
mou. Quayle deixa o Brasil hoje de ma-
nhã, viajando para o Haiti. (Página 5)

Irmãos queriam

seqüestrar Xuxa

há cinco meses

Os irmãos paulistas Alberto, de 21 anos,
e Douglas Loricchio, de 18, planejavam, há
pelo menos cinco meses, seqüestrar a apre-
sentadora Xuxa Meneghel e a paquiia Letí-
cia Spiller. A dedução é da policia e baseia-
se no depoimento de Domingos Loricchio
Filho, de 27 anos, irmão mais velho de
Alberto e Douglas. Ele contou que, a partir
de março deste ano, os dois vieram ao Rio
três vezes, sempre alegando que procuravam
emprego. A estudante Adriana Viana Dres-
jan, de 16 anos, foi libertada ontem à
noite. A 76a DP (Centro de Niterói) garan-
te que a família da jovem pagou um resgate
de US$ 300 mil. (Cidade, págs. 1, 3 e 5)

índio trabalha

para 
traficante

em Rondônia

O presidente da Funai, Fundação Na-
cional do índio, Sidncy Possuelo, denun-
ciou ontem na CPI da Internacionalização
da Amazônia que os índios brasileiros es-
tão sendo utilizados para transporte de
pasta de coca pelo narcotráfico de Rondô-
nia. O serviço que eles prestam aos trafi-
cantes é pago em dinheiro ou mercadorias,
conforme agentes da Funai já puderam
constatar entre os índios suruís, em Ca-
coal, cidade do deputado federal Jabes
Rabelo. Em seu depoimento, Possuelo
criticou também o governador do Ama-
zonas, Gilberto Mestrinho. (Página 6)

Rentabilidade

de empresas é a

pior 
desde 73

A rentabilidade do patrimônio das em-
presas no ano passado foi de 1,4%, a mais
baixa registrada no país desde 1973, en-
quanto das 500 maiores companhias 171
contabilizaram prejuízos em 1990. Esses
são alguns dos dados que a 18;l edição de
Melhores e Maiores, da revista Exame —

que chega às bancas no final do mês —,
vai mostrar sobre os impactos do Plano
Collor 1 nas contas das 500 maiores em-
presas do país. Para Stephen Kanitz, pro-
fessor da USP e coordenador do estudo,
"isso explica por que ninguém tem investido
no Brasil". (Negócios e Finanças, página 1)

Conselho
Um grupo de deputados esta-
duais está articulando a
criação de um projeto que
recria o Conselho de Contas
do Município, como câmara
auxiliar do Tribunal de Con-
tas do Estado. (Cidade, pág. 3)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 359.40
(compra), CrS 359.50 (ven-
da). Dólar paralelo: CrS 394
(compra), CrS 400 (venda).
Dólar turismo: CrS 392,88
(compra), CrS 397,40 (ven-
da). Salário mínimo com
abonos: CrS 23.131.68. TR
(Taxa Referencial de Ju-
ros): 11.70",,. TRD (Taxa Re-
ferencial Diária): 0.507434",,.
Tablita do dia 08.08: 1.9428.
Cadernetas de poupança
com aniversário hoje:
11,1744",,. Último valor do
BTN: CrS 126.8621. Unif para
IPTU residencial: CrS
6.812,19. Unif para IPTU co-
mercial e territorial. ISS e
Alvará: CrS 7.046.82. Taxa de
expediente: CrS 1.409.36.
Uferj: CrS 10.133.00.

Brasil 
ganha

mais 3 medalhas

de ouro no Pan
O velocista Robson Caetano encer-

rou a sua participação nos Jogos Pan-
Americanos com mais uma medalha
de ouro, dessa vez nos 200m, e obteve
ainda a sua melhor marca nesta tem-
porada para a prova: 20sl5. Outra
medalha de ouro conquistada ontem
pela equipe de atletismo do Brasil foi
no declato, com Pedro Ferreira. A
equipe masculina de tênis também ga-
nhou ouro, a sexta do Brasil, e a femi-
nina ficou com o bronze.

No judô, Frederico Flexa ganhou
mais uma medalha de bronze para o
Brasil. A seleção feminina de basquete
de Hortência passou fácil pela Argen-
tina e disputa amanhã a semifinal
com o Canadá. A vencedora tentará a
medalha de ouro enfrentando Cuba
ou Estados Unidos.(Páginas 16 a 18)

Xiitas libertam

repórter inglês

após cinco anos

O jornalista britânico John
McCarthy, de 34 anos, foi libertado
após cinco anos, três meses e 22 dias
de cativeiro no Líbano, em poder do

grupo muçulmano xiita Pró-Irã Jihad

(Guerra Santa). Apesar de magro e

pálido, ele estava bem disposto e disse

que suas condições de vida e alimen-
tação melhoraram muito nos últimos
dois anos. McCarthy é portador de
uma carta ao secretário-geral da
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, na

qual seus captores propõem a troca
dos 11 ocidentais ainda em poder do
Jihad por centenas de palestinos e
libaneses presos em Israel. (Página 12)

GOLDEN CROSS —
A maior e mais com-
pleta rede de atendi-
mento médico-hospi-
talar do pais à sua
disposição. Ligue e as-
socie-se: 235-2001.

ATENÇÃO OBJE-
TOS DE PRATA —
Pagamos cotação in-
ternacional. Aparelhos
chá, castiçais, centros,
salvas, faqueiros etc.
VITRINE Cassino
Atlântico 267-8995.

CASA DA CHI
• BENGALEIRO •
CAIXAS • BAN-
COS. Rua do Catete,
72 — Tel. 205-3818
Rua Farme de Amoe-
do, 80-A — Tel. 267-
7540.

1" dimensão vieira
SOUTO VISTAO pano-RÀMICO — Slão c/bar vis-
tão mar — 3 qts c/arm (suite)sla jtar ampla copa-coz planej.deps USS 450 mil — 267-1493 D-3/148 CRECI: 2118.

1" DIMENSÃO VISC. PIRA-JÁ — 3 qtos c/arm (suite) bhcoz dec deps gar — só USS110 mil 267-1493 D-3/180CRECI: 2118

GOLDEN CROSS—
ASSOCIE-SE A OR-
GANIZACÃO DESAÚ-
DE QUE CONTA COM
12 MIL MÉDICOS E
DÁ COBERTURA A
MAIS DE 2 MILHÕES
DE ASSOCIADOS. LI-
GUE JÁ: 235-2001.

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anti-
gas. Antiquário da
Atlântica. Av. Atlânti-
ca, 2364/Loja AVA-
LIAÇÃO SEM COM-
PROM ISSO. Tels:
235-1494/235-0895.

PRÊMIO CS 90 — Gas. 1.6
vermelho metálico 2 portas
pintura perolizada desemba-
çador traseiro novíssima acei-
to troca. CAROLI-CAR R Ba-
ráo de Mesquita 132. PABX:
284-8294.

PRÊMIO CSL 88 — 4 pis ra-
ríssimo est. c/ar. vidros eletr.
Fac 12 ms R. Piaui n° 72
SANTOS AUTOMÓVEIS
289-5545

COMPRO CRUZA-
DOS NOVOS - Me-
lhor taxa de mercado,
negócio imediato. Tra-
tar com PAULO CE-
ZAR OU HUMBERTO
220-7740/220-2653.

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS — Pa-
tek de pulso e bolso,
Cartier. Supero qual-
quer oferta. Tel: 521-
0945 (2a a 6a) AVA-
LIAÇÃO SEM COM-
PRÒMISSO.

GOLDEN CROSS —
FACA HOJE MESMO
O SEU SEGURO-
SAÜDE E TENHA A
GARANTIA DE UMA
AMPLA REDE DE
ATENDIMENTO E
QUALIDADE EM
SERVIÇOS. LIGUE
JÁ: 235-2001.
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Coluna do Castello

A guerra no PMDB de

Quércia e Requião

Não 
há dúvida

dc que o presi-
dente do PMDB,
Orcstes Quércia, c
um político que en-
tende do riscado.
Levado às cordas
pelo governador do
Paraná, Roberto
Requião, reagiu na
mesma medida, devolvendo
os golpes. Um presidente de
partido, sobretudo se pensa
no futuro, não pode ficar de
cabeça baixa. Para continuar
no posto e aspirar a tornar-
se candidato a presidente da
República não poderia dei-
xar-se intimidar cm sua pró-
pria casa. Teria sido péssimo
para ele, se não reagisse.

Se foi correta sua decisão
dc aceitar o estado de guerra
não lhe será fácil tirar Re-
quião do PMDB. Rejeitando
o convite para demitir-se do
partido o governador do Pa-
raná mantém cm polvorosa
a cidadela de Quércia, pois é
dc lá mesmo dentro dos mu-
ros pemedebistas que conti-
nuará a fustigar o ex-gover-
n a d o r d c São Paulo.
Requião, para o seu eleitora-
do, reveste-se do prestígio de
quem está defendendo os co-
fres públicos contra um poli-
tico que hesita cm enfrentar
as denúncias e prefere, para
minimizá-las, processar o
denunciante por calúnia c
injúria.

A guerra intestina deixa
seqüelas. Com ela, sofrem o
aspirante a candidato e o
próprio partido. Quércia
não pode bater cm retirada
mas tem o dever dc abrir
alternativas para seus corre-
ligionários, quando nada pa-
ra não dar recibo de ser um
simples ambicioso dc poder.
Ele mesmo teria alternativa
se sentir muito difícil a ten-
tativa de chegar ao Palácio
do Planalto. Voltar ao go-
verno de São Paulo seria me-
nos problemático, tanto
mais quanto o ^governador
Luiz Antônio Fleury pode
substituí-lo na disputa da
Presidência sem desdouro
para São Paulo.

Fleury vai preservando
sua imagem c inscrindo-sc
num processo que, segundo

\

sua própria previ-
são, indicaria a luta
pela moralização da
vida pública nova-
mente como a tôni-
ca de campanha su-
cessória. Fleury não
passou a mão sobre
a cabeça de auxilia-
res que herdou dc

Quércia c que são apanha-
dos em flagrante de mau
procedimento, ou pelo me-
nos suspeitados disso por
denúncias que suscitam pc-
didos de demissão logo acei-
tos. Ele está trabalhando de
modo a não comprometer
definitivamente a imagem
dos políticos do seu partido
c do seu estado, envolvidos
na guerrilha anti-Quércia.

O PMDB está com sua
presença na campanha su-
cessória ameaçada pelos ti-
ros de canhão disparados
pelo governador do Paraná
contra o presidente do parti-
do. Isso abre o campo para
incursão de outros aspiran-
tes á Presidência que nave-
gam mais facilmente pelas
aguas serenas da moralida-
de. Tasso Jcreissati, pelo
PSDB, vai na vanguarda res-
paldado pelo trabalho dele c
de sua equipe no governo do
Ceará, ajustado a padrões de
comportamento ético e dc
cficiencia administrativa.

Mas o PFL também co-
loca-sc na mesma vertente
com o governador Antônio
Carlos Magalhães transfor-
mando numa ópera dramáti-
ca sua campanha contra o
cx-govcrnador Nilo Coelho.
Ele diz que não sabe se será
candidato, mas aue a cor-
rupção se generalizou a tal
ponto que é impossível não
lutar pela regeneração do te-
cido político e administrati-
vo, tão afetado por maus ad-
ministradores e políticos
inescrupulosos. O PFL con-
ta também, nessa mesma li-
nha, com outro trunfo, o go-
vernador dc Pernambuco,
Joaquim Francisco, cujo no-
me se inclui num elenco re-
novado dc homens públicos
que percebem que ou melho-
ra o padrão da vida pública
ou regime e país estarão cm
maus lençóis.

São Francisco de
Assis

Dc Florianópolis, recebi,
com data de 24 de julho, a
seguinte carta:"Senhor: dc esclarecido
que é, V. Sa. tem direito dc o
ser mais ainda. Filho dc São
Francisco de Assis, peço vê-
nia para chamar sua culta
atenção sobre a generalizada
gafe dc informação, que atri-
bui a São Francisco a auto-
ria da assim chamada oração
da paz. Daí, a mídia escrita c
falada extrai, até o enjôo, o
franciscano 

"é dando que se
recebe" (por sinal, bíblico),
transformado, entre nós, em
chavão político, dc gosto

não apenas condenável, mas

péssimo. A oração em apre-
ço não é dc São Francisco de
Assis.

Provavelmente, consti-
tuiria um furo jornalístico,
dc informação ja agora im-
prescindivcl, sc o JB aceitas-
se um artigo documentado
meu sobre o assunto: talvez
consigamos, assim, frear, um
pouquinho que seja, tão rc-
petitivos impulsos do que sc
me afigura como deboche dc
um texto merecedor de mais
respeito, no Pais da Piada.

Sinceramente, a) Frei El-
zeário Schmitt, OFM, jorna-
lista c historiador"

Carlos Castello Branco

REDE FERROVIAHA FEDERAL SA
RFFSA
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Projeto reduz
poder

de ministros

Leopoldo Silva — 17/8/90 José Varela — 9/3/90
Odail Figueiredo

BRASÍLIA — O presidente Fernan-
do Collor receberá daqui a cerca de 15
dias projeto que pode mudar a geografia
do poder em Brasília. O projeto pretende
montar um sistema para controlar e
coordenar a ação do governo nos diver-
sos setores — incluindo a atuação dos
bancos federais e das principais empresas
estatais. O comando funcionaria na Se-
cretaria Geral da Presidência da Repú-
blica, hoje chefiada pelo embaixador
Marcos Coimbra. A proposta tem dois
objetivos interligados: imprimir maior
eficiência e nitidez aos projetos governa-
mentais e capitalizar politicamente essas
ações, para aumentar a base de sustenta-
ção do governo no Congresso e junto às
forças políticas regionais.

Se aprovado por Collor, o projeto
dará à Secretaria Geral da Presidência
uma soma de poderes que nenhum dos
atuais integrantes do primeiro escalão
possui. De acordo com a proposta, ela
passaria a reunir atribuições que, nos
governos anteriores, eram divididas entre
a Secretaria de Planejamento e a Casa
Civil — ambas extintas com a reforma
administrativa. Em contrapartida, cada
um dos atuais ministros e secretários per-
deria uma parcela de poder, passando a
ser mais executores das diretrizes traça-
das pelo Palácio do Planalto do que
formuladores e gestores de políticas pró-
prias. O autor da idéia é o secretário de
Desenvolvimento Regional. Egberto
Baptista, que vem elaborando a proposta
em conjunto com outros dois auxiliares

^^
Egberto articula a mudança Coimbra: perfil inadequado

de confiança do presidente, o próprio
embaixador Marcos Coimbra e o secre-
tário de Assuntos Estratégicos, Pedro
Paulo Leoni Ramos.

Discutida até agora apenas no circulo
mais restrito dos assessores de confiança
do presidente, o projeto não é conhecido
pelos demais ministros e secretários do
governo. Inicialmente — como revelou
há dois meses o jornalista Villas Boas
Corrêa, do JORNAL DO BRASIL —, o
projeto previa a criação de nova secreta-
ria de administração e planejamento,
mas a idéia foi abandonada. O atual
projeto, segundo um de seus formulado-

res, não muda em nada a atual estrutura
do governo, apenas redistribui as funções
dos ministérios e secretarias, centralizan-
do toda a ação política e administrativa
no Palácio do Planalto.

Embora ainda não tenha sido apre-
sentado na sua versão final ao presidente— que, entretanto, conhece suas linhas
gerais e deu sinal verde para a continuí-
dade dos estudos —, o projeto já desper-
ta reação no escalões mais elevados do
governo. "Acho que esse projeto mistura
objetivos políticos válidos com aspira-
ções pessoais", afirma um graduado as-
sessor do Ministério da Economia.

No raciocínio desse funcionário, o
embaixador Marcos Coimbra não reúne
características necessárias para desempe-
nhar as novas tarefas que seriam atribuí-
das à Secretaria Geral da Presidência,
que exigiriam conhecimento econômico,
visão estratégica e grande capacidade de
articulação política. Nessa linha de pen-
samenlo, o projeto estaria criando uma
função sob medida para Egberto Baptis-
ta. 0 secretário de Desenvolvimento Rc-
gional, pivô da crise que excluiu a ex-mi-
nistra Zélia Cardoso de Mello do
governo, c hoje uma das figuras mais
poderosas do governo, evita avançar na
discussão, mas rebate as insinuações."Meu único projeto é servir ao governo
Collor", afirma.

Um dos assessores que ajuda a elabo-
ração dos estudos observa que um dos
principais objetivos da proposta é pro-
gramar os planos do governo, de modo a
vincular a ação administrativa à articula-
ção política no Congresso, onde as atuais
lideranças governistas não tem consegui-
do evitar derrotas cm votações impor-
tantes. Os autores do projeto querem
também evitar episódios como o que
ocorreu há um mês durante a visita de
Collor á região dc Presidente Prudente,
em São Paulo. Na ocasião, o presidente
inaugurou um hospital totalmente finaii-
ciado com recursos do Ministério da
Saúde. Mas, ao cortara fita de inaugura-
ção, teve a surpresa de '. ;r na placa de
bronze agradecimentos da população
apenas ao governador do estado, I.ujz
Antônio Fleury. O trabalho do governo
federal foi solenemente ignorado.

Um 
'viúvo' 

de Faria de Sá no PRN

Primo de Collor
sente saudades
do antigo líder

BRASÍLIA 
— O ex-líder do PRN

na Câmara Arnaldo Faria dc Sá
(SP) deixou um viúvo na bancada: o
deputado federal Euclydes Mello (SP),
primo do presidente Fernando Collor,
justamente quem determinou a saída
do paulista e escolheu para o cargo seu
velho amigo alagoano Cleto Falcão. A
primeira reunião da bancada sob a li-
derança do novo líder não contou com
a presença de Faria de Sá. Na quarta-
feira, cm almoço na casa do deputado
Freire Jr. (PRN-TO), quando os depu-
tados explicaram o que esperam de
Cleto, Euclydes Mello preferiu ficar
nos elogios ao trabalho do antigo líder,
lamentando seu afastamento depois do
episódio em que Arnaldo Faria de Sá
teria declarado seu apoio à candidatu-
ra dc Orcstes Quércia à presidência da
República.

Cleto, anunciado como líder há 15
dias, só esta semana foi oficializado no
cargo: na terça feira, ele entregou á
Mesa Diretora da Câmara a relação

José Varella — 29/7/89
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Cleto: um não na bancada

dos parlamentares que o apoiam. Ob-
teve a assinatura de 36 dos 41 depu-
tados do PRN — 22 seriam suficientes
para garantir-lhe o cargo, mas não se
livrou da negativa ostensiva de Eucly-
des, que se recusa definitivamente a
assinar a carta de apoio ao novo líder.

A bancada manifestou o desejo de

que Cleto, como amigo de Collor,
aproxime o partido do presidente. As
maiores cobranças foram de Maurici
Mariano (SP), que repetiu criticas à má
acolhida que os ministros dão aos par-
lamentares e reclamou um atendimento
cordial c efetivo ao PRN. "Afinal, so-
mos o partido que sempre está ao lado
do presidente.""Não fiz qualquer referência a Cleto
na liderança", garante Euclydes, que
sustenta seu protesto pessoal contra o
novo líder, embora garanta que a lide-
rança será respeitada. Queixas á parte, a
atitude do primo do presidente não de-
verá trazer maiores embaraços a Cleto
na liderança. Os dois evitam comentar o
assunto, mas os conhecedores da política
de Alagoas, onde Euclydes foi vice-lídcr
de Cleto na Assembléia durante o gover-
no Collor no estado, antes de se transfe-
rir para São Paulo, sabem que o proble-
ma entre os dois é pessoal.

Euclydes responsabiliza Cleto pela
derrota eleitoral de seu irmão Francisco
Mello. Francisco desistiu de se candida-
tar a deputado, numa eleição que consi-
derava ganha, porque Cleto garantiu
que o presidente Collor o queria no
Senado. Ele concorreu e perdeu a eleição
para senador e Euclydes descobriu que o
pedido do presidente jamais existiu.

Suplente de

Gilberto Gil

quer cassa ¦lo

SALVADOR — O vereador e com-
posilor Gilberto Gil (sem partido) pode
perder seu mandato, caso a Câmara Mu-
nicipal dc Salvador acate os argumentos
de seus suplentes Sudário da Cunha
(PMDB) c Marival Silva Lima. Eles ale-
gani que o vereador é um dos mais au-
sentes nas sessões da Câmara, porque
solicita seguidas licenças — sem venci-
mentos —. sempre inferiores a 120 dias,
o que impede sua substituição pelo pri-
meiro suplente.

Por isso. entraram com pedido de
verificação de freqüência de Gil e, caso
fique constatado que ele não compareceu
a um terço das sessões plenárias, vão
requerer a cassação de seu mandato,
conforme prevê o regimento interno da
Câmara Municipal. A atitude dos dois
suplentes não tem o apoio da maioria
dos vereadores baianos.

"O vereador Gilberto Gil não com-
parece às sessões plenárias e durante a
sua ausência a Câmara arca com os salá-
rios dos quatro funcionários de seu gabi-
nele", afirmou Sudário da Cunha. Ele
argumenta que se IX vereadores (quorum
mínimo para iniciar a sessão) seguissem
o exemplo de Gilberto Gil, a Câmara
permanceria fechada.

MAIS
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Jornal do Brasil de 07/08/91.
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Collor culpa empresários

pela 
escalada dos 

preços
BRASÍLIA — 0 presidente Fernando

Collor descartou ontem a possibilidade de
um novo choque econômico, negando que
o restabelecimento do controle de preços
seja o caminho para a volta do congela-
mento. "Não é congelamento. Apenas um
monitoramento, um controle dos preços
dos produtos", explicou. Collor disse que
a culpa da intervenção é dos empresários
que não respeitam os preços acertados nas
câmaras setoriais. "Quando saem das reu-
niões, alguns se aproveitam para remarcar
acima do que ficou estabelecido", criticou,
durante entrevista no Palácio do Planalto.

"Quebrando-se a regra do jogo, natu-
ralmente, o governo não pode deixar, no
momento cm que estamos atravessando,
de dar a sua participação para evitar que
haja um descontrole nessa escalada de
preços", justificou. Collor foi enfático ao
negar a possível saída do ministro Mar-
cílio Marques Moreira do comando da
Economia. "Absolutamente, não".

Austeridade — Collor negou que
Marcilio esteja querendo um novo aper-
to. "O que o ministro Marcilio está fa-
lárido é uma reafirmação da nossa políti-
í'í.' Ou seja, uma absoluta austeridade
fiscal e monetária. Isso eu venho falando
sccula seculorum, não é?", afirmou. "O
que ele está pregando é exatamente isso.
A necessidade de se perseverar nessa po-
litica de absoluta austeridade nas políti-
cas monetária e fiscal, e aprofundar as
reformas estruturais via análise pelo en-
vio ao Congresso dos projetos constantes
no Projetão".

Salários — Collor defendeu a livre
negociação dos salários e sustentou que
o reajuste automático deve ficar limitado
a quem recebe um salário mínimo. "Sc se
fizer uma pesquisa, uma avaliação dos
resultados positivos alcançados pela livre
negociação dos salários nas diversas em-
presas brasileiras, nós verificamos que
foi um aumento positivo para o traba-
lhador". Para o presidente, isso "já é um
avanço, é uma conquista dentro de uma
economia em que o Estado não tutele
mais as relações capital-trabalho". Col-
lor disse que ainda estava analisando as
alterações feitas pela Câmara dos Depu-

Brasília — Aldori Silva
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Collor levou operários ao parlatório para mostrar lago

tados no projeto de reajuste do funciona-
lismo. Como o projeto ainda será votado
no Senado, ele preferiu não falar a res-
peito. "Depois de cumprido o processo,
aí eu vejo". Collor disse que não teme
nova derrota no Congresso. "Derrota e
vitória fazem parte da vida", filosofou."O que não podemos é, em função de
achar que isso não tem aprovação do
Congresso, abdicar do direito que nós
temos de defender nossas idéias".

Sobre a emenda que a Câmara in-
cluiu no projeto do funcionalismo, deter-
minando a reintegração dos 51 mil servi-
dores colocados em disponibilidade,
Collor afirmou que está aguardando
"uma decisão cabal do Supremo Tribu-
nal Federal".

? Patentes — O presidente manteve sua
disposição de alterar a lei de patentes,
como está previsto no Projelão. Segundo
ele, todas as mudanças que pretende fa-
zer estão no Projeto de Reconstrução
Nacional. "A questão das patentes, das
marcas, a questão da propriedade inte-

lectual, da reserva de informática, todos
esses pontos que marcam a abertura de-
finitiva do Brasil ao mercado internacio-
nal, buscando a sua inserção soberana e
competitiva no mercado internacional".

? Americanos — Collor considerou"boa" a visita do vice-presidente dos
Estados Unidos, Dan Quayle, ao Brasil."Marcou um avanço, uma consolidação
dos avanços conquistados na minha visi-
ta aos Estados Unidos". Segundo ele, a
posição dos empresários americanos, co-
mo de todo o mundo, é muito faVoraVcl
ao Brasil, "embora,claro,com aselétiv/-'
dade hoje do capital, com a dificuldade
que se tem de se buscar capital, até por-
que aumentou a concorrência".

"Todos eles estão aguardando um
pouco mais para saber onde investir os
recursos", ressaltou. Collor observou
que "o capital está cada dia mais escasso,
cada dia mais seletivo porque a concor-
rência aumentou enormemente, sobretu-
do depois dos eventos da Europa do
Leste".

Rio será capital por 12 dias em 92

O presidente Fernando Collor vai
transferir o governo para o Rio de Janei-
ro durante os 12 dias da Conferência
Nacional do Meio-Ambiente, a Rio-92,
que se realizará em junho do ano que
vem. Ele vai se instalar no Palácio La-
ranjeiras para acompanhar de perto a
execução do programa, já discutido em
seguidas reuniões, que terão prossegui-
mento na próxima terça-feira. Collor deu
a informação depois de subir no parlató-
rio do Palácio do Planalto, pela segunda
vez desde a posse." Durante (líz minutos,
ele mostrou a dez operários da constru-
ção civil — que participaram da soleni-
dade da assinatura de convênio para al-
fabetização nos canteiros de obras — as
carpas do espelho d'água que contorna o
Planalto.

Collor disse aos trabalhadores, em-
pregados de uma das empresas do amigo
e deputado Paulo Octávio (PRN-DF),
que as carpas, presente de empresários
japoneses, "trazem felicidade". Lembrou
que dali, há um ano e cinco meses, fez

seu discurso de posse. "Às vezes, venho
aqui para me distrair. Tem uma carpa
branca com uma bola vermelha, que gos-
to muito", comentou.

Entrevistado por uma emissora de
rádio de São Paulo que está fazendo
campanha para salvar o Rio Tietê, Col-
lor declarou: "Eu sou francamente favo-
rável a essa campanha. Eu gostaria que
aqueles que estão trabalhando pela des-
poluição do Tietê me considerassem co-
mo um dos seus participantes, como um
dos seus membros". Disse ainda que está
trabalhando ao lado do governador Luiz
Antônio Fleury Filho, junto ao Ministé-
rio da Economia, para que seja cncon-
trada uma fórmula de financiamento do
projeto de recuperação do rio.

Na entrevista coletiva, depois do en-
conlro com os operários no parlatório,
Collor negou-se a comentar outra ques-
tão que envolve São Paulo e também o
PMDB: a briga entre o ex-governador
Orcstcs Quércia e o governador do Para-
ná, Roberto Rcquiâo. O presidente limi-
tou-se a sorrir.

DEIXE SEU PAI

AMARELO DE FELICIDADE.

11 DE AGOSTO. DIA DOS PAIS.

VEJA NA PAGINA 18 O MELHOR JEITO
PARA COMEMORAR FRIAMENTE O DIA DOS PAIS.
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O comentário sobre as desavenças do
PMDB ficou para o porta-voz da Prcsi-
dência da República, Cláudio Humberto
Rosa e Silva. Referindo-se a uma decla-
ração de Quércia, de que Collor só
aprenderá a ser presidente quando seu
mandato terminar, Cláudio Humberto
atacou: "O ex-governador tem um estilo
muito particular de lidar com os cofres
públicos. E esse seu estilo merece a indig-
nação do presidente".

O presidente Collor, o ministro da
Educação, Carlos Chiarelli, e o presiden-
te da Caixa Econômica Federal, Álvaro
Mendonça, participaram da assinatura
do convênio para alfabetização de traba-
lhadores. A CEF passará a participar do
Programa Nacional de Alfabetização e
Cidadania, desenvolvido pelo MEC. Isso
será feito através da concessão de priori-
dade no acesso aos recursos do Sistema
Financeiro da Habitação. As construto-
ras que instalarem salas de aula nos seus
canteiros terão precedência na obtenção
de financiamento.

Quem 
olha de

cima enxerga

outras saídas.

Encontre a sua com a JB AM,
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Collor vetará volta de servidor em disponibilidade

vJlRASILIA — 0 presidente Fernan-
do Collor vetará a emenda ao projeto de
rb'djUste do funcionalismo que determina
a"*V0lta imediata ao serviço dos 51 mil
servidores postos em disponibilidade. O
mWiíítro da Justiça, Jarbas Passarinho,
dis's'e que a alteração leita pela Câmara
dos'Deputados na proposta do Executi-
vacompromcteria a reforma administra-
tiva iniciada pelo governo em 1990. Ele
explicou que o Palácio do Planalto não
vahmobilizar a bancada governista no
Senado para derrubar emenda, porque
isso implicaria o retorno do projeto à
Câmara e, conseqüentemente, retardaria
o pagamento dos salários aumentados.
Diante dessa possibilidade, argumentou,
Q.VCto é a saida mais lógica.

Passarinho criticou outras emendas
que,¦'na votação da noite de quarta-feira,
os deputados acrescentaram à proposta
do governo. Uma das alterações modifi-
çpüó" texto original apenas para reiterar
a adçção a adoção do salário de ministro
dé'Èstado como teto de remuneração dos
fypíçionários federais. "Isso já está regu-
lamentado", lembrou o ministro. Ele
condenou também a rejeição do item que
tratava do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), assinalando que o
projeto ampliava as possibilidades de sa-
qu'é:""Eu não entendo onde o pessoal
esta\'í< com a cabeça, quando fez isso",
afirmou. "Alguém deve ter chegado per-
to,do,líder do PMDB (deputado Gene-
baítfo Corrêa) que, desavisado, foi con-
vçflcido a cometer essa brutalidade
contra o trabalhador"

"Outra critica foi feita quanto aos
adicionais de insalubridade. O ministro
disse que, nesse caso, os deputados co-
meteram um erro de aritmética. Lem-

jirou 
que o governo propôs 10% da
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ESOLETUR
PORTO SEGURO,
PRADO,
AICOBAÇA,
CARAVELAS,
ILHÉUS
e salvador:

jSlL

Solicite o folheio
explicativo da» seguintes

viagens:

PORTO SEGURO E SUL
DA BAHIA TOTAL

j Seleção primorosa das
belas praias doRODOVIÁRIO

Esgírito Santo • sul da Bahia; Meaípe, Gua-
rapari, Vitória, Prado, Tororâo, Alcobaça,
Caravelas, Porto Seguro e Coroa Vermelha.
Aoi idbados. 9 dta* • 10 refeições.
A partir d* 4 x Cr$ 36,075,
ou OS 126.980, èyilto
MARAVILHAS LITORÂNEAS
RODOVIÁRIO Inomim e atraente.Guo-

rapari, Vitória, Itamaraju, Monte Pascoal,
Porto Seguro, Cabrólia e Coroa Vermelha,
além de Prado, com suas famosas falésias.
Am sábados. 7 dias • 7 refeições.
4xCr$ 29.925,ouCr$ 105(330,èvlsta
HOTEL PRAIA DO PRADO
O paraíso i lá mesmol 200 km ao sul de Por-
to Seguro, em frente à belíssima praia com
12 km de extensão. Passeios a Prado e Vi-
tória.

4 K,Cr$ 26.625, mi Cr$ 93.720,èvilta
Sábados • domingos.
8 dias • 8 refeições.AÉREO

4xCr$ 22.575, e«Cr$ 79.460, èvista > avião

AS COSTAS QUENTES
Porto Seguro, Prado, Alcobaça e
Caravelas. 3 noites no Hotel Praia4ÍREO

do Prado e 4 noites em Cabrólia e Porto Se-
guro em Hotéis situados à beira-mar. O tour
aéreo mais completo para a região. Não
faça como Cabral que só conheceu Porto
Seguro.
Ao! domingos. 8 dias • 8 refeições.
4ic, {25.125, * cr} 88.440, à»tóí+ a*tòo

PORTO SEGURO
ESPETACULAR

Avião ou ônibus SOLNAVE. Hospedagem
í enthotéis situados à beira-mar, com piscina.

Cabrólia, Coroa Vermelha, Guarapari, Vi-
tória etc.
DODOVIÁDIO Ia* 5" • dominfl°*-RODOVIÁRIO l7 d|0| ( 6

A partir d* 4* Cr} 25.830,
ou Cr$ 90.920, i viste

Sábados «domingos.
8 dias e 7 refeições.AÉREO

^r$22.575,«.Cr$ 79.460,èvtste ? evlie
—O MELHOR DA BAHIA

Todo o litoral sul até
3§RODO-AÉREO Salvador. Guarapari,**"ft6do, Alcobaça, Caravelas, Porto Seguro,

Cabrólia, Coroa Vermelha, Itabuna, ilhéus"Milha de Itaparica. Avião Sa[vador/Rio.
Xqs sábados. 12 dias* 12 refeições.

, 4«Cr$47.100, m Cr$ 165.790, ivisti ? evUo

Extensões Rodoviárias e ]
Aéreas para o Nordeste:
Aracaju, Maceió,
Recife, Nafdle
Fortaleza.

*soletu
Em turismo a número 1

CENTRO; Quitando, 20/Slj. - Tel.: 221-4499
jllUCA: Soem Pena, 45/Lj. I0l-Tel.: 264-4893

JBCKABAN A: Santo Cloro, 70/Slj. • Tel.: 255-189S-tmNEMA: Visconde de Pirojá, 351 /Lj. 105-W.-.521-1188
NITERÓI: Moreira César, 229/1.012 - Tel.: 710-7401

CQNSUITE SEU AGENTE DE VIAGENS

remuneração, enquanto os parlamenta-
res preferiram aprovar 40% do venci-
mento. "Na maioria dos casos, 10% da
remuneração é mais do que 40% do
vencimento", informou.

O projeto de lei que concede reajustes
salariais aos servidores públicos somente
será votado pelo Senado na próxima ter-
ça-feira. Os líderes governistas no Sena-
do só conseguiram reunir ontem 37 das
54 assinaturas necessárias para que um
projeto tramite em regime de urgência
urgentíssima, e assim fosse votado ontem
mesmo, como havia pedido o ministro da
Economia, Marcílio Marques Moreira.

A decisão de vetar as emendas da
Câmara, anunciada pelo ministro Jarbas
Passarinho, não foi confirmada pela lide-
rança da bancada governista no Senado."Vamos tentar derrubar todas as emen-
das", anunciou o líder do PRN, senador
Ney Maranhão, que classificou de "de-
magogia" a inclusão no projeto de emen-
da autorizando o governo a conceder
nova antecipação salarial em outubro ou
novembro, retroativo a Io de outubro.

Caso as lideranças governistas op-
tem mesmo pela derrubada das emendas
e obtenham votos suficientes para isso,
o projeto terá que voltar à Câmara para
uma nova votação, o que acabaria por
retardar o pagamento dos reajustes pre-
visto — um reajuste geral de 20% c mais
índices de reajustes diferenciados para
as várias categorias com plano de carrei-
ras próprias. Resta aos governistas, po-
rém, uma outra alternativa: aprovar o
projeto como veio da Câmara, deixando
ao presidente Collor a opção do veto, o
que poderia apressar o processo e ga-
rantir o pagamento dos reajustes em
uma folha extra no próximo dia 15,
como está planejando o governo.

Bancada do

governo falha

mais uma vez

< i rfl udo não passou de um tea-
J. tro." Com esta frase, o líder

do governo na Câmara, deputado
Humberto Souto (PFL-MG), justifi-
cou a vitória dos partidos de oposição
na votação do projeto de lei que rea-
justa o salário do funcionalismo. O
Executivo conseguiu dar o aumento
que queria, mas teve que engolir dez
mudanças no texto. "A derrota era
inevitável", concluiu Souto. Pressiona-
das pelo lobby dos servidores, banca-
das ligadas ao governo se juntaram à
oposição. "Não queríamos ficar intri-
gados com os funcionários públicos",
confessou o vice-líder do PDS, Marce-
Uno Romano (SP), que votou a favor
de uma alteração, embora tenha dito,
no microfone do plenário, que a tese
era "demagógica".

Um líder partidário que tinha vota-
do com o governo, reagiu nervoso:"Temos de votar todas as emendas
populistas. Depois, o Senado derruba
ou o homem (o presidente Collor) ve-
ta". Um deputado ainda ponderou:"Mas esse pessoal de sindicato não
vota em você". E a resposta veio rápi-
da: "Estou cansado de votar em coisa
impopular". A partir dai, o líder tro-
cou o governo pela oposição, na noite
de quarta-feira.

Souto não se abalou com as cons-

tantes derrotas do governo. Ele tem
certeza absoluta de que o presidente
Collor vetará as mudanças, porque to-
das são inconstitucionais. Baseado no
Artigo 61 da Constituição, o líder do
governo argumenta que apenas o Po-
der Executivo pode apresentar leis que
tratem do funcionalismo. "A oposição
sabe disso e só fez média com a pia-
teia", criticou Souto. O deputado Ge-
nebaldo Correia (BA), líder do PMDB,
discorda do governista. Ele entende
que o Congresso pode legislar sobre
funcionalismo, desde que não crie no-
vas despesas para a União.

Nenhum governista tentou cabalar,
por exemplo, os votos controlados no
PMDB pelos governadores do Pará,
Jader Barbalho, e de Goiás, íris Re-
zende, cujas bancadas têm colaborado
com o Executivo em voytações impor-
tantes. Nem Souto nem o líder do
bloco governista, deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE), se importaram em
convocar os deputados à Brasília ou
em manterem as bancadas no plenário
da Câmara.

Na primeira votação, ás 20h30, 431
deputados registraram o voto. Uma
hora e meia depois, apenas 322 conti-
nuavam presentes. Quando a Câmara
votou o reaproveitamento, em 60 dias,
dos SI mil funcionários colocados em
disponibilidade pela reforma adminis-
trativa, apenas 55 deputados ficaram
contra a medida, enquanto 264 foram
favoráveis. Junto â oposição, estavam
as bancadas conduzidas pelos líderes
do PDC, Eduardo Siqueira Campos
(TC), e do PDS, Victor Faccioni (RS).

Brasília — Gilberto Alves
' 

•' 

"

|—| A atriz Claudia Raia, que com
'—' Marília Pera foi marginalizada
pela por seu apoio declarado ao cn-
tão candidato ;i presidência Fernan-
do Collor, recebeu ontem tratamento
especial na solenidade de assinatura
da mensagem que encaminha ao
Congresso Nacional o projeto dc lei
estabelecendo o Programa Nacional
de Financiamento da Cultura. Após

assiná-lo, o presidente pegou o do-,
cumento e o mostrou à atriz. que.
retribuiu com um sorriso. "O 

presin
dente não ofereceu o documento»
mas apenas mostrou, porque eu ha-
via pedido tanto e insistido muittf
pela lei", justificou Claudia Raià^
Ela foi a única artista que desceu a
rampa do terceiro andar, onde fiey,
instalado o gabinete presidencial.

J

Deputados imitam compras de Collor

Classificados

JB

580-5522

BRASÍLIA — Nove deputados ini-
ciaram ontem campanha pela recupera-
ção do poder de compra do salário mini-
mo no Supermercado Carrefour, o maior
de Brasília. Eles compraram os mesmos
produtos que o presidente Fernando
Collor adquiriu em 24 de abril de 90 e os
produtos da cesta básica criada em 1938
por decreto do presidente Getúlio Var-
gas. O grupo constatou que o salário
mínimo atual não compra sequer a "ces-
ta do Collor" para um mês. No Carre-
four, os produtos comprados pelo presi-
dente saíram por CrS 20.333, contra
salário mínimo de CrS 17 mil. Collor fez
compras para uma semana. Os depu-
tados multiplicaram o total por quatro,
representando um mês.

A cesta básica de Getúlio, que consi-
dera as necessidades de alimentação de
uma família com dois adultos e duas
crianças, saiu por CrS 59.055. Como o
Decreto 399, de 1938, previa que a cesta
básica deveria consumir no máximo 40%
do salário mínimo, o líder do PDT, Vi-
valdo Barbosa, calculou que o mínimo
atual deveria ser de CrS 147.637.

Assim que soube da iniciativa da
oposição, o porta-voz da Presidência,
Cláudio Humberto, ordenou que um
funcionário se antecipasse aos deputados
e fosse às compras. No início da tarde,
antes que os parlamentares chegassem ao
Carrefour, eíe já enviara ao gabinete de
Vivaldo Barbosa um quadro comparati-
vo dos preços da época que Collor fez as
compras com a relação dos preços que
seu funcionário encontrou.

"Como Vossa Excelência pode verifí-

car, a variação percentual da compra efe-
tuada situa-se em exatos 410,88%, en-
quanto, no mesmo período o salário
mínimo nominal, incluindo abono, subiu
529,6% — considerando que em agosto o
salário mínimo terá o mesmo valor de
julho, o que absolutamente não ocorrerá",
escreveu Cláudio Humberto a Vivaldo."Comprova-se, assim, que a política eco-
nômica adotada pelo governo logrou rea-
lizar, nesse período, o compromisso de
proteger o salário mínimo à luz das varia-
çòcs de preço da chamada cesta básica."

Para Vivaldo, a ida ao supermercado
provou que o salário mínimo não paga a
cesta básica. "Com este levantamento
nas mãos, vamos agora estudar o impac-
to do salário mínimo na economia para
negociar a nova política salarial", afir-
mou o líder do PDT. Os deputados divi-
diram-se em grupos. O grupo da "cesta
do Collor", formado por Cidinha Cam-
pos, Márcia Cibilis e Carlos Lupi, do
PDT do Rio, levou três sacos plásticos
roxos, ironizando a afirmação do presi-
dente sobre sua virilidade.

A "cesta do Getúlio" ocupou quatro
carrinhos, enquanto a "cesta do Collor"
coube em um. A de Getúlio tem 18 quilos
de carne, 22 litros de leite, 13,5 quilos de
feijão, nove quilos de arroz, 4,5 quilos de
farinha de trigo, 18 quilos de batata, 17
quilos de tomate, 18 quilos dc pão, 1,8
quilo de café, 22 dúzias e meia de bana-
na, nove quilos de açúcar, três quilos de
óleo de soja (em substituição à banha) e
2,25 quilos de manteiga. A compra foi
doada à Casa do Candango, que abriga
menores carentes na Asa Sul de Brasília.
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A Cruzada da

delação Anônima
Alberto Goldman

Estamos diante de uma singular cruzada nacional movida pelo Sr. Roberto Requião,
governador do Paraná, que, como cultor da moralidade pública, não apenas em seu Estado
mas em todo território nacional, instituiu o "disque Quércia", serviço telefônico pago pelo
contribuinte paranaense para receber denúncias sobre o ex-governador de São Paulo.

Este sistema de delação anônima, que não exige qualquer prova, nem qualquer
responsabilidade, já foi largamente praticado na história da Humanidade. Milhares de
vidas foram consumidas no período da Inquisição, outras foram tragadas pelo nazismo a
partir de ações semelhantes praticadas pela famosa política hitlerista - a Gestapo - e, mais
recentemente, em nossas plagas, a ditadura militar usou deste expediente para locaizar os
mais "perigosos subservivos".

No caso em pauta o algoz não é um regime político, mas, uma pessoa, o Sr. Requião, e a
vítima não é desconhecida já foi escolhida o Sr. Orestes Quércia. Trata-se apenas de
coletar denúncias. O Sr. Requião parte da premissa de que não lhe cabe provar as
denúncias, mas cabe ao denunciado provar a sua inocência, atitude típica dos regimes
autoritários.

Mas não devemos apenas nos perguntar por que investe contra o presidente do seu
próprio partido e ex-governador de um Estado que não é o seu. Mas, principalmente,
porque este cavaleiro tão "vigilante" "valente" "coerente" e preocupado com a morali-
dade pública, não só em seu próprio Estado mas em todo o Brasil, não pensou em instituir
o "disque Collor"?

Vamos responder. Quércia é um alvo fácil e de grande prestigio. Como presidente do
PMDB, partido do próprio governador paranaense, tem preocupações éticas e uma
responsabilidade partidária que o impedem de responder no nível rasteiro do governador
paranaense. Além disso é indiscutivelmente, hoje, o grande líder da oposição no Brasil.
Nome que a própria realidade vem colocando com perspectivas de assumir no futuro
maiores responsabilidades pois foi julgado e aprovado pelo povo paulista, nas eleições do
ano passado

Mas o que esclarece de vez a questão é o fato de um homem tão criativo como o Sr
Requião não ter se lembrado de instituir o disque Collor' já que suas preocupações
ultrapassam os limites do Paraná. Ou será que na sua concepção o Presidente está acima
de qualquer suspeita? A verdade é que o audaz cavalheiro paranaense faz o papel de bravo
escudeiro do Presidente Collor. Procura desviar deste a carga que vem sendo feita pela
sociedade, pela conduta de tantos integrantes de sua equipe. E se presta, como ninguém
escudado pelo posto que ocupa e pela filiação que mantém ao triste papel de tentar
impedir o crescimento do PMDB e servir ao Governo Federal

A este novo e moderno "cavaleiro da esperança' apesar da sua adesão collorida falta
um pouco mais da tonalidade arroxeada.

Alberto Goldman é deputado federal pelo PMDB de São Paulo

Transcrito do Diário Popular edição de dia 7 de agosto de 1991
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Os numeros do porta-voz ?
Produto Preqos de Prepos de *•

24/4/90 6/8/91 Varia^ao ?
(Cr$) (Cr$) (%) $

d.W.l?, .Q® H f. ,?LP.P. 231,03 231,03 5
,400g 118,00 589,00 $

?JM?, 59i,48 40,9,59 *
Coxao mole 1kg .1.85,30 1;?.?P.,.QP 650^.13,

_132.,.00 990,00 650.00
.. 105,00 357,00 240,00 8

55,00 224,00 307.27 i
S a bo net e P a [ m 01 i v e C om um90g 11,90 71,00 496.64 ^
Detergente. em p.6 ODDMOg. 86,50 359,00 31.5,03 $
Leite em. P6 J n.s ta nta neo GJ 6,r i a .4 OO3, 113,0.0. 505,00 346,90 $

....S.al.refinado.C.i.s.ne.lkg 22,00 58,00 1,63,64 £
Esponja de a<jo. Lustros p.a.cote com 14,00 .48,00 242,86

.Ly.1?. casa/c oz i nh 23,00 .8.9,00 286,96 t;
.,. SabSo em .pedra. periumadoCar refour 53,00 279,00 426,42 r!

Jf.®J j.^.9. .9.?. r.'.9 9.4 j.1?!?.?. ,Q! i n si s. .1 Ks 39,00 289,00 6.41.,0.3 *
... .Qlay.bo n tablete .400^ 52,00 219,00 321,15 Jj
...A9A9.?L[S!in9i9.P.?..?3.r.C3.§H9 138.,.0G 570,00 313,04 J?
...'(51 eqd e s oja .S u b ] Ime. 900m I. 36,20 2.16,00 496,69 /

27,00 119,00 340,74
Pasta dental. KoIynos 50g. 17,00 5.9,00 247,06 jj
TOTAIS 1.430,97 7.310,48 41 0,88 f
Sal&rio minimo abril/90 junho/91 . ago/91 Varia^ao

Sal. mln.nominal ¦*
comabono 3.674,06 23.131,68 23.131,68 529.60 > 4
Sal. m6dlo nominal na [»
jndustria paul.jsta .(jndjee) 100 607,48 naodisp. 507,48 ^
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Contas reprovadas
A Assembléia Legislativa da Bahia re-

jeitou, por 39 votos a 20, as contas do
ex-governador Nilo Coelho (PMDB) rela-
tivas a 1990. A decisão seguiu pareceres do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da
Comissão de Finanças e Orçamento, que
apontaram irregularidades. O governador
Antônio Carlos Magalhães (PFL) entre-
gou na semana passada ao procurador-ge-
ral da República, Aristides Junqueira,
dossiê de acusações contra seu anteces-
sor. O TCE decidiu também que Solange
Coelho, mulher do ex-governador, terá
de explicar o emprego de CrS 265 mi-
lhões no período em que presidiu o Mo-
vimento de Ação Integrada Social.

Privatização ilegal
O presidente nacional do PSB, dcü

putado Jamil Haddad (RJ), pediu on-'
tem ao Supremo Tribunal Federaí
(STF) que julgue inconstitucional $
privatização de estatais por decreto!
do presidente Fernando Collor. Ná
ação, Jamil Haddad também solicitqi
uma medida liminar para suspender ^
aplicação da Lei 8.031, dc 1990, que
concedeu esses poderes ao presidenta
da República. Em seu requerimento^
Jamil Haddad argumenta que o propj
cesso sumário de privatização contra;
ria o artigo 37 da Constituição Fedcj
ral e seus incisos 19 e 20. ••
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Paulo Mâtaí (foto)
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SOS salário
O presidente da CUT, Jair Meneguel-

li, reuniu-se durante uma hora com o
governador de Minas, Hélio Garcia
(PRS), para pedir apoio à campanha
SOS salário, que defende correção ime-
diata de 50% para todos os trabalhado-
res. Garcia prometeu dar resposta em
cinco dias, inclusive sobre a solicitação
de uma ajuda de CrS 12 milhões para a
realização do congresso da CUT, em
setembro, em São Paulo. A próxima visi-
ta dc Meneguelli — que pretende procu-
rar outros governadores — será ao go-
vernador do Rio, Leonel Brizola.

Primeiro Mundo", £¦
ressaltou, durante vis!- ^
ta a Passarinho no f
Ministério da Justiça,

-O ministro, no entan»>,
to, disse que não ace^tl;
ta. "N8o tenho a me-
nor pretensão", disse, ^

acrescentando que vai encerrar a
carreira com o tempo que lhe resta
de Senado. "O senhor não agüenta-
ria ficar em casa", rebateu Maluf.

WÊÊÊMil?

Vitória de Quércia 
'

Uma emenda constitucional do depu-^
tado José Lourcnço, do PDS da Bahia,;
prorrogando mandatos de todos os fffl&j!
feitos, vereadores e senadores eleitos em»
1990, teve sua tramitação na CãmarãJ
suspensa pelo presidente da Casa, Ibjgflí
Pinheiro, do PMDB do Rio Grande dpj
Sul. Ibsen argumentou que a emenda gj&i
inconstitucional. A decisão atendeu umaj
questão de ordem do deputado Albiaao!;
Goldman (PMDB-SP), ligado ao ex-ga-j
vernador de São Paulo e presidente
cional do PMDB, Orestes Quércia^!
quem não interessa a prorrogação,

a

a a
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Collor vetará volta de servidor em disponibilidade

BRASÍLIA — 0 presidente Fernan-
do Collor vetará a emenda ao projeto de
reajuste do funcionalismo que determina
a .volta imediata ao serviço dos 51 mil
servidores postos em disponibilidade. 0
ministro da Justiça, Jarbas Passarinho,
disse'que a alteração feita pela Câmara
dos'Deputados na proposta do Exccuti-
vo Côinprometeria a reforma administra-
tiva iniciada pelo governo em 1990. Ele
explicou que o Palácio do Planalto não
vai mobilizar a bancada governista no
Senado para derrubar emenda, porque
isso implicaria o retorno do projeto à
Câmara e, conseqüentemente, retardaria
o pagamento dos salários aumentados.
Diante dessa possibilidade, argumentou,
o veto e a saída mais lógica.

Passarinho criticou outras emendas
que, na votação da noite de quarta-feira,
os deputados acrescentaram à proposta
do governo. Uma das alterações modifi-
cou o texto original apenas para reiterar
a adoção a adoção do salário de ministro
de Estado como teto de remuneração dos
funcionários federais. "Isso já está regu-
lamentado", lembrou o ministro. Ele
condenou também a rejeição do item que
tratava do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), assinalando que o
projeto ampliava as possibilidades de sa-
que. "Eu não entendo onde o pessoal
estava com a cabeça, quando fez isso",
afirmou. "Alguém deve ter chegado per-
to do-líder do PMDB (deputado Gene-
baldo Corrêa) que, desavisado, foi con-
verreido a cometer essa brutalidade
contra o trabalhador".
.eÒutra critica foi feita quanto aos

adicionais de insalubridade. O ministro
disse que, nesse caso, os deputados co-
meteram um erro de aritmética. Lem-
brou que o governo propôs 10% da
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PORTO SEGURO, ^
PRADO,
ALCOBAÇA,
CARAVELAS,
ILHÉUS
E SALVADOR;
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Solicite o folheto
explicativo dos seguintes

„ PORTO SEGURO E SUL
DA BAHIA TOTAL

RODOVIÁRIO |Sele^° Primorosa d"
Ima» balas praias do

Espírito Santo e sul da Bahia; Meafpe, Gua-
rapari, Vitória, Prado, Tororfio, Alcobaça,
Caravelas, Porto Seguro e Coroa Vermelha.
Aoi sábadoi.9dloi« 10 refeições.
A partir ét 4 x Cr J 36.075,
ou Cr} 126.980, jirim
MARAVILHAS LITORÂNEAS
RODOVIÁRIO >Uf^"!v,i?,9,rr6C°'¦nõmicn e atraente.Gua-

rapari, Vitória, Itamaraju, Monte Pascoal,
Porto Seguro, Cabrália e Coroa Vermelha,
além de Prado, com suas famosas falésias.

I) Aos sábados. 7 dias 17 refeições.
li 4iCr$29.925,wCri 105.330,à»uta

HOTEL PRAIA DO PRADO
O paraíso é ló mesmol 200 km ao sul de Por-

I. to Seguro, em frente à belíssima praia com
12 km de extensão. Passeios a Prado e Vi-
tória.
bodoviAbiq

4 x Cr$ 26*625/ ou Cr$ 93*720# à vlita
Sábados • domingos.
8 dias e 8 refelçães.AÉREO

AÉREO

Apartlrde 4 x Cr$ 25.830,
eu Cr$ 90.920, ò viste

AÉREO 1 
Sábados •domingos.
I|8dta«7r*M{Mi.

«ODO-AÉREO

Extensões Rodoviárias e
Aéreas paro o Nordeste:
Aracaju, Maceió,
Recife, Natal e
Fortaleza. 11

remuneração, enquanto os parlamenta-
res preferiram aprovar 40% do venci-
mento. "Na maioria dos casos, 10% da
remuneração é mais do que 40% do
vencimento", informou.

O projeto de lei que concede reajustes
salariais aos servidores públicos somente
será votado pelo Senado na próxima ter-
ça-feira. Os líderes governistas no Sena-
do só conseguiram reunir ontem 37 das
54 assinaturas necessárias para que um
projeto tramite em regime de urgência
urgentíssima, e assim fosse votado ontem
mesmo, como havia pedido o ministro da
Economia, Marcílio Marques Moreira.

A decisão de vetar as emendas da
Câmara, anunciada pelo ministro Jarbas
Passarinho, não foi confirmada pela lide-
rança da bancada governista no Senado."Vamos tentar derrubar todas as emen-
das", anunciou o líder do PRN, senador
Ney Maranhão, que classificou de "de-
magogia" a inclusão no projeto de emen-
da autorizando o governo a conceder
nova antecipação salarial em outubro ou
novembro, retroativo a Io de outubro.

Caso as lideranças governistas op-
tem mesmo pela derrubada das emendas
e obtenham votos suficientes para isso,
o projeto terá que voltar à Câmara para
uma nova votação, o que acabaria por
retardar o pagamento dos reajustes pre-
visto — um reajuste geral de 20% e mais
índices de reajustes diferenciados para
as várias categorias com plano de carrci-
ras próprias. Resta aos governistas, po-
rém, uma outra alternativa: aprovar o
projeto como veio da Câmara, deixando
ao presidente Collor a opção do veto, o
que poderia apressar o processo e ga-
rantir o pagamento dos reajustes em
uma folha extra no próximo dia 15,
como está planejando o governo.

Sudene não tem

testemunha para

provar 
suborno

RECIFE — O superintendente-ad-
junto da Sudene, Eliezer Menezes, não
tem "testemunhas nem provas" contra o
empresário que lhe ofereceu propina pa-
ra conseguir liberação de recursos do
Finor (Fundo de Investimentos do Nor-
deste), administrado pela autarquia. E
por esse motivo não denunciará o indus-
trial à Polícia Federal, apesar de ter sido
pressionado nesse sentido pelo secretário
de Desenvolvimento Regional, Egberto
Batista."Será minha palavra contra a dele, e
isso não vale muito", justificou ontem
Menezes cm sua casa, na praia de Boa
Viagem, onde convalesce de um proble-
ma no olho direito. Na tarde de terça-fei-
ra ele fez uma denúncia polêmica duran-
te conferência em Fortaleza, para
empresários, contando que na segunda-
feira estivera em seu gabinete, no Recife,
um industrial que foi solicitar antecipa-
ção na liberação de parcelas do Finor,
prometendo deixar "parte do dinheiro"
para "o negócio andar mais ligeiro". Ele
gastou 25 minutos tentando explicar ao
empresário que o dinheiro não poderia
ser liberado, porque o processo com seu
projeto ainda estava em tramitação na
burocracia da Sudene.

Há duas semanas, Eliezer enviou fax
à Secretaria de Assuntos Estratégicos, da
presidência da República, com duas ou-
tras denúncias do mesmo tipo: duas pro-
postas de contratos firmados entre em-
presários nordestinos e "intermediários",
pelos quais estes se beneficiariam com
gratificações de 20% sobre o total do
dinheiro liberado pela Sudene para pro-
jetos na região.

4xCrJ 22.575, oeCrJ 79.460, è*l»ta ? eviée

AS COSTAS QUENTES
Porto Seguro, Prado, Alcobaça e
Caravelas. 3 noites no Hotel Praia

do Prado e 4 noites em Cabrália e Porto Se-
guro em Hotéis situados à beira-mar. O tour
aéreo mais completo para a região. Não
faça como Cabral que só conheceu Porto
Seguro.
Aos domingos. 8 dias • 8 refeições.
4xCr$25.125, e«Cr$88.440,àvlste + ovlõ»

PORTO SEGURO
ESPETACULAR

Avião ou ônibus SOLNAVE. Hospedagem
em hotéis situados à beira-mar, com piscina.
Cabrália, Coroa Vermelha, Guarapari, Vi-
tória etc.
RODOWÁRMj^/.ttll-,.

4xCrj22.575,eeCr(79.460,iviite ? evtie
O MELHOR DA BAHIA

Todo o litoral sul até
Salvador. Guarapari,

Rio do, Alcobaça, Caravelas, Porto Seguro,
Cabrália, Coroa Vermelha, Itabuna, Ilhéus
tJJha de Itaparica. Avião Sa|vador/Rio.
Aos sábados. 12 dias § 12 refeições.
4>Cr$47.100, «iCrSl 65.790, ivkta* «Mi

^soletu~ * 1 Em turismo a numereEm turismo a número 1
CENTRO: Quitanda, 20/Slj. - Tel.: 221 -4499

TUUCAi Soent Peno, 45/Lj. 101 • Tel.: 264-4893
COMCAMNA: Santa Clara, 70/Slj. - Tel.: 255-1895
IMNEMA: Visconde dePirajó, 351/Lj. 105-M.:521-1188
NITHÓI: Moreira Cisar, 229/1.012 • Tel.: 710-7401

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

Bancada do

governo 
falha

mais uma vez

6 6 np udo não passou de um tea-
X tro." Com esta frase, o lider

do governo na Câmara, deputado
Humberto Souto (PFL-MG), justiíi-
cou a vitória dos partidos de oposição
na votação do projeto de lei que rea-
justa o salário do funcionalismo. O
Executivo conseguiu dar o aumento
que queria, mas teve que engolir dez
mudanças no texto. "A derrota era
inevitável", concluiu Souto. Pressiona-
das pelo lobby dos servidores, banca-
das ligadas ao governo se juntaram à
oposição. "Não queríamos ficar intri-
gados com os funcionários públicos",
confessou o vice-lider do PDS, Marce-
Uno Romano (SP), que votou a lávor
de uma alteração, embora tenha dito,
no microfone do plenário, que a tese
era "demagógica

Um lider partidário que tinlia vota-
do com o governo, reagiu nervoso:"Temos de votar todas as emendas
populistas. Depois, o Senado derruba
ou o homem (o presidente Collor) ve-
ta". Um deputado ainda ponderou:"Mas esse pessoal de sindicato não
vota em você". E a resposta veio rápi-
da: "Estou cansado de votar em coisa
impopular". A partir dai. o líder tro-
cou o governo pela oposição, na noite
de quarta-feira.

Souto não se abalou com as cons-

tantes derrotas do governo. Ele tem
certeza absoluta de que o presidente
Collor vetará as mudanças, porque to-
das são inconstitucionais. Baseado no
Artigo 61 da Constituição, o líder do
governo argumenta que apenas o Po-
der Executivo pode apresentar leis que
tratem do funcionalismo. "A oposição
sabe disso e só fez média com a pia-
teia", criticou Souto. O deputado Ge-
nebaldo Correia (BA), líder do PMDB,
discorda do governista. Ele entende
que o Congresso pode legislar sobre
funcionalismo, desde que não crie no-
vas despesas para a União.

Nenhum governista tentou cabalar,
por exemplo, os votos controlados no
PMDB pelos governadores do Pará,
Jader Barballio, e de Goiás, íris Re-
zende, cujas bancadas têm colaborado
com o Executivo em voytaçôes impor-
tantes. Nem Souto nem o líder do
bloco governista, deputado Ricardo
Fiúza (PFL-PE), se importaram em
convocar os deputados à Brasília ou
em manterem as bancadas no plenário
da Câmara.

Na primeira votação, às20hJ0, 431
deputados registraram o voto. Uma
hora e meia depois, apenas 322 conti-
nuavam presentes. Quando a Câmara
votou o reaproveitamento, em 60 dias,
dos 51 mil funcionários colocados em
disponibilidade pela reforma adminis-
trativa, apenas 55 deputados ficaram
contra a medida, enquanto 264 foram
favoráveis. Junto à oposição, estavam
as bancadas conduzidas pelos lideres
do PDC, Eduardo Siqueira Campos
(TC), e do PDS, Victor Faccioni (RS).

Brasília — Gilberto Alves

I—I A atriz Claúdia Raia, que com
'—' Marília Pcra foi marginalizada
por seu apoio declarado ao cn-
tão candidato à presidência Fernan-
do Collor, recebeu ontem tratamento
especial na solenidade de assinatura
da mensagem que encaminha ao
Congresso Nacional o projeto de lei
estabelecendo o Programa Nacional
de Financiamento da Cultura. Após

assiná-lo, o presidente pegou o do-
cumento e o mostrou à atriz, que.
retribuiu com um sorriso. "O presi-
dente não ofereceu o documento,
mas apenas mostrou, porque eu ha-
via pedido tanto e insistido muito
pela lei", justificou Claúdia Raia.
Ela foi a única artista que desceu.a
rampa do terceiro andar, onde fica
instalado o gabinete presidencial.

Mínimo não compra mais cesta de Collor

II e*, S*
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BRASÍLIA — Nove deputados da
oposição iniciaram ontem campanha pe-
la recuperação do poder de compra do
salário mínimo no Supermercado Carre-
four, o maior de Brasília. Eles compra-
ram os mesmos produtos que o presiden-
te Fernando Collor adquiriu em 24 de
abril de 90 e os itens da cesta básica
criada em 1938 por decreto do presidente
Getúlio Vargas. O grupo constatou que
o salário mínimo atual não compra se-
quer a "cesta do Collor" para um mês.
No Carrefour, os produtos comprados
pelo presidente saíram por CrS 20.333,
contra salário mínimo de CrS 17 mil.
Collor fez compras para uma semana. Os
deputados multiplicaram o total por
quatro, representando um mês.

A cesta básica de Getúlio, que consi-
dera as necessidades de alimentação de
uma família com dois adultos e duas
crianças, saiu por CrS 59.055. Como o
Decreto 399, de 1938, previa que a cesta
básica deveria consumir no máximo 40%
do salário mínimo, o líder do PDT, Vi-
valdo Barbosa, calculou que o mínimo
atual deveria ser de CrS 147.637.

Assim que soube da iniciativa da
oposição, o porta-voz da Presidência,
Cláudio Humberto, ordenou que um
funcionário se antecipasse aos deputados
e fosse às compras. No inicio da tarde,
antes que os parlamentares chegassem ao
Carrefour, ele já enviara ao gabinete de
Vivaldo Barbosa um quadro comparati-
vo dos preços da época que Collor fez as
compras com a relação dos preços que
seu funcionário encontrou.

"Como Vossa Excelência pode verifi-
car, a variação percentual da compra

efetuada situa-se em exatos 410,88%, en-
quanto, no mesmo período o salário mí-
nimo nominal, incluindo abono, subiu
529,6% — considerando que em agosto
o salário mínimo terá o mesmo valor de
julho, o que absolutamente não ocorre-
rá", escreveu Cláudio Humberto a Vivai-
do. "Comprova-se, assim, que a política
econômica adotada pelo governo logrou
realizar, nesse período, o compromisso
de proteger o salário mínimo á luz das
variações de preço da chamada cesta bá-
sica."

Para Vivaldo, a ida ao supermercado
provou que o salário mínimo não paga a
cesta básica. "Com este levantamento
nas mãos, vamos agora estudar o impac-
to do salário mínimo na economia para
negociar a nova política salarial", afir-
mou o líder do PDT. Os deputados divi-
diram-se em grupos. O grupo da "cesta
do Collor", formado por Cidinha Cam-
pos, Márcia Cibilis e Carlos Lupi, do
PDT do Rio, levou três sacos plásticos
roxos, ironizando a afirmação do presi-
dente sobre sua virilidade.

A "cesta do Getúlio" ocupou quatro
carrinhos, enquanto a "cesta do Collor".
coube em um. A de Getúlio tem 18 quilos
de carne, 22 litros de leite, 13,5 quilos de
feijão, nove quilos de arroz, 4,5 quilos de
farinha de trigo, 18 quilos de batata, 17
quilos de tomate, 18 quilos de pão, 1.8
quilo de café, 22 dúzias e meia de bana-
na, nove quilos de açúcar, três quilos de
óleo de soja (em substituição à banha) e
2,25 quilos de manteiga. A compra foi
doada à Casa do Candango, que abriga
menores carentes na Asa Sul de Brasília.

Os números do porta-voz

Produto Pregos de Pre$osde
24/4/90 8/8/91 Variapao
(CrS) (Cr$) (%)

Pajjel higienico ft.dujjJa.Carrefour 87,00 231,03
Leite Ni.nh.9..N®s^Le.!nstantane.9.4ppg 1,1,8.00, 589,00 399,15
Frango resfriadoll^HOkgjSeara 11,6.07. 49.?;!?:?
Coxao mole ,1kg 185,30 !;390,00 6SO.,]3
Arroz longo fino 2j5kg,Carrefour .!?.?.&?.
Caffe P a ran o a pa,cote 500g IPSflJ). .?§7.i9.9. ,?.19.M
Ovos.1 .d.u.zia .extra,g,rande 55,00 ,?,?4|9.9. ,?.9L.?Z
Sabonete Palmojjve ,Comum,90g 11,90 71,00 ,496.64
Detergente em p6,,ODD,8,OOg, 86,50 359(00, ?J503
Leite em.M.ln.stantaneo 113,0.0 505,00 346,90
Sa.l.refinado.Ci.snel.kg 22,00 5,8,00 163.64
Esponja de aijo. Lustros pa,cote com,8 ,14|P.9.
Fosforos Fiat Lux casa/cozinha 23,00  89,00 286,96
Sabao em pedra .perfumado^Carrefour 53,00 .?Z?,00 426,42
Feijao CaripquinhaOjinda 1kg 39,00  289,00 641,03

52,00  219,00 321,15
A^car refinado DaBarra 5kg 138.,00, 570,00 313,04
Oleo desoja SublimeMOml 36,20 216,00 496,69
Fa.rin ha.detrjgo. comum, Araguaial kg 27,00 ,1.18,9.9. ?.19:Z.'!
Pasta dental Kolvnos 50g 17,00 59,00 247,06

TOTAIS 1.430,97 7.310,48 410,88

SalSrio minimo abril/90 junho/91 „„agq/91 VariajSo
I::;:;:::::::::::;::::::: &.

Sal. mln.nominal
corn abono 3,674]06 23.131)68 23;"131,68 529,60
Sal. medio nominal na
industria paulista (indice) 100 607,48 naodisp. 507,48
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A cruzada da

delação anônima

Estamos diante de uma singular cruzada
nacional movida pelo Sr. Roberto Requião,
governador do Paraná, que, como cultor da
moralidade pública, não apenas em seu Es -
tado mas em todo território nacional, insti-
tuiu o "disque Quércia", serviço telefônico
pago pelo contribuinte paranaense para re-
ceber denúncias sobre o ex-governador de
São Paulo.

Este sistema de delação anônima, que
não exige qualquer prova, nem qualquer
responsabilidade, já foi largamente pratica-
do na história da Humanidade. Milhares de
vidas foram consumidas no período da In-
quisição, outras foram tragadas pelo nazis-
mo a partir de ações semelhantes praticadas
pela famosa política hitlerista - a Gestapo -
e, mais recentemente, em nossas plagas, a
ditadura militar usou deste expediente para
localizar os mais "perigosos subversivos".

No caso em pauta o algoz não é um
regime político, mas. uma pessoa, o Sr.
Requião. e a vítima não é desconhecida - já
foi escolhida -, o Sr. Orestes Quércia. Tra-
ta-se apenas de coletar denúncias. O Sr.
Requião parte da premissa de que não lhe
cabe provar as denúncias, mas cabe ao
denunciado provar a sua inocência, atitude
típica dos regimes autoritários.

Mas não devemos apenas nos perguntar
por que investe contra o presidente do seu
próprio partido e ex-governador de um Es-
tado que não é o seu. Mas, principalmente,
porque este cavaleiro tão "vigilante", "va-

lente", "coerente" e preocupado com a
moralidade pública, não só em seu próprio
Estado, mas em todo o Brasil, não pensou
em instituir o "disque Collor"?

ALBERTO GOLDMAN

Vamos responder. Quércia é um alvo fácil
e de grande prestígio. Como presidente do
PMDB, partido do próprio governador pa-
ranaense, tem preocupações éticas e uma
responsabilidade partidária que o impedem
de responder no nível rasteiro do governa-
dor paranaense. Além disso, é indiscutível-
mente, hoje, o grande líder da oposição no
Brasil. Nome que a própria realidade vem
colocando com perspectivas de assumir, no
futuro, maiores responsabilidades, pois foi
julgado e aprovado pelo povo paulista, nas
eleições do ano passado.

Mas o que esclarece de vez a questão é o
fato de um homem tão criativo como o Sr.
Requião não ter se lembrado de instituir o
"disque Collor", já que suas preocupações
ultrapassam os limites do Paraná. Ou será
que na sua concepção o Presidente está
acima de qualquer suspeita? A verdade é
que o audaz cavalheiro paranaense faz o
papel de bravo escudeiro do Presidente
Collor. Procura desviar deste a carga que
vem sendo feita pela sociedade, pela con-
duta de tantos integrantes de sua equipe. E
se presta, como ninguém, escudado pelo
posto que ocupa e pela filiação que man-
tém, ao triste papel de tentar impedir o
crescimento do PMDB e servir ao Governo
Federal.

A este novo e moderno "cavaleiro da
esperança", apesar da sua adesão "collori-

da", falta um pouco mais da tonalidade
arroxeada.

Alberto Goldman é deputado
federal pelo PMDB de São Paulo

Transcrito do Diário Popular, edição do dia 7 de agosto de 1991

Contas reprovadas
A Assembléia Legislativa da Bahia re-

jeitou, por 39 votos a 20, as contas do
ex-governador Nilo Coelho (PMDB) rela-
tivas a I990. A decisão seguiu pareceres do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da
Comissão de Finanças e Orçamento, que
apontaram irregularidades. O governador
Antônio Carlos Magalhães (PFL) entre-
gou na semana passada ao procurador-ge-
ral da República, Aristides Junqueira,
dossiê de acusações contra seu anteces-
sor. O TCE decidiu também que Solange
Coelho, mulher do ex-governador, terá
de explicar o emprego de CrS 265 mi-
lhôes no período em que presidiu o Mo-
vimento de Ação Integrada Social.

Privatização ilegal
O presidente nacional do PSB, de-,

putado Jamil Haddad (RJ), pediu on-
tem ao Supremo Tribunal Federal
(STF) que julgue inconstitucional a
privatização de estatais por decreto
do presidente Fernando Collor. Na
ação, Jamil Haddad também solicita
uma medida liminar para suspender a
aplicação da Lei 8.031, de 1990, que
concedeu esses poderes ao presidente'
da República. Fm seu requerimento,,;
Jamil Haddad argumenta que o pro-
cesso sumário dc privatização contra-
ria o artigo 37 da Constituição Fede-
ral e seus incisos 19 e 20.

Maluf lança Passarinho 94
O ex-deputado

Paulo Maluf (foto)
nio vai mais concorrer
à Presidência. Dizen-
do não estar disposto
a se meter numa aven»
tura, quando tem to-
das as chances de vol-
tar ao governo de São
Paulo, Maluf lançou
ontem o nome do ministro da Justi-
ça, Jarbas Passarinho, como candi-
dato do PDS ao Planalto. "E a
nossa estrela mais brilhante, e o no-

SOS salário
O presidente da CUT, Jair Meneguel-

li, reuniu-se durante uma hora com o
governador de Minas, Hélio Garcia
(PRS), para pedir apoio à campanha
SOS salário, que defende correção ime-
diata de 50% para todos os trabalhado-
res. Garcia prometeu dar resposta ein
cinco dias, inclusive sobre a solicitação
de uma ajuda de CrS 12 milhões para a
realização do congresso da CUT, em
setembro, em São Paulo. A próxima visi-
ta de Meneguelli — que pretende procu-
rar outros governadores — será ao go-
vernador do Rio, Leonel Brizola.

JO?"

me capaz de levar fi- j
nalmente o Brasil ao t
Primeiro Mundo",
ressaltou, durante visi- »
ta a Passarinho no
Ministério da Justiça.
O ministro, no entan^
to, disse que não acei-
ta. "Não tenho a me—
nor pretensão", disse^

acrescentando que vai encerrar á'
carreira com o tempo que lhe resta-
de Senado. "O senhor não agQenta-
ria ficar em casa", rebateu Maluf.

Vitória de Quércia
Uma emenda constitucional do depu-

tado José Lourenço, do PDS da Bahia,
prorrogando mandatos dc todos os pre-
feitos, vereadores e senadores eleitos em
1990, teve sua tramitação na Câmara
suspensa pelo presidente da Casa, lbsen
Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do ;
Sul. lbsen argumentou que a emenda era
inconstitucional. A decisão atendeu uma
questão de ordem do deputado Alberto
Goldman (PMDB-SP), ligado ao ex-go-
vernador de São Paulo e presidente na-
cional do PMDB, Orestes Quércia7"â
quem não interessa a prorrogação. ^ ;
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Quayle 
ensina como atrair dólares

São Paulo — Murilo Menon
SÃO PAULO — Depois de reunir-se

ao longo da manhã com empresários
paulistas e, no início da tarde, com o
governador Luiz Antônio Fleury, o vice-
presidente dos Estados Unidos, Dan
Quayle, afirmou em São Paulo que in-
vestimentos americanos virão para o es-
tado e para o Brasil. Há, no entanto,
uma condição. Quayle evitou falar da
reforma constitucional brasileira, mas foi
claro quanto à necessidade de funciona-
mento da lei de propriedade intelectual
no país. "Nós apoiaremos reformas le-
gislativas no Brasil que atraiam investi-
mentos para cá", disse. "É preciso demo-
çracia, mercado aberto e livre e resolução
da dívida externa."

"O governo brasileiro sabe como é
uma constituição que possa atrair esses
investimentos, entendidos não apenas
como uma palavra esotérica mas, tam-
bém, como promotores de justiça social,
emprego, educação e boas condições de
saúde", disse Quayle. Outras regras
orientarão os investimentos. O vice-pre-
sidente enumerou-as no encontro com os
empresários, no hotel Maksoud Plaza,
onde estará hospedado até a manhã de
hoje, quando embarca para Port-au-
Prince.

Quayle falou e ouviu. Explicou a im-
portância da lei de propriedade intelec-
tual. Escutou que os Estados Unidos têm
dp,abrandar sua política protecionista."Há uma lei nos Estados Unidos que
proíbe as empresas americanas de invés-
tirem em países nos quais não existe a lei
de propriedade intelectual", explicou o
ministro da Infra-estrutura, João Santa-
na, que participou do encontro. "Ficou
claro que os empresários americanos têm
disposição e dinheiro para investir, mas é
importante que encontremos o caminho
da renegociação da divida externa",

Depois de encontrar empresários, Quayle jogou tênis

complementou o empresário Antônio
Ermírio de Moraes, dono da Votoran-
tim. À tarde, Fleury resumia a posição
assumida por Quayle. "Gostei de uma
frase que ele falou", disse o governador."Ele afirmou que existirão investimentos
no Brasil e que a única questão é saber o
montante desses investimentos."

Participaram ainda da reunião, entre
outros, os presidentes da White Martins,
Félix de Bulhões, e da IBM, Rudolf
Horn, o secretário do Comércio dos
EUA, Robert Mosbacher, o megaempre-
sário americano David Rockefeller e o
presidente do conselho diretor do Paine-
Webber Group Inc., Donald Marron.
"Ouvimos que qualquer projeto tem de
demorar muito e muito tempo", disse

Marron. "É importante lembrar que o
capitalismo é ligeiro e o capital sempre
vai para onde há dinheiro.

Quayle considera o Brasil "uma boa
oportunidade para investimentos, a má-
quina que levará à frente a América Lati-
na". Ele ficou chocado com o vídeo a
que assistiu sobre a poluição do Rio
Tietê. "Os Estados Unidos serão parcei-
ros de São Paulo na despoluição do Tietê
e esperamos que esse projeto esteja con-
cluído até o final de 1994", disse. Pelo
projeto, o estado arcaria com USS 1
bilhão, os empresários paulistas com
USS 150 milhões e o governo federal com
USS 250 milhões, cabendo aos EUA
USS 1,2 bilhão do total de USS 2,4 bi-
lhões.
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Ontem, correu a notícia de que o juiz
Harold Grenne pediu à Justiça america-
na o depoimento de Brett Kimberlim —
preso por envolvimento com drogas, e
que teria ficado incomunicável em 88
depois de ameaçar falar à imprensa sobre
seu relacionamento com Quayle. O vice
limitou-se a dizer: "Essa questão deve ser
tratada com o juiz, não faço cometários
sobre decisões da Justiça." No final da
tarde, Quayle jogou tênis com Marron
no Centro Paulista de Tênis e teve que se
esforçar para devolver as bolas que o
parceiro, generosamente, colocava ao
seu alcance. Ele ainda se dispôs a trocar
algumas bolas com Rivelino antes de
seguir para seu hotel, com a roupa do
jogo. Ao contrário de Marron, Rivelino,
jogador de primeira classe, bateu forte na
bola, intimidando Quayle — que encer-
rou o encontro ao errar a primeira bola.

|—| Em tom indignado, o presidenteda Associação Brasileira das In-
dústrias de Química Fina (Abifina),
Nélson Brasil de Oliveira, acusou o
governo de tentar, com a nova lei de
patentes farmacêuticas, "criar reser-
va do mercado interno para os produ-
tos das multinacionais". Segundo ele,
a proposta, que deve ser votada pelo
Congresso até o fim do ano, prevê a
liberação imediata das patentes — ga-
rantia legal de propriedade intelectual

até pela importação de um produto
elaborado. O Brasil, destacou, é o
único a defender a bandeira da paten-
te alé, dos EUA, Alemanha, Japão e
Suiça. "Ê a negação da própria na-
cionalidade."

Convite a Requião

O prefeito de Londrina (PR), A»-
tônk» Betínatti, convidou ontem o go-
vernador Roberto Req#!Ío para in-
gressar no PW, abrindo a©f a crise «10
partido de Leonel BtímIb. O prefeito
de Curitiba, Jaime Lerner, principal

--tardo convite, feito è ou metia.
"Prezo e respeito d bom entendimento

scomoi

ra o PDT", aOrmoa
que vá aceitar o

Reçatto negou
¦mas alguns

Sucessão gaúcha
O deputado Francisco Carrion Jr.

(PDT-RS) admitiu ontem a possibilidade
disputar a sucessão do governador Alceu
Collares (PDT), em 1994, mas destaca
que será sua atuação na Câmara Federal
que dará respaldo a sua candidatura. A
disposição de Carrion Jr. se contrapõe ao
bombástico anúncio da autocandidatura
do deputado federal do PMDB Jorge
Alberto Mendes Ribeiro, radialista mui-
to conhecido no estado e que dominou o
noticiário político dos últimos dias.

PDT em São Paulo

O presidente nacional do PDT, Neiva
Moreira, o prefeito de Resende, Noel de
Carvalho, e Aírton Soares, integrante da Co-
missão Executiva do PDT-SP, iniciam ama-
nhã uma série de visitas a cidades paulistas
do Vale do Paraíba. Essa primeira incursão
de políticos pedetistas na região deverá durar
dois dias. A primeira cidade visitada será
Cruzeiro e a última, Campos do Jordão.

Marcilio recebe

deputados para 

"

negociar mínimo, 1 r»r,
BRASÍLIA — O ministro da Eco-,

nomia, Marcilio Marques Moreira, ma-
nifestou ontem intenção de aumentar o
salário mínimo para Cr$ 34 mil. A in--
formação foi dada pelo deputado Chico,
Vigilante (PT-DF), um dos integrantes
da Comissão do Trabalho e do Serviço ¦
Público que se reuniram com o minis-,
tro. "Trouxemos uma proposta para.o
ministro, em que o mínimo aumentaria
para Cr$ 60 mil a partir de Io de agosto.
E daí em diante seria reajustado com a.
inflação pré-fixada, mais 1%", afirmou'
o relator da comissão, deputado Paulo.
Paim (PT-RS). "Assim, no final do
mandato de Collor, o mínimo chegaria1
aos prometidos USS 300." .. (

Paim disse que o encontro com Mar-
cílio foi um grande avanço, porque re-
presenta a abertura do canal de nego-'
ciação, a busca do entendimento. ,"0[
presidente sabe que a livre negociação •
não funcionou", frisou. "Por isso, esta-,'
mos aqui para buscar um acordo, um'
entendimento." Ele e o presidente da
comissão, deputado Amauri Muller.
(PDT-RS), afirmaram que a infiaçao
acumulada no governo Collor é,4e;
1.600% e o valor atual do salário mini-
mo não corresponde a essa realidade. • ,

Oito deputados da comissão se reu-'
niram com o ministro Marcilio por'
quase 30 minutos e saíram satisfeitos do1
encontro. "Estamos tentando há um'
mês esse encontro, e agora consegui-
mos", disse Paim. Segundo ele, o minis-
tro cumpriu a palavra de atender a,
comissão quando a discussão sobre sa-,
lários estivesse bem encaminhada. .

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA

Nota Oficial da

Executiva Nacional do PMDB

A Comissão Executiva nacional
do PMDB em reunião que contou com a

presença e solidariedade dos Presiden-
tes da Câmara Federal e do Senado da
República, decidiu, por unanimidade
dos seus membros, emitir a seguinte
NOTA OFICIAL:

"Nas últimas semanas o gover-
nador do Paraná, Roberto Requião, vem
estimulando e alimentando insidiosa
campanha que pretende atingir a figura
do Presidente Nacional do PMDB, o ex-

governador de São Paulo Orestes Quér-
cia. Como se a difamação e a calúnia
não bastassem, ele agora recorre ao
mais covarde instrumento do autorita-
rismo, que o Brasil imaginava sepulta-
do: a delação anônima e irresponsável.

O presidente Nacional do PMDB,
na verdade, além de ter as contas da
sua administração aprovadas peloTribu-
nal de Contas do Estado, já foi julgado
pelo mais soberano juiz de uma demo-
cracia: o povo. No final do ano passado,
São Paulo julgou e aprovou, em dois tur-
nos, um dos mais populares e empreen-
dedores governos que o Brasil já conhe-
ceu. O povo julgou e aprovou um políti-
co que construiu sua biografia ao lado
das urnas, da democracia e da justiça
social. Hoje as pesquisas de opinião
confirmam o seu prestígio. Fundador do
MDB e do PMDB, Orestes Quércia con-

quistou democráticamente, nas urnas,
todos os cargos que ocupou: Vereador,
Deputado Estadual, Prefeito, Senador,
Vice-Governador e Governador exercen-
do-os sempre com lealdade e dignida-
de. As agressões de hoje não tentam
atingir apenas sua pessoa. São insulto-
sas às lutas de que ele participou pela
Anistia, pela Constituinte, pelas eleições

diretas em todos os níveis. São ataques,
ao próprio PMDB.

Por todas suas qualidades é que
Orestes Quércia, foi convocado a presi-
dir o PMDB, em Convenção Nacional li-
vre e soberana. Nós membros de sua
Direção Nacional, defendemos o direito
à crítica e à divergência democrática,
mas não podemos aceitar a agressão*-
intolerante, obsessiva e personalista
que, tentando atingir seu dirigente máxi--
mo, fere o Partido e seus filiados. Soli-.
dárioacom o Presidente Orestes Quér- -
cia, reiteramos nossa convicção de que.
a convivência dentro de um partido polk
tico pressupõe o respeito recíproco..
Aqueles que, com o governador do Para-"
ná, discordam de princípio tão elemen--
tar, não estão preparados para a mili-*
tância em uma agremiação democrá-;'
tica como o PMDB.

O Governador do Paraná quer fa-
zer parecer à opinião pública Nacional

que suas agressões estão fundamen-,
tadas em suposto interesse público. A
ninguém escapa, porém, que sua ação
difamatória está a serviço de forças po-.;
líticas localizadas fora do PMDB e com
as quais se associará futuramente, na i
seqüência do seu carreirismo político. _

Por todas estas razões e sobretu-
do pela ação política que desenvolvem";
como Presidente do Partido, Orestes"

Quércia representa e interpreta os legíti-
mos interesses do PMDB. A atitude do
Governador do Paraná ao contrário,
afronta o Partido e a sua permanência!
na agremiação se torna absolutamente
incompatível com os princípios demo-
cráticos e institucionais do PMDB."

Brasília, 7 de agosto de 1991.

SKYDIVER - À prova d'água. 150 m. Analógico e digital.
Caixa em aço escovado. Cronômetro, alarme.

26.900,
à vista
(dinheiro
ou
cheque)

b—————— 

9 
TECHIMOS 

pp W ^ fAMFTAP J1 I
111 OMAISPONTUALDOMUNDO ^ H£1 V->A1 \L lAaiiaiiMii

AV.RIO BRANCO, 156-LOJA.14 •«.: 262-1616

CONTINENTAL

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

0

M

MENH<



JORNAL DO BRASIL Política e Governo 2a Edição ? sexta-feira, 9/8/91 p 1° caderno ? 5

i

Quayle 
ensina como atrair dólares

São Paulo — Murilo Menon aà-i#. OAitNaM amhmIaii Mt^om a
SÃO PAULO — Depois de reunir-se

de manhã com empresários paulistas e, à
tarde, com o governador Luiz Antônio
Fleury, o vice-presidente dos Estados
Unidos, Dan Quayle, afirmou em São
Paulo que investimentos americanos vi-
rào para o estado e para o Brasil. Há, no
entanto, uma condição. Quayle evitou
falar da reforma constitucional brasilei-
ra, mas foi claro quanto â necessidade de
funcionamento da lei de propriedade in-
telectual no país. "Nós apoiaremos re-
formas legislativas no Brasil que atraiam
investimentos para cá", disse. "É preciso
democracia, mercado aberto e livre e
resolução da dívida externa."

A garantia legal da propriedade inte-
lectual — reconhecimento de patentes
até na importação de produtos farma-
cêuticos desenvolvidos por laboratórios
estrangeiros, procedimento que o Brasil
não adota — foi uma das questões discu-
tidas entre o presidente Fernando Collor
e Dan Quayle, em Brasília, na quarta-fei-
ra, e provocou reação indignada, ontem,
do presidente da Associação Brasileira
de Indústrias de Química Fina (Abifina),
Nelson Brasil de Oliveira. Ele acusa o
governo brasileiro de tentar, com a nova
lei de patentes, "criar reserva do merca-
do interno para os produtos das multina-
cionais".

A lei da propriedade intelectual deve-
rá ser votada pelo Congresso até o fim
do ano. Nelson de Oliveira disse que o
Brasil é o único dos 77 países subdesen-
volvidos a defender a bandeira da paten-
te. com EUA, Alemanha, Japão e Suíça.
"É a negação da própria nacionalidade."

Para Quayle, "o governo brasileiro
sabe como deve ser uma constituição que
atraia esses investimentos, entendidos

HP
Depois de encontrar empresários, Quayle jogou tênis

não como uma palavra esotérica mas
também como promotores de justiça so-
ciai, emprego, educação e boas condições
de saúde". Outras regras orientarão os
investimentos. O vice-presidente enume-
rou-as no encontro com os empresários,
no hotel Maksoud Plaza, onde estará
hospedado até a manhã de hoje, quando
embarca para Port-au-Prince.

O vice americano explicou a impor-
tância da lei de propriedade intelectual e
ouviu que os EUA têm de abrandar sua
política protecionista. 

"Há uma lei nos
Estados Unidos que proíbe empresas'
americanas de investirem em países onde
não existe a lei de propriedade intelec-
tual", explicou o ministro da Infra-estru-

tura, João Santana. "Ficou claro que os
empresários americanos têm disposição e
dinheiro para investir, mas é importante
que encontremos o caminho da renego-
ciação da dívida externa", complemen-
tou o empresário Antônio Ermírio de
Moraes, dono da Votorantim. À tarde,
Fleury resumia a posição assumida por
Quayle. "Gostei de uma frase que ele
falou", disse o governador. "Ele afirmou
que existirão investimentos no Brasil e
que a única questão é saber o montante
desses investimentos."

Participaram ainda da reunião, entre
outros, os presidentes da White Martins,
Fêlix de Bulhões, e da IBM, Rudolf
Horn, o secretário do Comércio dos
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EUA, Robert Mosbacher, o megaempre-
sário americano David Rockefeller e o
presidente do conselho diretor do Paine-
Webber Group Inc., Donald Marron."Ouvimos que qualquer projeto tem de
demorar muito e muito tempo", disse
Marron. "É importante lembrar que o
capitalismo é ligeiro e o capital sempre
vai para onde há dinheiro.

Quayle considera o Brasil "uma boa
oportunidade para investimentos, a má-
quina que levará à frente a América Lati-
na". Após ver um vídeo sobre a poluição
do Rio Tietê, disse: "Os Estados Unidos
serão parceiros na despoluição do Tietê e
esperamos que esse projeto esteja con-
cluído até o final de 1994." São Paulo
arcará com USS 1 bilhão, empresários
paulistas com USS 150 milhões, o gover-
no federal com USS 250 milhões e aos
EUA USS 1,2 bilhão do total de USS 2,4
bilhões.

Ontem, correu a noticia de que o juiz
Harold Grenne pediu à Justiça america-
na o depoimento de Brett Kimberlim —
preso por envolvimento com drogas, e
que teria ficado incomunicável em 88
depois de ameaçar falar à imprensa sobre
seu relacionamento com Quayle. O vice
limitou-se a dizer: "Essa questão deve ser
tratada com o juiz, não faço comentários
sobre decisões da Justiça." No fim da
tarde, Quayle jogou tênis com Marron
no Centro Paulista de Tênis e teve que se
esforçar para devolver as bolas que o
parceiro, generosamente, colocava ao
seu alcance. Ele ainda se dispôs a trocar
algumas bolas com Rivelino antes de
seguir para seu hotel, com a roupa do
jogo. Ao contrário de Marron, Rivelino,
jogador de primeira classe, bateu forte na
bola, intimidando Quayle — que encer-
rou o encontro ao errar a primeira bola.

O prefeito de Londrina (PR), An-
tônio Belinattí, convidou ontem o ro-
vernador Roberto Requiào para ín-
grassar nó PDT, abrindo nova crise no
partido de Leonel Brizota. O prefeito
de Curitiba, Jaime Lerner, principal
liderança pedetista no estado, n9o gos-
tou do convite, feifo A sná revelia.
"Prezo e respeito o bom entendimento
com o governo, mas brigas internas de

ra o PDT", afirmou, Requiio negou
que vi aceitar o convite, mas alguns

seu caminho deve ser mesmo o PDT,

Sucessão gaúcha
O deputado Francisco Carrion Jr.

(PDT-RS) admitiu ontem a possibilidade
disputar a sucessão do governador Alceu
Collares (PDT), em 1994, mas destaca
que será sua atuação na Câmara Federal
que dará respaldo a sua candidatura. A
disposição de Carrion Jr. se contrapõe ao
bombástico anúncio da autocandidatura
do deputado federal do PMDB Jorge
Alberto Mendes Ribeiro, radialista mui-
to conhecido no estado e que dominou o
noticiário político dos últimos dias.

PDT em São Paulo

O presidente nacional do PDT, Neiva
Moreira, o prefeito de Resende, Noel de
Carvalho, e Aírton Soares, integrante da Co-
missão Executiva do PDT-SP, iniciam ama-
nlià uma série de visitas a cidades paulistas
do Vale do Paraíba. Essa primeira incursão
de políticos pedetistas na região deverá durar
dois dias. A primeira cidade visitada será
Cruzeiro e a última, Campos do Jordão.

Marcílio recebe ,

deputados para

negociar mínimo
BRASÍLIA — O ministro da Econo-'mia, Marcílio Marques Moreira, mani-

festou ontem intenção de aumentar o
salário mínimo para CrS 34 mil. A infor-
mação foi dada pelo deputado Chico•Vigilante (PT-DF), um dos integrantes
da Comissão do Trabalho c do Serviço
Público que se reuniram com o ministro."Trouxemos uma proposta para o minis-
tro, em que o mínimo aumentaria para
CrS 60 mil a partir de 1° de agosto. E daí
em diante seria reajustado com a inflação
pré-fixada, mais l%", afirmou o relator.
da comissão, deputado Paulo Paim (PT-
RS). "Assim, no final do mandato de
Collor, o mínimo chegaria aos prometi-
dos USS 300."

Paim disse que o encontro com Mar-
cílio foi um grande avanço, porque re-
presenta a abertura do canal de negocia-
ção, a busca do entendimento. "O
presidente sabe que a livre negociação
não funcionou", frisou. "Por isso, esta-
mos aqui para buscar um acordo, um
entendimento." Ele e o presidente da
comissão, deputado Amauri Miiller
(PDT-RS), afirmaram que a inflação
acumulada no governo Collor é de
1.600% e o valor atual do salário mini-1
mo não corresponde a essa realidade.

Além dos salários, Marcílio também
tratou ontem da questão da dívida exter-
na. Ele anunciou que o governo brasilei-
ro conseguiu 95% de adesão dos dos
bancos comerciais ao acordo para paga-
mento de USS 8,5 bilhões de juros atra-
sados do setor público. A decisão, na
avaliação do ministro, abre caminho pa-
ra as negociações de USS 54 bilhões' do
principal da dívida, que começam no dia
21 de agosto, em Nova Iorque.
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
DIRETÓRIO NACIONAL - BRASÍLIA

Nota Oficial da

Executiva Nacional do PMDB

A Comissão Executiva nacional
do PMDB em reunião que contou com a

presença e solidariedade dos Presiden-
tes da Câmara Federal e do Senado da
República, decidiu, por unanimidade
dos seus membros, emitir a seguinte
NOTA OFICIAL:

"Nas últimas semanas o gover-
nador do Paraná, Roberto Requião, vem
estimulando e alimentando insidiosa
campanha que pretende atingir a figura
do Presidente Nacional do PMDB, o ex-

governador de São Paulo Orestes Quér-
cia. Como se a difamação e a calúnia
não bastassem, ele agora recorre ao
mais covarde instrumento do autorita-
rismo, que o Brasil imaginava sepulta-
do: a delação anônima e irresponsável.

O presidente Nacional do PMDB,
na verdade, além de ter as contas da
sua administração aprovadas pelo Tribu-
nal de Contas do Estado, já foi julgado
pelo mais soberano juiz de uma demo-
cracia: o povo. No final do ano passado,
São Paulo julgou e aprovou, em dois tur-
nos, um dos mais populares e empreen-
dedores governos que o Brasil já conhe-
ceu. O povo julgou e aprovou um políti-
co que construiu sua biografia ao lado
das urnas, da democracia e da justiça
social. Hoje as pesquisas de opinião
confirmam o seu prestígio. Fundador do
MDB e do PMDB, Orestes Quércia con-

quistou democráticamente, nas urnas,
todos os cargos que ocupou: Vereador,
Deputado Estadual, Prefeito, Senador,
Vice-Governador e Governador exercen-
do-os sempre com lealdade e dignida-
de. As agressões de hoje não tentam
atingir apenas sua pessoa. São insulto-
sas às lutas de que ele participou pela
Anistia, pela Constituinte, pelas eleições

diretas em todos os níveis. São ataques
ao próprio PMDB.

Por todas suas qualidades é que
Orestes Quércia, foi convocado a presi-
dir o PMDB, em Convenção Nacional li-
vre e soberana. Nós membros de sua
Direção Nacional, defendemos o direito
à crítica e à divergência democrática,
mas não podemos aceitar a agressão
intolerante, obsessiva e personalista
que, tentando atingir seu dirigente máxi-
mo, fere o Partido e seus filiados. Soli-
dários com o Presidente Orestes Quér-
cia, reiteramos nossa convicção de que
a convivência dentro de um partido poli-
tico pressupõe o respeito recíproco.
Aqueles que, com o governador do Para-
ná, discordam de princípio tão elemen-
tar, não estão preparados para a mili-
tância em uma agremiação democrá-
ti ca como o PMDB.

O Governador do Paraná quer fa-
zer parecer à opinião pública Nacional

que suas agressões estão fundamen-
tadas em suposto interesse público. A
ninguém escapa, porém, que sua ação
difamatória está a serviço de forças po-
líticas localizadas fora do PMDB e com
as quais se associará futuramente, na
seqüência do seu carreirismo político.

Por todas estas razões e sobretu-
do pela ação política que desenvolvem
como Presidente do Partido, Orestes

Quércia representa e interpreta os legíti-
mos interesses do PMDB. A atitude do
Governador do Paraná ao contrário,
afronta o Partido e a sua permanência
na agremiação se torna absolutamente
incompatível com os princípios demo-
cráticos e institucionais do PMDB."

Brasília, 7 de agosto de 1991.
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JORNAL DO BRASIL.

Informe JB

Faz 
hoje 73 dias que o deputado Nobel de Moura deu um

murro na cara da deputada Raquel Cândido, no plená-
rio da Câmara, em Brasília.

A cena foi testemunhada por dezenas de parlamentares,
fotografada, filmada e exibida na primeira página dos jor-
nais e em todos os noticiários de televisão.

Não há a menor dúvida sobre a agressão e sua autoria.
A única dúvida que existe é sobre a vontade de punir o
agressor.
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Dizia-se no final de junho que a pena de suspensão de 30
-dias do mandato não lhe seria aplicada naquela época para'tevitar 

que ele a cumprisse durante o recesso de julho.
«—»• Pois bem. O recesso acabou, a Câmara voltou a funcio-

nar há uma semana e o caso está caindo no esquecimento,
abafado pela conexão do narcotráfico com os corredores e

gabinetes do Palácio do Congresso.

Possuelo acusa tráfico de usar índio

Atenção, eleitor
É curioso observar como

são todos de primeiro mandato
os deputados envolvidos em
episódios que denigrem a ima-
gem da Câmara: Jabes Rabelo,
Maurício Calixto, Nobel de
Moura e Freire Júnior.

Belíssima renovação.
Ao trabalho

Cinco pesos pesados do
Congresso, que têm em comum

I o fato de serem ex-constituin-
i tes, fizeram um plano de ação

para regulamentar a Constitui-
ção de 1988.

São eles os senadores Má-
rio Covas e Maurício Corrêa e
os deputados Nelson Jobim,
Miro Teixeira, José Genoíno e
Luís Eduardo Magalhães. Eles

•fizeram levantamento do que
.precisa ser regulamentado na
Constituição. Só de leis com-
plementares há necessidade de
70.
Efeito-Pan

O presidente da Caixa
Econômica Federal, Álvaro

. -Mendonça, ficou tão bem im-
' 

pressionado com o desempe-
; 'Jiho do atletismo brasileiro nos' "Jogos 

Pan-Americanos de Ha-
-vana que, ontem, resolveu assi-
nar um contrato que estava há
dias em sua mesa.

.;; É de CrS 50 milhões, com
, a Confederação Brasileira de

Atletismo.

; Palavrão
Do presidente da CUT,

Jãir Meneguelli, que luta pela
vinculação dos salários ao eus-

de vida:
Se alguém tiver aversão

•""à'palavra indexação, pode cha-~ 
mar de Pelè, Garrincha ou Hé-

rijo Garcia.
— Ele disse isso pouco antes
--de entrar para uma reunião

Corri o governador mineiro.
-Fantasia

Um dia depois da ameaça
de seqüestro sofrida pela apre-

—sentadora Xuxa Meneghel, o
•""empresário Paulo Octávio rea-
-"•giu com inusitado bom humor
—quando uma repórter lhe per-
,«guntou sobre a possibilidade-•de vir a ser alvo de seqüestra-
•—dores:

Só se me levarem com a
„J£uxa.
"Incoerência

Da secretária Dorothèa
• " Werneck, na frente de Jacy
."."Mendonça, presidente da An-

Javea: Havia uma escassez en-
. tre aspas de automóveis, que

I deve acabar com o aumento de
12% na segunda-feira.

Aliás, se antes Dorothèa
estabeleceu para os empresá-
rios o limite de aumento de
9,9%, por que está dando ago-

,ja 12% nas câmaras setoriais?
Teste nas ruas

Na visita a Minas no pró-
xirno dia 16, o presidente Col-
lor fará uma delicada aferição
de popularidade.

Cutucará com vara curta
três vespeiros petistas: Itabira,
João Monlevade e Ouro Bran-
co, cidades metalúrgicas onde
Luís Inácio Lula da Silva ficou
com 61,5% dos votos válidos
na eleição de 1989. Em João
Monlevade, o prefeito é o pe-
tista Leonardo Diniz.

Durante a campanha, o
presidente cancelou uma visita
a Ouro Branco, depois de inci-
dentes entre sua segurança e
manifestantes na vizinha Con-
gonhas, também reduto petis-
ta.
Pronta resposta

Do presidente do BN-
DES, Eduardo Modiano, so-
bre o discurso de despedida do
senador Darcy Ribeiro (PDT-
RJ), terça-feira, no Senado,
chamando-o de energúmeno:

— Vejo com pena o dis-
curso de Darcy. trata-se de
uma triste combinação de aca-
dêmico senil,com político ul-
trapassado. É lamentável que
tente me usar para romper sua
mediocridade no Senado.
Reta final

Como disse um banhista
ao pé do ouvido do ministro
Marcílio Marques Moreira,
domingo passado, no calçadão
de Ipanema: "Olha o dia 15,
hein!"

Faltam apenas seis dias
para o início da devolução dos
cruzados novos. Quando che-
gar lá, a tortura dos cruzados
completará 518 dias.
Pé-na-cova

O Ministério da Educa-
ção, no Rio, não distribui mais
o contra-cheque no banco em
que o aposentado recebe.

Quer seja saudável, doente
ou aleijado, tem que ir ao pré-
dio do Ministério. Se não apa-
recer lá em três meses, é tido
como morto.
Cadê o resultado?

Hoje faz 15 dias que a pre-
sidente da LBA, Rosane Col-
lor, mandou que fosse instau-
rada uma auditoria para
apurar a compra de alimentos,
sem licitação pública durante
seis meses, para as 18 creches
da LBA-RJ.
Cena carioca

Os assaltantes do final do
Leblon vão mudar de ponto,
depois do que aconteceu na
madrugada de ontem.

Um casal abordou uma
boêmia atrevida que saia do
restaurante Pronto, às 2h. A
assaltante pediu um cigarro e
avisou que seu companheiro
estava armado. Ele mostrou o
cano de um revólver sob a ca-
misa.

Tò pior que vocês. Quer
ver? Vou mostrar — reagiu a
boêmia.

Abriu a bolsa, puxou uma
nota de CrS 1 mil e perguntou:Vocês vão querer levar
isto?

Atônito, o casal aceitou a
cédula e saiu de fininho.

LANCE-LIVRE

O deputado José Falcão (PFL-BA),
em primeiro mandato, emprega em seu
gabinete o filho Luciano Antônio da
Costa e a mulher. Maria da Purificação
Falcão.

O ex-senador Severo Gomes e um gru-
po de deputados do PMDB promoveram
ontem jantar no tradicional restaurante
paulista Fasano. No centro das homena-
gens, o governador do Paraná, Roberto
Requião, que havia gravado, á Urde, o
programa Cara a cara, de Marilit Ga-
briela.

A BR Distribuidora dará um brinde a
todos os pais que abastecerem os auto-
móveis em seus postos em Pernambuco,
no próximo domingo: um cartão de pa-
rabéns e um barbeador descartável.

O secretário nacional de Comunica-
ções, Joel Rauber, aceitou debater quar-
ta-feira na Comissão de Comunicação da
Câmara a transferência de propriedade de
emissoras — caso Edir Macedo — e o
impasse na concessão de TVs a cabo.

A Secretaria Municipal de Educação
do Rio promoverá de 2 a 5 de setembro,
no Riocentro, o Encontro Latino-Ame-

ricano de Educação, com vistas à Rio-
92. Terá a presença do ministro conse-
lheiro de Cuba, Francisco Pividal Pa-
van.

O presidente em exercício de Furnas,
Norberto Medeiros, recebeu ontem uma
missão chinesa interessada em conhecer o
que a empresa fez nas décadas de 70 e 80
em projetos hidrelétricos e sistema de
transmissão em corrente contínua.

O secretário nacional de Vigilância
Sanitária, Baldur Shubert. e o deputado
federal Sérgio Arouca (PCB-RJ) falam
hoje no Encontro com a Imprensa, às
13h, na Rádio JORNAL IX) BRASIL,
sobre o combate à cólera na America
Latina.

Do deputado Manoel Moreira
(PMDB-SP), ligado a Orestes Quércia,
sobre as peripécias do governador do Pa-
raná, Roberto Requião: "Eu nunca vi uma
baixaria tio grande como a que chegou
este Requião. Nem no regime militar.
Uma grande molecagem deste provincia-
no."

Por que Quaylc pode falar de assuntos
internos brasileiros e Fajgenbaum. não?

BRASÍLIA — O narcotráfico em
Rondônia já está atingindo até as
populações indígenas, que são utiliza-
das para transporte da pasta em troca
de dinheiro ou mercadorias de consu-
mo. A informação foi dada ontem na
CPI da Internacionalização da Ama-
zônia, pelo presidente da Funai, Sid-
ney Possuelo. Segundo o indigenista,
este fato já foi constatado por agentes
da Funai em Caçoai, cidade do depu-
tado federal Jabes Rabelo, especial-
mente na tribo de índios suruis. "Tra-

ta-se de um problema grave, pois
percebemos que os traficantes se ser-
vem dos indios para burlar a polícia",
comentou.

Possuelo, em seu depoimento à
CPI, criticou o governador do Ama-
zonas, Gilberto Mestrinho, defensor
da redução das áreas reservadas aos
índios em toda a Amazônia legal. Em
entrevista à revista Veja, Mestrinho
avaliou como exagerada a atual ces-
são de 900 hectares para cada índio
na região. "Nos Estados Unidos, o
governo americano estabeleceu 28
hectares per capita; eu avalio que o
ideal seriam 100 hectares por índio",
afirmou Mestrinho. "Essa proposta é
uma brincadeira", comentou o presi-
dente da Funai. "Não podemos dar
lotes a esmo ao índio, pois estaríamos
interferindo em sua história cultural,
muito ligada á região onde reside",
disse.

Possuelo afastou a possibilidade
de a Amazônia ser invadida irregu-
larmente por representantes de países
desenvolvidos, como suspeitou recen-
temente o chefe do Comando Militar
da Amazônia, general Antenor Santa
Cruz. "Não está havendo um proces-
so perigoso de internacionalização da
região. Esta preocupação generaliza-
da, atualmente beira a paranóia",
disse. Sobre a população ianomâmi,
constantemente assediada pela pre-
sença de garimpeiros em suas áreas
reservadas, Possuelo afirmou que a
Operação Selva Livre, realizada pela
Policia Federal e Forças Armadas,
vem garantido paz temporária àquele
povo indígena. "O trabalho conjunto
da PF e do Exército vem preservando
os ianomâmis dos garimpeiros e dos
exploradores de minerais", disse.

Brasília — Luiz Antonio

Antonio e Moisés disseram ao subprocurador que Funai e DPF são coniventes com invasão

Tribo acusa invasores e madeireiros

A Procuradoria Geral da República
vai abrir inquérito para apurar a invasão
de terras, exploração de madeiras e o
tráfico de cocaína em terras indígenas,
denunciados ontem pelos índios Antônio
Pianko e seu filho Moisés, líderes da
tribo Ashaninka, que ocupa 91 mil hec-
tares no Acre, na divisa com o Peru.

Antônio e Moisés Pianko disseram
ao procurador Oswaldo José Barbosa
Filho que os agentes da Policia Federal e
os funcionários da Funai na região se
colocam sempre ao lado dos posseiros e
dos madeireiros, chegando até a proibir
os índios de se reunirem para discutir os
problemas causados pelos invasores."Fies falam que a gente não pode se
reunir, que a gente não pode criar pro-
blema para os brancos, porque eles têm
os mesmos direitos", reclamou Moisés
Pianko
Acompanhados pela antropóloga Mar-
garete Kitaka Mendes, os índios disse-
ram que alguns posseiros, principalmen-
te um de nome Nanei Freitas, estão
usando suas terras para traficar cocaína
do Peru. Contaram também ter sido con-
vidados por Nanei, várias vezes, para
plantar coca, que seria usada para o

fabrico da cocaína. Cada família de in-
dios ashaninkas — são 300 no Brasil e 30
mil no Peru — tem alguns pés de coca,
que tradicionalmente usam para mascar.
Informaram também que a Policia Fede-
ral já apreendeu 60 quilos de pó, quando
se comprovou o envolvimento de Nanei
Freitas.
Os líderes indígenas denunciaram tam-
bém a presença de duas madeiraras
(Correia e Irmãos Ltda. e Cameli e Fi-
llios Ltda.) na reserva. Além do desmaia-
mento no Brasil, as madeireiras estariam
também invadindo o território peruano
para tirar madeira nobre. "Os momentos
mais críticos na relação entre os ashanin-
kas e os posseiros se deram após a inva-
são da área do Rio Amônia pela madei-
reira Cameli & Filhos, inclusive com a
utilização de tratores de esteira", dizem
os ashaninkas em carta aberta às autori-
dades. Acusam também a presença de
peruanos. 

"Eles circulam livremente pelo
nosso território, desrespeitando e desa-
fiando nossos direitos e nossas decisões",
dizem os indios, em documento entregue
à Procuradoria Geral.
Eles acusam os posseiros, ainda, de esta-
rern acabando com a caça na região,
usando cachorros na matança de animais
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selvagens para vender. Os Pianko dizem
que já estão cansados de pedir providên-
cias às autoridades, especialmente a Fu-
nai que, segundo eles, nada fez.
Os índios querem a saída dos brancos-de
suas terras — são 12 famílias com 45 r
adultos — e a demarcação da reserva.
Diante da alegação da Funai de que não
há dinheiro para indenização dos possei- ¦
ros, pedem autorização para vender,.a'
madeira apreendida e. com o dinheiro
apurado, pagar aos invasores para deixa- í
rem suas terras.
Moisés Pianko disse que ele, seu pai 0 a
antropóloga Margarete Kitaka foram .
ameaçados de morte várias vezes. "Eles
dizem que nós somos muito novos para .
morrer", lembrou Moisés, que ouviu de
um posseiro, noutra ocasião: "O que ela
(Margarete) quer é uma bala na testa".
O procurador Oswaldo José Barbosa Fi-
lho. além do inquérito civil, vai pedir a
demarcação das terras dos ashaninkas e.
também, uma ação mais enérgica da Po-
lícia Federal no combate ao narcotráfico.,
A Procuradoria Geral da República en-
viará um representante à área dos asliá-
ninkas. acompanhado de agentes da Po-
lícia Federal e de funcionários da Funai'.
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les Times. Le Monde, El Pais. L'Express.

Atendimento a Assinantes

Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h ás 17h
Sábados, domingos c feriados, das 7h ás I lh
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta das lOh ás 17h
Telefone: (021) 585^377

Novas Assinaturas
Rio de Janeiro (021) 585-4321
Outras localidades (021) 800-4613 Discagem Direta Ora-"*
tuita

Lojas de Classificados
AVENIDA
Av. Rio Branco. 135 Lj. C. Tels.. 231-1SH0 2.12-4373
COPACABANA
Av. N. S. dc Copacabana, 610 Lj. C. Tel.: 235-5539
HUMAITÂ
R. Voluntários da Pátria, 445 Lj. I). Tel.: 226-8170
IPANEMA
R. Visconde de Pirajá, 5tf0 SI. 221, Tel. 294-4191
MÊIER
R. Dias da Cruz, 74 Lj. B. Tel.. 594-1716
NITERÓI
R. da Conceição, 188 L. 126, Tels.. 722-2030 717-9900
T1JLCA
R. General Roca, 801 Lj. B. Tel.: 284-8992
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EmCr$1,00 Segunda/Domingo Executive (Segunda/Sexta-Feira)
Entrega Domiciliar Mensal Trimestral Semestrat Mensel Trimeatral Semestral

Prepo Prepo Prepo 3 Prepo Prepo Prepo 3
A vista A vista Parcelas A vista Parcelas A vista A viata Parcelas A vista Parcelas

RJ-MG-ES 6 400.00 19 200.00 10 311.00 38 400.00 14 740,00 4 400.00 13 200.00 7 089.00 26 400,00 10133,00
Sp 7 120.00 21 360.00 11 471.00 42 720,00 16 398.00 4,840.00 14.520,00 7 798,00 29 040.00 11 147,00
Al.PR.SC.RS.BA.DF.GO.MS.MT 10.900.00 32.700.00 17 561.00 65 400.00 25 103.00 7 700,00 23.100,00 12.406,00 46 200,00 17 734.00
PE 12 400.00 37 200.00 19 978.00 74 400.00 28.558.00 8 800.00 26 400,00 14 178.00 52 800.00 20 267,00
Demais Estados e Entrega Postal 12 600.00 37 800.00 20 300.00 75.600.00 29.019.00 8 800,00 26 400,00 14 178,00 52 800.00 20 267.00

Assinaturas a PREÇOS PROMOCIONAIS.
Consulte o atendimento a assinantes, telefone: (021) 585-4321 ou o seu Agente

Cartões de crédito: BRADESCO, NACIONAL. CRED1CARD. DINERS,
0UR0CARD. CHASE CARD. PERSOKNALITÉ e AMERICAN EXPRESS

A venda de assinaturas novas e renovadas, assim como a entrega dos exemplares, exceto nas cidades do Rio de Janeiro. Sao Paulo e Belo Horizonte, são de inteira responsabilidade de agentes locais.
Em caso de reclamação não solucionada pelo agente local, favor entrar em contato com o JORNAL DO BRASIL pelos telefones (021) 585-4341 580-8-4.
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2Mobilização policial põe 
Rondônia em clima de 

guerra

íLumm porto velho — Ouando o velho irregularidades que possam servir de in- c.nnrtprnrãn vara Pedido do STF será votado terça-feiraPORTO VELHO — Quando o velho
?«»*Hércules da Força Aérea Brasileira
«"""(FAB) aterrissou, às 15h de ontem, na
j. w Base Aérea de Porto Velho, trazendo a

bordo 75 agentes recrutados em vários
í. estados brasileiros, os poucos policiais
S':v federais que se encontravam no local

comemoraram o início, de fato, da ope-
¦ >,«« ração que vem sendo anunciada há mais

de 15 dias pela direção do Departamento
de Polícia Federal (DPF) e que já ga-
nhou pelo menos dois nomes: Operação
Amazônia Ocidental ou Operação Im-
pacto, conforme sugestões de batismo
feitas pelo delegado Romeu Tuma, o
diretor-geral do DPF.

O ambiente, na Base Aérea, lembrava
uma verdadeira operação de guerra. Os
policiais foram se deslocando em grupos
até o ônibus que os levaria até a superin-
tendência da PF para receber oriènta-
ções, dadas pelo delegado Teofanes
Afonso. "Para quem já conhece Rondô-

;,' nia, isto aqui não mudou muito. Hoje
„ vocês vão descansar, mas amanhã mes-
— mo saem a campo", disse o delegado aos
« agentes, cada um deles envolvido numa
** espécie de pacto de silêncio que dava a

' impressão de que alguma coisa muito"sigilosa está para acontecer em Rondô-
nia.

Nada igual foi visto antes no estado,
nem mesmo durante a Operação Excen-

,.. tric, que, em 1988, vasculhou o interior
em busca de laboratórios de cocaína e

-- de produtos químicos utilizados no pro-
cessamento da droga. Esta missão tem o
sabor de uma cruzada contra o narcotrá-
fico, uma tentativa de depurar Rondônia' dos traficantes que se encrustaram em

n todos os níveis da sociedade local e fize-
ram do estado um dos mais importantes

... pontos de apoio dos cartéis colombianos
e bolivianos da cocaína.

— Nossa expectativa é de muito tra-
balho e atacar o que encontrar pela fren-
te — disse, ao desembarcar, o delegado
Mário Machado, um dos policiais recru-

, tados da Superintendência do DPF de
Sergipe, que. na verdade, tem pouca no-
ção das distâncias que o esperam. Ron-
dônia tem 245 mil km2 e, com exceção
da BR-364 — que liga Porto Velho a
Cuiabá —, todas as estradas são de chão
puro, a maioria em precárias condições
de tráfego. A operação envolverá cerca

i de 200 policiais federais, que já estão se
deslocando para os municípios que fa-

¦ - zem fronteira com a Bolívia.
Mais 600 homens das polícias militar,H e civil de Rondônia serão deslocados"" para bases definitivas na fronteira. Uma

frota da Marinha fará o acompanha-
mento de retirada dos garimpeiros do
Rio Madeira e um número ainda não
determinado de funcionários de outros

¦gi«. órgãos federais vai apurar todos os tipos

irregularidades que possam servir de in-
dício concreto para levar à prisão as
quadrilhas de narcotraficantes.

O superintendente da Polícia Federal
em Rondônia, Alberto Kratzel Lasserre
Filho, comparou a operação ao trabalho
que os Intocáveis fizeram em Chicago na
década de 30 para pôr as mãos em Al
Capone, acusado de uma série de assassi-
natos, mas que só pôde ser condenado
por sonegação fiscal. Essa também é a
expectativa da Polícia Federal, com a
diferença de que não se percebe nenhuma
personagem semelhante a Elliot Ness. A
PF e a Receita Federal têm a relação dos
donos das fortunas mais suspeitas do
estado, cerca de 30, mas sabem que diíi-
cilmente conseguirão provas materiais
que vinculem esses empresários ao nar-
cotráfico.

— Pegar os chefões não é como pegar
um ladrão de galinha qualquer —, admi-
tiu Alberto Lasserre. Os homens que tra-
balhgim em Rondônia a partir de agora
têm como missão vasculhar rodovias, fa-
zendas suspeitas, aeroportos clandesti-
nos, áreas de garimpo, caçar traficantes
procurados — em todo o estado são
cerca de 2 mil mandados de prisão a
serem cumpridos, a maioria de crimino-
sos ligados às quadrilhas de traficantes
— e realizar uma espécie de pente fino
durante os próximos três meses, com a
perspectiva de se estender até o final do
ano, segundo esperança manifestada on-
tem pelo delegado Alberto Lasserre.

A operação, de fato, já teve início
com a montagem de algumas barreiras
móveis em estradas da fronteira, nas
proximidades de Guajará- Mirim. An-
teontem, uma equipe de agentes federais
prendeu três homens que tentavam levar
pasta-base de cocaína, trazida de Guaja-
rá-Mirim, o mais notório ponto de pas-
sagem de droga por terra, para o garim-
po do Araras, no Rio Madeira, a cerca
de 200 quilômetros de Porto Velho. A
Polícia Federal prendeu em flagrante
Nelson Lopes Gonçalves, um boliviano
que abastecia o garimpo, e dois brasilei-
ros, Paulo Roberto Moraes e Valmir
Ruiz. O resultado de uma simples barrei-
ra demonstra que um pente fino na re-
gião, mesmo com a ampla divulgação
que a operação teve, deverá chegar a
vários quilos de cocaína.

Não há esperança de que a operação
atinja resultados significativos em rela-
ção às grandes quadrilhas. "A operação
é uma resposta do governo à opinião
pública", justifica o delegado Lasserre
para explicar a razão da Polícia Federal
ter convocado organismos tão alheios ao
narcotráfico como a Funai, Ministério
do Trabalho, INSS, órgãos de defesa
ao meio ambiente ou a própria Receita
Federal.

Cooperação para
combater crimes

A Operação Amazônia Ocidental é
um trabalho conjunto envolvendo Pojí-
cia Federal, Receita Federal, Fundação
Nacional do índio (Funai), INSS, Polícia
Rodoviária Federal e Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). O objetivo e
iniciar uma "limpeza" nas irregularida-
des constatadas nos mais diversos setores
da sociedade. A operação federal será
coordenada pelo superintendente da PF
em Rondônia, Alberto Lasserre. Cada
órgão federal atuará, com todo o efetivo
disponível, em ações específicas.

A Polícia Federal vai atuar no com-
bate ao narcotráfico, contando com o
apoio da Polícia Rodoviária Federal, que
vai bloquer a rodovia BR-364 nos muni-
cípios de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto
do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici,
Caçoai, Pimenta Bueno e Vilhena, entre
outros. O Ibama vai fiscalizar a comer-
cialização ilegal de madeira e os desma-
tamentos ilegais, enquanto a Funai
apressará a expulsão de madeireiras e
garimpeiros que invadiram a reserva in-
dígena Uru-Eu-Au-Au. "Vamos atuar
contra empresas que atuam no alicia-
mento de trabalhadores, verificando de-
núncias de escravidão branca em vários
municípios", afirma a diretora estadual
do INSS em Rondônia, Meriam Corrêa
Brasiliense. "Agiremos em todo o esta-
do", acrescenta.

A Receita Federal atuará na fiscaliza-
ção das declarações de impostos de renda
de dezenas de empresários, verificando
as denúncias de enriquecimento ilícito
numa relação de empresas fornecida pela
Polícia Federal. A Operação Amazônia
Ocidental será, na prática, uma interven-
ção do poder federal em Rondônia para
brecar a impunidade e insegurança exis-
tentes em todo o estado.

A Policia Federal mobilizará todo o
seu contingente policial, verificando vei-
culos suspeitos de contrabandear cocaína
e interditando pistas de pouso clandesti-
nas que estariam sendo utilizadas por
narcotraficantes. O próprio diretor-geral
do DPF, delegado Romeu Tuma, esteve
em Porto Velho traçando toda a estraté-
gia da Operação Amazônia Ocidental, na
mais completa ação federal desenvolvida
em Rondônia em todos os tempos.

A Polícia Federal atuará também nas
regiões de fronteira, coibindo o contra-
bando de carros para a Bolívia. Um
esquema de fiscalização foi montado em
Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolí-
via, que seria a principal porta de entra-
da de cocaína em território brasileiro.

BRASÍLIA — O pedido de licença
solicitado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para processar o deputado
Jabes Rabelo (sem partido-RO) deve
ser votado na terça-feira pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara. A
decisão foi tomada pelo presidente da
Comissão, deputado João Natal
(PMDB-GO), que comunicou a decisão
ontem mesmo ao deputado e a seu ad-
vogado, Antônio Ponce. A decisão so-
bre a cassação do mandato de Rabelo
poderá demorar até 60 dias, segundo a
previsão do deputado Vital do Rego
(PDT-PB), relator do processo de perda
de mandato.

O relator do pedido de licença, de-
putado Adilson Mota (PDS-RS), apre-
sentará seu parecer em sessão secreta.
Em seguida, será concedida a oportuni-
dade ao parlamentar para se defender.
Só se 30 dos 59 integrantes da Comis-
são votarem pela concessão de licença

para processar Jabes é que a proposta
seguirá para o plenário, onde serão ne-
cessários 252 votos para que o Supremo
inicie o processo contra Rabelo.

Howard—- A CPI do Narcotráfico
ouviu ontem o deputado americano
Howard Coble (republicano), represen-
tante da Comissão de Entorpecentes
dos Estados Unidos. De acordo com
Coble, "o combate ao narcotráfico me-
rece cooperação internacional". Mas o
deputado americano não soube precisar
números sobre o consumo e tráfico de
drogas nos EUA. Garantiu, porém, que
existe controle na compra e venda de
éter e acetona, substâncias essenciais
para o refino da cocaína. Os parlamen-
tares brasileiros quiseram saber deta-
lhes sobre a legislação americana, mas
Coble mas não deu uma resposta preci-
sa, embora consultasse um assessor.

A deputada Raquel Cândido (sem
partido-RO), pioneira nas denúncias
contra o narcotráfico em Rondônia,

conseguiu ontem incluir seu nomé na
lista de parlamentares da CPÍ que;em-
barca neste domingo para Porto Velho
(RO). Lá, a Comissão ouvirá. 16 |pcs-
soas, incluindo o governador do estado,
Osvaldo Piana. * <

|—| O juiz Welligton Reis Brás, da
—^ comarca de Barão de Cocais,

na zona metalúrgica, a 90 quilôime-
tros de Belo Horizonte, alegou falta
de provas para negar pedido de ;pri-
são preventiva do comerciante Abi-
dièl Pinto Rabelo, acusado de recep-
tação de um caminhão roúbado no
município em 1986. A resposta só foi
conhecida ontem, quando o chefe-ad-
junto da Divisão de Furtos de Veícu-
los da Polícia Civil de Minas, que
requereu o pedido no final de junho,
recebeu a correspondência registrada
do juiz.
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O cliente em primeiro lugar.

Jabes Ribeiro sofre por ser homônimo do colega acusado

Contratempos do xará

passado, o Jabes baiano só começou a
chamar a atenção fora de seu estado
depois que seu homônimo ganhou no-
toriedade nacional. Na maior parte das
vezes, sofrendo transtornos. Na sessão
da Câmara de quarta-feira, galerias
lotadas para acompanhar a votação do
projeto que aumentou os salários dos
servidores. Ribeiro percebeu o cons-
trangimento do presidente da Câmara,
deputado íbsen Pinheiro (PMDB-RS),
que se preparava para chamá-lo à tri-
buna. "Quem sabe eu digo antes que
você é da Bahia, para depois dizer seu
nome", sugeriu o presidente. 

"Risca o
meu nome, presidente. Senão vou aca-
bar levando vaias", desistiu Ribeiro.

Depois que o Jabes rondoniense
virou manchete em todos os jornais, o
cotidiano de seu colega encheu-se de
contratempos. Ao embarcar recente-
mente de São Paulo para Brasília, o
deputado baiano viu um agente da
Policia Federal examinar detidamente
sua identidade, até que cansou de espe-
rar e, já habituado à confusão, foi
avisando: "Sou o Jabes Ri-bei-ro, da
Bahia".

Câmara tem outro
deputado Jabes,
agora um sofredor

BRASÍLIA 
— Dona Nita Ribei-

ro, há 39 anos, quando escolheu
o nome de seu filho. Jabes, provável-
mente foi responsável pelo lançe de
marketing mais importante da vida do
futuro deputado. O baiano Jabes Ri-
beiro (PSDB), confessa que preferia
ficar famoso por suas realizações.
Nunca pela semelhança entre seu nome
e o do deputado Jabes Rabelo (sem
partido-RO), 34 anos, incluído na lista
dos possíveis narcotraficantes de Ron-
dònia. desde que seus irmãos Abidiel e
Joabis foram presos em São Paulo com
um carregamento recorde de cocaína,
há um mês.

— Não esperava ficar conhecido sò
por causa do nome — lamenta.

Embora tenha sido o tucano mais
votado na Bahia e tenha conquistado
façanhas como os 70% dos votos váli-
dos em Ilhéus (BA) nas eleições do ano
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Policia dá início à operação antitráfico em Rondônia
•JL. pnrtn \/olhn — r.nrlns MeSdÜtta

Vascoticelo Quadros
PORTO VELHO — Quando o Hér-

cules da Força Aérea Brasileira (FAB)
aterrissou, às 15h de ontem, na Base
Aérea de Porto Velho, trazendo a bordo
75 agentes recrutados em vários estados
brasileiros, os poucos policiais federais
que se encontravam no local comemora-
ram o início, de fato, da operação que
vem .sendo anunciada há mais de 15 dias
pela direção do Departamento de Polícia
Federal (DPF) e que já ganhou pelo
menos dois nomes: Operação Amazônia
Ocidental ou Operação Impacto, confor-
me sugestões de batismo feitas pelo dele-
gado Romeu Tuma, o diretor-geral do
DPF.

O ambiente, na Base Aérea, lembrava
uma verdadeira operação de guerra. Os
policiais foram se deslocando em grupos
até o ônibus que os levaria até a superin-
tendência da PF para receber orienta-
ções, dadas pelo delegado Teofanes
Afonso. "Para quem já conhece Rondô-
nia, isto aqui não mudou muito. Hoje
vocês vão descansar, mas amanhã mes-
mo saem a campo", disse o delegado aos
agentes, cada um deles envolvido numa
espécie de pacto de silêncio que dava a
impressão de que alguma coisa muito

sigilosa está para acontecer em Rondô-
nia.

Nada igual foi visto antes no estado,
nem mesmo durante a Operação Excen-
tric, que, em 1988, vasculhou o interior
em busca de laboratórios de cocaína e de
produtos químicos utilizados no proces-
samento da droga. Esta missão tem o
sabor de uma cruzada contra o narcotrá-
fico, uma tentativa de depurar Rondônia
dos traficantes que se encrustaram em'todos os níveis da sociedade local e fize-
ram do estado um dos mais importantes
pontos de apoio dos cartéis colombianos
e bolivianos da cocaína.

Nossa expectativa é de muito tra-
balho e atacar o que encontrar pela fren-
te — disse, ao desembarcar, o delegado
Mário Machado, um dos policiais recru-
tados da Superintendência do DPF de
Sergipe, que, na verdade, tem pouca no-
ção das distâncias que o esperam. Ron-
dônia tem 245 mil km2 e, com exceção
da BR-364 — que liga Porto Velho a
Cuiabá —, todas as estradas são de chão
puro, a maioria em precárias condições
de tráfego. A operação envolverá cerca
de 200 policiais federais, que já estão se
deslocando para os municípios que fa-
zem fronteira com a Bolívia.

Pegar os chefões não é como pegar

Tuma pede armas da OTAN

Teodomiro Braga
Correspondente

Washington — o diretor-geral
da Polícia Federal, Romeu Tuma, forma-
lizou ontem em Washington o pedido para
que equipamentos militares da OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico
Norte) que pe.díram utilidade com o fim
da Guerra Fria sejam repassados ao Brasil
para- combater o narcotráfico. A solicita-
ção ao governo americano foi feita oficial-
mente durante encontro de Tuma com o
secretário-assistente do Departamento de
Estado para assuntos internacionais na
área das drogas, Melvyn Levitsky, que
prometeu se empenhar na questão.

A lista de material da OTAN solicitada
por Tuma inclui helicópteros, armamentos
leves, equipamentos de interceptação de
comunicações, rádios e radares. "Tive a
idéia ao ler nos jornais que muitos equipa-
mentos da Otan tornaram-se obsoletos
com o fim da Guerra Fria", disse o diretor
da Polícia Federal, que também obteve do
Departamento de Estado a promessa de
ampliação da ajuda financeira americana
ao programa brasileiro de combate à dro-
ga. Essa aproximação dos dois governos
na luta contra o narcotráfico deverá ser
intensificada com a visita ao Brasil, na
próxima segunda-feira, do próprio
Metvyn Levitsky.

T5 delegado Romeu Tuma prossegue
sií£S£conversações com as autoridades
americanas hoje de manhã, quando terá

um encontro com o diretor da Drug En-
forcement Agency (DEA), Robert Marti-
nez, que também contará com a presença
do vice-presidente Itamar Franco. Tuma e
Franco chegaram aos Estados Unidos on-
tem cedo, a bordo do Boeing 767 300 ER
da Transbrasil, que inaugurou a linha aé-
rea entre Brasília e Washington. A entrada
do Brasil na rota do tráfico internacional
de drogas também será tema de discussão
no encontro dos dois, na segunda-feira,
com o Secretário da Justiça americano,
Richard Thornburg.

Na reunião de ontem, Levitsky mos-
trou-se especialmente preocupado com o
aumento do tráfico em Rondônia. Tuma
confirmou o incremento do narcotráfico
no estado mas assegurou que ainda há
tempo para reverter o quadro, desde que
sejam atendidas algumas condições. Uma
delas, segundo ele, é que as polícias dos
países vizinhos do Brasil se empenhem
com a mesma intensidade da brasileira no
combate ao crime. A outra é o armamento
da Polícia Federal, que não dispõe sequer
de um helicpótero. De sua parte, Levitsky
também estabeleceu uma condição para a
cessão de equipamentos militares da
OTAN ao Brasil: que sejam utilizados
exclusivamente no combate ao tráfico e
jamais em atividades militares.

A visita de Levitsky ao Brasil começa
por Manaus, na segunda-feira, prossegue
em Brasília, onde ele chega na terça-feira.

Brasília — Luiz Antonio

Jabes Ribeiro sofre por ser homônimo do colega acusado

Contratempos do xará

Câmara tem outro
deputado Jabes,
agora um sofredor

BRASÍLIA 
— Dona Nita Ribei-

ro, há 39 anos, quando escolheu
o nome de seu filho, Jabes, provável-
mente foi responsável pelo lançe de
marketing mais importante da vida do
futuro deputado. O baiano Jabes Ri-
beiro (PSDB), confessa que preferia
ficar famoso por suas realizações.
Nunca pela semelhança entre seu nome
e o do deputado Jabes Rabelo (sem
partido-RO), 34 anos, incluído na lista
dos possíveis narcotraficantes de Ron-
dônia, desde que seus irmãos Abidiel e
Joabis foram presos em São Paulo com
um carregamento recorde de cocaína,
há um mês.

— Não esperava ficar conhecido só
por causa do nome — lamenta.

Embora tenha sido o tucano mais
votado na Bahia e tenha conquistado
façanhas como os 70% dos votos váli-
dos em Ilhéus (BA) nas eleições do ano

passado, o Jabes baiano só começou a
chamar a atenção fora de seu estado
depois que seu homônimo ganhou no-
toriedade nacional. Na maior parte das
vezes, sofrendo transtornos. Na sessão
da Câmara de quarta-feira, galerias
lotadas para acompanhar a votação do
projeto que aumentou os salários dos
servidores, Ribeiro percebeu o cons-
trangimento do presidente da Câmara,
deputado íbsen Pinheiro (PMDB-RS),
que se preparava para chamá-lo à tri-
buna. "Quem sabe eu digo antes que
você é da Bahia, para depois dizer seu
nome", sugeriu o presidente. "Risca o
meu nome, presidente. Senão vou aca-
bar levando vaias", desistiu Ribeiro.

Depois que o Jabes rondoniense
virou manchete em todos os jornais, o
cotidiano de seu colega encheu-se de
contratempos. Ao embarcar recente-
mente de São Paulo para Brasília, o
deputado baiano viu um agente da
Policia Federal examinar detidamente
sua identidade, até que cansou de espe-
rar e, já habituado à confusão, foi
avisando: "Sou o Jabes Ri-bei-ro, da
Bahia".

um ladrão de galinha qualquer —, admi-
tiu Alberto Lasserre. Os homens que tra-
balham em Rondônia a partir de agora
têm como missão vasculhar rodovias, fa-
zendas suspeitas, aeroportos clandesti-
nos, áreas de garimpo, caçar traficantes
procurados — em todo o estado são
cerca de 2 mil mandados de prisão a
serem cumpridos, a maioria de crimino-
sos ligados às quadrilhas de traficantes
— e realizar uma espécie de pente fino
durante os próximos três meses, com a
perspectiva de se estender até o final do
ano, segundo esperança manifestada on-
tem pelo delegado Alberto Lasserre.

A Operação Amazônia Ocidental é
um trabalho conjunto envolvendo Poli-
cia Federal, Receita Federal, Fundação
Nacional do índio (Funai), INSS, Polícia
Rodoviária Federal e Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). O objetivo é
iniciar uma "limpeza" nas irregularida-
des constatadas nos mais diversos setores
da sociedade. Enquanto a Funai agiliza-
rá a expulsão de madereiras e garimpei-
ros das reservas indígenas, o INSS vai
verificar as denúncias de trabalho escra-
vo, por exemplo.

Licença para STF

deve sair dia 12
BRASÍLIA — O pedido de licença

solicitado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para processar o deputado Ja-
bes Rabelo (sem partido-RO) deve ser
votado na terça-feira pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara. A de-
cisão foi tomada pelo presidente da Co-
missão, deputado João Natal (PMDB-
GO), que comunicou a decisão ontem
mesmo ao deputado e a seu advogado,
Antônio Ponce. A decisão sobre a cassa-
ção do mandato de Rabelo poderá de-
morar até 60 dias, segundo a previsão do
deputado Vital do Rego (PDT-PB), rela-
tor do processo de perda de mandato.

O relator do pedido de licença, depu-
tado Adilson Mota (PDS-RS), apresen-
tará seu parecer em sessão secreta. Em
seguida, será concedida a oportunidade
ao parlamentar para se defender. Só se
30 dos 59 integrantes da Comissão vota-
rem pela concessão de licença para pro-
cessar Jabes é que a proposta seguirá
para o plenário, onde serão necessários
252 votos para que o Supremo inicie o
processo contra Rabelo.

A CPI do Narcotráfico ouviu ontem
o deputado americano Howard Coble
(republicano), da Comissão de Entorpe-
ccntes de seu país. Coble acha que o
combate ao narcotráfico exige coopera-
ção mundial. Não precisou números so-
bre o tráfico nos EUA, mas disse que se
controla compra e venda de éter e aceto-
na, essenciais para refino da cocaína.

Porto Velho — Carlos Mesquita
1
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Os policiais desembarcaram sem ter noção do tamanho do estado que vão ter de fiscalizar

POR ESTAS OFERTAS

SEU PAI NAOH|H

ESPERAVA...

NEM VOCÊ.
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MICROS
MF 86 • CPU,
Teclado • Drfw
(20 Unidade»)-USS 1.269.00 (*)
MF 88 • CPU,
Tèclftdo • Drivt
(10 Unidades) • USS 1.209.00 (*).
MF 386 SX • CPU,
Taclado • Mm
(20 Unidade*) • USS 2.729.00 (*)
IMPRESSORAS
EMILIA PC cl cabo •
\Mocldadfl 250 cps
(25 Unidades) -USS 999.00 (*)
RIMA XT180 cl cabo
(25 Unidades)-USS 799.00 (*)

l\f«Sh«w
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MONITORES
MONITOR CGA ADD
(20 Unidades) USS 183.00 (*)
MONITOR EGA Colorido
(10 Unidades)-USS 699.00 (*) <¦
MONITOR VGA Colorido

.(20 Unidades) -USS 919.00 (*) '

Você pode comprar todas estas -
ofertas, além de ofertas especiais,
para Suprimentos e Softwares' no:

InfoShow COMPUTERWARE
TELEMARKETING °
Tal.: (021) 221-8717 l

LOJA INFOSHOPPING
Rua do Catete, 311 - Loja 107

Tel.: (021) 285-06891
Excepcionalmente neste sábado até às 18:30

DISQUE CRUZADO

1 \

1A T>

(0411*004420*

TUDO O QUE VOÇÊ PRECISA SABER SOB RE SEUS

CRUZADOS E NAO SABIA ONDE PERGUNTAR.

Para você não ter mais nenhuma dúvida sobre o presente e o futuro de seus cru-

zados bloqueados, o Bamerindus está implantando o Disque Cruzado. É simples:

basta você ligar para os números relacionados e fazer a sua pergunta. A resposta

é na hora. Mesmo se você for cliente de outro banco. Disque Cruzado Bamerindus.

A informação em primeiro lugar, para você continuar em primeiro lugar.

* DDD gratuito - GRANDE CURITIBA 242-4420 - CENTRAIS
DE INVESTIMENTO: Belo Horizonte (031) 201-0199 - Brasília

(061) 321-3222 - Campinas (0192) 84708 e 25917 - Campo Grande
(067) 382-8588 - Curitiba (041) 222-9966 - Porto Alegre

(0512) 32-2288 - Rio de Janeiro (021) 800-6967 e 224-8686 -
Salvador (071) 243-3911 - São Paulo (011) 229-4088 e 239-1388.

§•£) BAMERINDUS

O cliente em primeiro lugar.
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SUPRIMENTOS
Consulte-nos para comprar
todo material de consumo
para máquinas de calcular e
de escrever, fax, micros, e im-
pressoras de todas as marcas

DIMERJ • 223-1343

SOLETUR

EM CURTA

METRAGEM

COM INGRESSOS

A PREÇOS
REDUZÍDOS

DOMINGUEIRAS
. CABO FRIO E BÚZIOS
. ILHAS E PRAIAS TROPICAIS
. TERESÚPOLIS E FRIBURGO
. ANGRA DOS REIS E PARATY
. ITATIAIA E PENEDO
. DOMINGO NA FAZENDA

A partir de Cr$ 8.500,
Almoço e guia incluídos

MINAS COLONIAL
4 dias • 4 refeições

A arte e a arquitetura coloniais:
Congonhas do Campo, Ouro Preto,
Mariana, Sabará, Gruta de Maquiné,
São João dei Re/ eTiradentes. Ho-
téis Brasiltonem Contagem ou Othon
Palace em Belo Horizonte.
Saídas: 59* feiras, pela manhã

4 x 16.350, ou 57.550, ò vista

SÃO THOMÉ DAS LETRAS E
AS ESTÂNCIAS DE MINAS

4 dias - 4 refeições
Conheça um dos cenários do seriado
da TV, com visitas guiadas por conhe-
cedores das lendas do lugar. E, ainda
Caxambu, São Lourenço, Cambuquira
e Lambari. Hospedagem no Hotel
Primus, o melhor da região.

Saídas: 5?' feiras, à noite
4x 18.225, ou 64.150, à visto

POÇOS DE CALDAS
4 dias - 6 refeições

Roteiro completo conhecendo Poços de
Caldas e outras estâncias hidromine-
rais de São Paulo e Minas Gerais.
Águas da Prata, Andradas, São
Lourenço e Caxambu. Hospedagem
no Hotel Nacional (4 Estrelas),
o melhor e mais central de Poços.
Saídas: 5°* feiras, pela manhã

4 x 17.700, ou 62.300, i visto

CIDADE DA CRIANCA, PLAY
CENTER E SIMBA SAFARI

dias - 3 refeições
Magnífica excursão por Paraty,
Ubatubo e Caraguatatuba. A "plena
selva" de SIMBA SAFARI. Visita ao
Play Center com incríveis diversões.
E o fantasia do reino encantado da
Cidade da Criança. Hotéis Eldorado
ou Othon. Descontos para Crianças.
Saídas: 69' feiras, pela manhã

4 x 13.200, ou 46.460, ò vista

ECLUSAS DO TIETÊ, ILHABELA
E ÁGUAS DE LINDÓIA

dias - 4 refeições
Visita a Penedo, única colonia finlan-
desa no Brasil. Eclusas Tietê/Paraná
— Passeio de Barco. Visita a Ibitinga,
a "Capital do Bordado". Serra
Negra, Águas de Lindóia e Monte
Siâo. "Ferry-boat" até a paradisíaca
llhabela. Riviera Paulista e Paraty.
Regresso pela Costa Verde.
Saídas: 59» feiras, pela manhã

4 x 17.925, ou 63.100, ò vista

CAMPOS DO JORDÃO
E CIDADE DA CRIANÇA

4 dias • 4 refeições
O mais completo roteiro, conhecendo
Paraty, Ubatuba, Caraguatatuba etc.
Passeios completos em Campos do
Jordão, Simba Safari, Play Center e
muito entretenimento na Cidade da
Criança. Hotéis Eldorado ou Othon.
Saídas: 59' feiras, pela manhã

4 x 17.025, ou 59.920, avista
CAMPOS DO JORDÃO

E MARAVILHAS SERRANAS
3 dias • 3 refeições

Pela "Costa Verde", por Angra dos
Reis e com visita a Paraty. As praias da"Riviera Paulista." Serra Negra e
suas águas minerais. Lindóia e Monte
Siâo. Passeios completos em Campos
do Jordão. Hotel Eldorado ou Novotel.
Saídas: 6?' feiras, pela manhã

4 x 14.025, ou 49.370, à vista

NAO PERCA,
ESTES
FILMES!

soletur
Em turismo a numero 1

CENTRO: Quitanda. 20/Slj. ¦ 221-4499 "
TIJUCA: Saens Pena, 45/1,. 101 ¦ 264-4893

COPA: Sonta Cloro, 70/Slj -255-1895
IPANEMA: Vise. Pirojó, 351/lj. 105 • 521-1188
NITERÓI: More.ro César, 229/1.012 • 710-7401

CONSULTE 0 SEU AGENTE Dt VIAGENS
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Assinatura Jornal do Brasil
Brasília
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Sindicato de securitários 
pede

prisão 
de 

procurador 
do INSS

O sindicato dos securitários do esta-
do, que reúne empregados em segurado-
ras, corretoras de câmbio, empresas de
previdência privada e distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, pediu on-
tem ao juiz Wanderley de Andrade Mon-
teiro, da 17a Vara Federal, que decrete a
prisão do procurador-geral do INSS
(Instituto Nacional de Seguridade So-
ciai), José Domingos Teixeira Neto, caso
ele se recuse a pagar indenização de CrS
170 milhões, concedida em janeiro a 144
aposentados.

Os beneficiários entraram na Justiça
em 1986, com ação indenizatória para
revisão de benefícios. Em 23 de janeiro
deste ano, foi homologado o cálculo da
indenização e, segundo explicou a advo-
gada do sindicato, Felícia Beatriz de
Carvalho Sampaio, o INSS teria 30 dias
para depositar o dinheiro. No entanto,
só em 4 de julho, durante as férias do juiz
titular, seu substituto, juiz José Ricardo
de Siqueira Regueira, intimou o superin-
tendente regional do INSS, Carlos
Eduardo Seabra, a depositar a quantia
corrigida, "no prazo de 72 horas, sob as
penas da lei".

A advogada explicou que o INSS não
recorreu no prazo determinado e "agora
tem que pagar, porque trata-se de direito

By ,:iM

Teixeira: descumprimento

adquirido". De posse do mandado de
intimação, a advogada esteve na superin-
tendência regional, onde foi informada
de que o processo estava na procurado-
ria-geral. Ela se dirigiu à procuradoria e

constatou que o processo está com o
funcionário Dalton Jacob, assessor de
Teixeira Neto. Felícia Beatriz também
soube que os pagamentos de indeniza-
ções acima de CrS 30 milhões agora são
feitos através de ato precatório, ou seja,
têm que entrar numa fila e demoram
muito. Diante disso, o sindicato decidiu
pedir a prisão de Teixeira Neto, por des-
cumprir ordem judicial.

h O juiz José Ricardo de Siqueira
Regueira, da 18" Vara Federal,

mandou seqüestrar CrS 38 milhões de-
positados numa conta do INSS (Institu-
to Nacional de Seguridade Social) no
Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, com
o objetivo de pagar indenizações a apo-
sentados que ganharam ações de revisão
de benefício e não receberam. Segundo
explicou o juiz, esses pagamentos en-
tram numa longa fila e às vezes demo-
ram até um ano. No entanto, de acordo
com a Constituição Federal, essas inde-
nizações agora têm status de pensão
alimentícia, ou seja, têm que ser pagas
imediatamente. A Justiça Federal, lem-
brou o magistrado, lida com esse proble-
ma praticamente todos os dias, pois cer-
ca de 70% das ações são revisionais de
benefícios.

Irregularidade nas compras

Componentes dos
computadores são
estrangeiros

BRASÍLIA 
— O Departamento

de Administração do INSS de-
terminou ontem a abertura de sindi-
cância para apurar possíveis irregula-
ridades na compra de 35 dos 80
computadores realizada no final do
ano passado pelo Instituto junto a
empresa Query Serviço de Informáti-
ca, com sede no Rio de Janeiro. Ao
mesmo tempo em que abriu sindicân-
cia o Departamento decidiu suspender
a distribuição dos computadores. As
medidas foram tomadas porque os
técnicos da Edissa Informática S.A,
quando foram montar o primeiro dos
35 computadores comprados pelo

INSS descobriram que os discos e as
placas não pertenciam aos equipa-
mentos fabricados pela própria Edis-
sa. O INSS pagou pelos 35 computa-
dores a importância de CRS 65 milhõe
e 399 mil.

Os computadores são nacionais,
mas seus componentes são estrageiras.
Os outros 45 computadores compra-
dos da revendedora New Shop Ltda,
com sede em Brasília, já foram monta-
dos e distribuídos em vários estados,
sem acusar qualquer problema. O di-
retor de Administração e Finanças do
INSS, Luciano Peixoto, não soube ex-
plicar ontem os motivos que levaram a
empresa revendedora dos equipamen-
tos a trocar as peças originais e quais
os prejuízos que essa mudança acarre-
tará. Hoje uma equipe de especialistas
da Secretaria de Ciência e Tecnologia

realizará uma inspeção geral nos 35
equipamentos, que seriam distribuídos
para diversos postos do INSS em todo
o país. Peixoto disse ontem que os
computadores só serão enviados aos
estados depois que o caso estiver to-
talmente esclarecido.

Embora considere a história um
tanto estranha, Peixoto não acredita
que a troca de peças tenha sido reali-
zada para fraudar a previdência. Ele
também não crê que existam funcio-
nários do INSS envolvidos na transa-
ção. "Esses computadores só foram
abertos na hora da montagem, por-
tanto, se há um responsável, seria a
própria empresa revendedora", argu-
meniou Peixoto. Se a sindicância acu-
sar alguma irregularidade, ele garantiu
que o caso será encaminhado a Procu-
radoria Geral da República e a Policia
Federal.

Remédio em embalagem

trocada ameaça doente

SÃO PAULO — A troca de embala-
gens entre quatro produtos, divulgada
ontem por anúncio do laboratório Mcr-
reli Lepetit Farmacêutica nos grandes
jornais do país, pode levar uma pessoa
sofrendo de alguma alergia a tomar um
remédio para hipertensão, ou alguém
que esteja com ânsia de vômito a tomar
um analgésico. É que em embalagens do
remédio Teldane, um antialérgico, foram
encontrados comprimidos de Seloken,
indicado para hipertensos. E em vez de
Plasil gotas, para enjôos e vômitos, um
comprador achou as gotas Dorflex para
dores de cabeça ou nas articulações.

O Seloken foi localizado em caixas de
Teldane pela primeira vez cm Belo Hori-
zonte, pela Promed Distribuidora, cm
um lote depois identificado pela empre-
sa: distribuído em fins de junho, totaliza
63 mil unidades. Não se sabe exatamente
cm quantas embalagens de Teldane en-
fiaram-se Sclokens ou vice-versa. Com o
sentido de chamar a atenção do consu-
midor para isso é que a Merrell Lepetit
publicou o anúncio de ontem nos maio-
res jornais brasileiros, além de ter feito
um aviso imediato a seus 355 distribui-
dores espalhados pelo país. E mais: pediu
aos distribuidores que fizessem uma revi-
são completa nos estoques.

Crianças — O outro caso repre-
senta um tipo de ameaça sobretudo para
crianças, pois o Plasil, para acabar com
os vômitos, é muito usado na faixa in-
fantil. Quando os vômitos começam a
passar dos limites, ameaçando uma desi-
dratação, as mães costumam recorrer
tradicionalmente a esse remédio. E, com
a troca feita no laboratório Merrell Le-
petit, alguma mãe distraída, ou afobada
pelo nervosismo, pode abrir uma caixa

de Plasil e não reparar que dela retirou
um frasco de Dorflex. gotas, um analgé-
sico. É possível que o Dorflex não cause
grande mal à criança. O pior, provável-
mente, terá sido a falta do Plasil ao
organismo. Sobretudo se se tratar de um
neném com pouca resistência.

A troca de Plasil por Dorflex foi des-
coberta pela primeira vez na semana pas-
sada numa farmácia de Tanabi, cidade a
487 quilômetros de São Paulo, quando
um freguês entrou muito enjoado na
Farmácia Nossa Senhora Aparecida, de
Francisco Frédcric e Companhia. Como
ia viajar, abriu logo o frasco, para tomar
algumas gotas lá mesmo e tentar melho-
rar na hora. O vendedor que o ajudou a
abrir a embalagem logo deu pela troca, o
que levou Mauro Frédcric, farmacêutico
e filho do dono da farmácia, a entrar em
contato com o laboratório no mesmo
momento. Segundo Mauro, o laborató-
rio providenciou a troca imediata dos 24
frascos restantes do estoque. A farmácia
não recebeu nenhuma outra reclamação
de clientes.

A direção da Merrell Lepetit não
pensa em sabotagem de algum funciona-
rio, mas num caso de engano. O diretor-
médico do laboratório, Sérgio Rosengar-
ten, explicou que se alguém tomou Selo-
ken em vez de Teldane, por engano, pode
ter palpitaçòes ou queda de pressão. Se
se tomar Dorflex cm vez de Plasil, o
enjôo certamente vai piorar e o paciente
ainda pode sofrer dores nas pernas. E
correrá risco maior se tiver alguma doen-
ça cardíaca ou neurológica: os problemas
sem dúvida aumentarão. Merrcl Lepetit
é uma empresa americana, de Kansas
City.

ENGARRAFAMENTO?

Dê a volta por cima

com a JB AM.
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Sinal verde para vocà

Juiz estuda denúncia

contra 
piloto 

Garcez

Santana quer

satélite comum

para Cone Sul

BUENOS AIRES — O ministro da
Infra-Estrutura do Brasil, João Santana,
propôs às autoridades argentinas o lan-
çamento de um satélite conjunto para
atender às comunicações do Mercado
Comum do Cone Sul (MercoSul) e à
integração dos correios dos quatro países
membros: Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai. Santana esteve em Buenos Ai-
res na terça-feira participando de uma
reunião de empresários e autoridades do
MercoSul com o vice-presidente dos Es-
tados Unidos, Dan Quayle, e lançou a
idéia num encontro com o secretário de
Comunicações da Argentina, Saul Bour.

Logo depois, o secretário de Comuni-
cações do Brasil, Joel Rauber, e o presi-
dente da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT), José Carlos Rocha
Lima, reuniram-se com seus colegas ar-
gentinos para começar a discutir detalhes
dos dois projetos. O ministro João San-
tana disse que a integração dos correios é"tarefa relativamente fácil e pouco one-
rosa". Acrescentou que a estrutura ad-
ministrativa dos quatro países permite
acordos formais. Basta a disposição para
eliminar barreiras burocráticas e apres-
sar procedimentos que facilitarão o fluxo
de correspondência entre os países, com-
pletou João Santana.

O dado inicial seria estabelecer uma
conta conjunta para a compensação da
cobrança de tarifas, num processo seme-
lhante ao existente em todo o mundo
para o clearing das comunicações telefô-
nicas. A ECT, segundo Santana, "é a
única empresa estatal de correios lucrati-
va do mundo e não está na lista das
empresas privatizáveis do governo brasi-
leiro, ao contrário do que ocorre na Ar-
gentina e no Uruguai".

SÃO PAULO — O juiz Zalmino Zim-
mermann, da 5a Vara Criminal da Justiça
Federal, começou a estudar ontem a de-
núncia apresentada quarta-feira pelo pro-
curador Ricardo Nahat contra os pilotos
do Boeing 737-200 da Varig que fez um
pouso forçado na mata, em setembro de
1989, depois de se perder na rota entre
Marabá e Belém e ficar sem combustível.
O piloto Cézar Augusto Padula Garcez e
seu co-piloto Nélson de Souza Zille foram
denunciados por crimes de homicídio cul-
poso e lesões corporais, sendo responsabi-
lizados pelo acidente que matou 13 pes-
soas e provocou ferimentos em 42.
Segundo o procurador, o acidente poderia
ter sido evitado se Garcez e Zille tivessem
marcado corretamente a rota nos instru-
mentos de bordo.

Nahat argumenta que, ao iniciar o:
trecho final do vôo Marabá-Belém, os
dois marcaram nos seus intrumentos de
vôo a rota de 270 graus (Oeste), em vez
da rota correta de 027 graus (Norte), j
desviando o avião para Mato Grosso,
onde ele desceu na selva às 21 h, a 1.100
quilômetros do destino. O pouso ocorreu
depois de três horas e 25 minutos de vôo,
ou duas horas e 37 minutos além do
tempo previsto de viagem, que era de
apenas 48 minutos. Segundo o procura-
dor, os pilotos não consultaram as cartas
de vôo para confirmar a rota indicada
pelos computadores da Varig.

"O piano de vôo computadorizado
da Varig indicava, para a rota Marabá-
Belém, os algarismos 0270, que deveriam
ser interpretados como sendo a rota de
27 graus", afirma Nahat em sua denún-
cia, lembrando, em seguida, que Garcez
e Zille interpretaram corretamente as ro-
tas indicadas para os trechos anteriores
do mesmo vôo — Brasília-Imperatriz e
Imperatriz-Marabá — traduzindo em
graus os números fornecidos pelos com-
putadores. Em depoimento no inquérito
do Ministério da Aeronáutica, os pilotos

acusaram a Varig dc ter mudado o siste-
ma de marcação de rotas, com acréscimo
de mais um algarismo para indicar a
fração dc grau.

Embora o juiz Zimmermann não te-
nha um prazo previsto para despacho da
denúncia, o procurador vai pedir a ele
que decida antes de 3 de setembro se
aceita ou não a abertura de processo
contra os acusados. "Minha intenção é
evitar a prescrição da pena", explica Na-
hat, acrescentando que, por essa razão,
apresentou a denúncia antes mesmo de
encerrado o inquérito policial sobre o
acidente. O procurador pediu a instaura-
ção do inquérito pelo Departamento de
Polícia Federal, logo depois do acidente,
ao tomar conhecimento de que o vôo da
Varig partiu de São Paulo, onde também
veio a morrer um dos feridos.

Além da prescrição do crime, Nahat
pretende impedir que os pilotos se bene-
ficiem da redução da pena, alegando em
juízo a atenuante de perícia no pouso
forçado na mata, embora a 1.100 quilo-
metros do destino. Se a Justiça aceitar a
denúncia, Garcez e Zille poderão ser
condenados a uma pena mínima de um.
ano de prisão, acrescida dc mais um
terço pela desobediência das normas tcc-
nicas. "Os dois acusados cometeram os
crimes culposos porque agiram com ne-
gligência, impcrícia e imprudência, com a
agravante de terem desobedecido regra
técnica de profissão", concluiu Nahat.

Em sua denúncia, um documento de
11 folhas, o procurador transcreve tre-
clios dc depoimentos de testemunhas c
vitimas, de funcionários da Varig c do
relatório final do Ministério da Acro-
náutica. Segundo o relatório, o Boeing e
seus instrumentos de vôo, entre os quais
a bússola, estavam em perfeitas condi-
ções; todos os auxílios de terra operaram
normalmente; o tempo era bom c "a
noite se mostrava estrelada".

Mãe se diz decepcionada

PORTO ALEGRE — A mãe do pi-
loto da Varig denunciado por homicí-
dio culposo, Laci Terczinha Padula
Garcez, disse ontem nesta capital que a
família de César Augusto Garcez está
cansada de "inverdades" e sofre com as
acusações que lhe são feitas. Dona Laci,
que conversou com a repórter do JOR-
NAL DO BRASIL através das grades
da casa onde mora a família num bairro
de classe média de Porto Alegre, não
sabia ontem, ainda, que o filho tinha
sido denunciado na véspera, cm São
Paulo, por homicídio culposo.

Revoltada com as notícias geradas a
partir do acidente com o Boeing da
Varig em 3 de setembro de 1989, ela
disse que César "encontra-se em licença
da Varig mas continua morando no Rio
de Janeiro. Não sei se ele está no Rio ou
descansando em Florianópolis", com-

pletou. Afirmou que desde a época do
acidente nunca mais concedeu entrevis-
tas por estar decepcionada "com as in-.
verdades ditas sobre o meu filho. Nin-
g u é m comete um a c i d c n t c •
voluntariamente. Foi uma fatalidade".

Dona Laci protestou também pela"onda de crimes impunes no país", ci-
tando os casos dc fraudes contra a Pre:.
vidência Social. "Parece que o César é o
único culpado desse país, quando o que<
aconteceu com ele foi involuntário. F.s-
tamos muitos ressabiados", afirmou. A
mãe do piloto da Varig disse também
que não se assusta com a denúncia por
homicídio culposo feita pelo promotor
Ricardo Nahat, de São Paulo. "Nós
confiamos cm Deus e muita coisa ainda
vai ficar esclarecida até o final desse
caso", afirmou, sem entrar em detalhes.

Ricardo Nahat

O procurador

que quase

foi deputado

Não 
fossem o que considera "aber-

rações da legislação eleitoral". Ri-
cardo Nahat poderia estar agora num
gabinete do Congresso Nacional em Bra-
sília, em vez de se atolar nas pilhas de
processos que abarrotam sua modesta
sala, no 8° andar do prédio da Procura-
doria da República, no Centro de São
Paulo. Candidato a deputado federal em
outubro do ano passado, ele teve 89 mil e
9 votos, embora fosse um nome até então
desconhecido e concorresse pelo Partido
Comunitário Nacional (PCN), uma le-
genda inexpressiva.

Sua surpreendente votação — ficou
em 10" lugar em São Paulo e em 15° no
pais — explica-se pela capacidade que elé

1

demonstrou para vender sua mensagem,
em apenas 30 segundos diários de propa-
ganda na televisão. "Convencido de que
o Brasil é um pais jovem de idéias velhas,
eu lancei 60 idéias novas com soluções
para 60 velhos problemas", lembra o
procurador, de 37 anos, envaidecido pela
resposta do eleitorado. Sem experiência
política anterior, animou-se com o resul-
lado da campanha. "Vou disputar a pre-,
feitura dc São Paulo nas próximas elei-
ções", anuncia Nahat, já à procura de
outra legenda.

Antes disso, porém, pode ser que ele
chegue à Câmara Federal. "O Supremo
Tribunal Federal deverá julgar nos pró-
xitnos meses meu recurso contra a inter-
pretação da lei eleitoral", di/. o procura-
dor. Ao lado de mais 18 candidatos na
mesma siluação, entre os quais o ex-mi-
nistro Dante de Oliveira (PDT-MT), ele
contesta o peso dos votos brancos e a
exclusão dos pequenos partidos do rateio
das sobras. "Eu poderia ser deputado
agora, se não fossem esses critérios, pois
o PCN teve 203 mil votos, enquanto a
média dos partidos maiores foi de 168
mil", argumenta.

JORNAL DO BRASIL,-
Olavo Rufino/9-9-89
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Garcez nunca explicou por que nao pediu ajuda pelo radio

JORNAL DO BRASIL
Olavo Rufino/9-9-89

Garcez nunca explicou por que não pediu ajuda pelo rádio
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Astrônomos descobrem 
galáxia 

vizinha à Via Láctea

Jorge Luiz Calife

ANGRA DOS REIS, RJ — Uma
pequena galáxia fantasma acaba de
ser descoberta perto da Via Láctea.
Os primeiros estudos sobre a galáxia
Sextans foram apresentados no Sim-
pósio sobre Populações Èstelares no
Hotel do Frade, em Angra dos Reis.
Pequena e esférica, a Sextans tam-
bém é pálida e transparente, o que
impedia sua observação.

Este miniuniverso, até agora des-
conhecido, fica relativamente próxi-
mo de nós. Sextans é um satélite da
Via Láctea, a galáxia onde se locali-
za nçfeso planeta, a Terra. Sua dis-
tâncía é quase a mesma da Nuvem
de Magalhães, cerca de 150 mil a-
nos-luz — um ano-luz eqüivale a 9,5
trilhões de quilômetros. .. \

A Nuvem de Magalhães parece
uma mancha pálida de luz no céu de
nosso hemisfério. Sua luminosidade
só pode ser vista em noites muito
escuras, longe do brilho das cidades.
Sextans é ainda mais apagada e nem
mesmò com telescópios convencio-
nais podia ser observada. Foi preci-
so desenvolver novos instrumentos
para que sua radiação fosse registra-
da.
• Os'astrônomos Mário Mateo e
Richard Nahan, do observatório de
Cerro Tololo, no Chile, usaram um
telescópio de quatro metros para pe-
nctrar na estrutura da galáxia fan-
tasma. Eles descobriram que Sex-

Getúlio Vilanova
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tans é formada por velhas estrelas
vermelhas e alguns sóis pulsantes •
chamados variáveis ceseidas.

Ao contrário do nosso sol, que é
uma estrela de luminosidade fixa, as
ceseidas aumentam e diminuem de
brilho. Umas poucas estrelas azuis
aparecem no bojo de Sextans, talvez
formadas mais recentemente. Há a
hipótese de que existam planetas

dentro da nova galáxia, mas a essa
distância será difícil detectá-los.

Se houver vida em Sextans, seus
habitantes poderão olhar para o céu
à noite e enxergar nossa galáxia co-
mo um pálido redemoinho de luz. Se
forem inteligentes, talvez se pergun-
tem se há vida lá em cima, naquela
espiral leitosa suspensa no céu escu-
ro.

Universo pode ter astros iguais à Terra
A estrutura de nosso sistema solar

pode não ser única no universo e plane-
tas semelhantes à Terra podem ser mais
comuns do que se imagina. Segundo a
tese de George Wetheril, do Instituto
Carnigie de Washington, é possível que
o tipo, de arranjo dos planetas seja um
padrão típico de estrelas do tamanho
do Sol.

Wetheril desenvolveu um complexo
modelo tridimensional computadoriza-
do que simula os processos que, hipoté-
ticamente, deram origem, aos planetas,
partindo de uma distribuição casual de
matéria. As simulações mostram que,
em ^virtualmente todos os casos, for-
mam-se sistemas semelhantes ao nosso

sistema solar. O artigo de Wetheril foi
publicado na revista científica Science.,

É geralmente aceito que a Terra e
os planetas vizinhos se formaram à
medida em que uma nuvem primordial
de poeira e gás se condensava . O Sol
estava no centro, rodeado por planete-
simals (corpos sólidos hipotéticos de
pequenas dimensões que teriam se for-
mado quando a nebulosa protosolar se
colapsou em um disco e se fragmen-
tou) que, se combinaram em embriões
planetários com tamanho aproxima-
damente igual ao da nossa Lua. Os
embriões gradualmente atraíram mais
e mais matéria até alcançar o tamanho
e a forma que têm atualmente. Esse

cenário, entretanto, não explica por
que nosso sistema solar tem um cintu-
rão de asteróides em vez de planetas
completos.

Vinte e sete simulações produziram
uma média de 4,2 planetas na região
ocupada por Mercúrio, Vênus, Terra e
Marte. E, até quando os modelos não
resultaram em uma formação gigante
gasosa semelhante a Júpiter, quase sem-
pre se formaram planetas do tamanho
da Terra, localizados a distâncias quase
iguais à que separa o Sol de nosso
planeta. Assim, Wetheril concluiu que a
existência des planetas semelhantes à
Terra pode ser comum em outros siste-
mas solares.

Atlantis entra na fase final de seu vôo
CABO CANAVERAL, FLÓRIDA

— Os astronautas estão aproveitando
as últimas horas do atual vôo de nove
dias do ônibus espacial Atlantis, para
fazer as últimas experiências da missão,
destinadas a melhorar as condições pa-
ra viagens mais prolongadas no espaço.

Um'dos poucos problemas encon-
trados até agora foi a incapacidade da
tripulação de, quarta-feira, fazer fun-
cionar um intensificador de luz para
uma câmara Nikon que seria usada pa-

EUA anunciam

novos herbicidas

menos venenosos
BELO HORIZONTE — Dois no-

vos grupos de herbicidas, à base das
substâncias imidazolinoma e sulfonylu-
reas, e que contêm dosagens muito me-
nores de produtos químicos do que os
tradicionais foram apresentados num
Seminário na Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo
chefe do departamento de Botanica da
Universidade de Purdue, em Indiana
(Estados Unidos), Thomas Bauman.

"Em contato com o organismo hu-
mano, os herbicidas são degradados
em poucas horas", explicou Bauman.
No solo o produto é também >rapida«
mente degradado. "A quantidade das
substâncias é tão baixa que não têm
sido detectados efeitos tóxicos e resi-
duais no solo", assegurou o professor.
Ele disse que os dois compostos, re-
centemente desenvolvidos, agem dire-
lamente sobre um determinado gene
das plantas daninhas.

"Estes novos herbicidas represen-
tam o esforço das indústrias para fazer
produtos mais seguros ao meio ambien-
te e à saúde humana", disse o pesquisa-
dor da^mbrapa João Baptista da Silva,
cujopós-doutorado foi orientado pelo•professor Bauman. Enquanto os herbi-
cidas tradicionais usam de meio a qua-
tro quilos de princípio ativo por hecta-
re, estes dois novos grupos necessitam
de uma dosagem que varia de cinco a 10
gramas por hectare.

O grupo das imidazolinomas, índus-
trializado e comercializado nos países
desenvolvidos pelo laboratório Ameri-
can Çyanamid, é mais utilizado para a
cultura da soja, enquanto as sulfonylu-
reas tem aplicação em culturas do mi-
lho, trigo, soja e arroz.

Thomas Bauman disse que as pes-
quisas na área de herbicidas nos Esta-
dos Unidos levam em consideração a
impossibilidade de se abolir o uso de
produtos químicos para produzir ali-
mentos em grande escala. "O 

que temos
de fa2er é usá-los o mínimo possível e
desenvolver produtos cada vez mais
biodegradáveis", afirmou. A última ge-
ração .destes herbicidas, mais voltados
para a cultura do milho, foi desenvolvi-
da ano passado e já está sendo comer-
cializada nos Estados Unidos, Japão e
em pa^es da Europa.
:'ví

ra observar e registrar a aurora terrestre
e um fulgor produzido por pequenas
partículas que flutuam dentro da nave.

Assim, o registro foi transferido pa-
ra ontem, dia reservado também para
repetir experiências feitas anteriormen-
te, como a busca de uma forma de
combater a tontura que muitos astro-
nautas experimentam depois de volta-
rem à Terra e a observação do compor-
tamento do fogo em ambiente sem
gravidade. Compreender o comporta-

mento do fogo em gravidade zero é
essencial para o planejamento da esta-
ção orbital Freedom e de viagem mais
longas, como a que está sendo progra-
mada para Marte.

Os astronautas testaram também
um radiador experimental que utiliza o
mesmo tipo de ação capilar encontrada
nas raízes de plantas, que serve para
distribuir os fluidos através de finíssi-
mos dutos de um ponto para outro.

Nova técnica cirúrgica

reduz dano da sinusite
BELO HORIZONTE — O profes-

sor do Hospital Universitário de Fulda,
na Alemanha, Wolfgang Draf, deu novas
esperanças aos pacientes vítimas de sinu-
site, ao apresentar a técnica da microen-
doscopia, responsável pelo sucesso de
92% de 1.290 cirurgias, contra um índice
de até 60% de bons resultados obtidos
pelos métodos tradicionais. "Mais im-
portante que o resultado estatístico são
os efeitos colaterais e seqüelas muito
maiores deixadas pelos métodos anti-
gos", disse o professor.

A técnica apresentada pelo médico
alemão, no 4o Congresso Brasileiro de
Rinologia, elimina as incisões na pele da
face ou na gengiva. O acesso à área da
cirurgia é feito por endoscopia, através
das narinas e o tempo da operação bai-
xou de mais de uma hora, para cerca de
20 minutos. O período de anestesia e
internação também é muito menor. Pelo
novo método, o paciente não precisa
pernoitar no hospital.

"Mesmo que o resultado estatístico
fosse o mesmo, a nova técnica seria me-
lhor pela diminuição de efeitos colaterais

Respiração só pelo nariz
BELO HORIZONTE — O hábito de

respirar pela boca, desenvolvido a partirde obstruções nasais, e cada dia mais cò-
mum e faz com que as crianças durmam e
comam mal, fiquem sonolentas durante o
dia, tomem-se apáticas ou irrequietas, te-
nham baixo rendimento escolar e fiquem
com o desenvolvimento prejudicado. Mas
a maioria dos pais não dá muita impor-
tância ao problema, afirmou o professorda Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Moacir Saffer.

"O homem para ser saudável tem que
respirar pelo nariz. Todo o sistema de
defesa está no nariz e a oxinegação do
sangue depende dele. Quanto mais cedo
resolver o problema da respiração, me-
lhor", aconselho o médico, que participa
do 4o Congresso Brasileiro de Rinologia.
Ele afirmou que poucas são as crianças
que já nascem com obstrução nasal, mas o
problema vai aparecendo pela agressão
diária que o órgão sofre.

Saffer explicou que o ar, ao passar pelo
nariz, é aquecido, filtrado, com defesa
contra vírus e bactérias, e umidificado. Só
a respiração nasal possibilita 100% de
oxigenaçãò do sangue. "Ó nariz foi cons-
truido para defender contra vírus e bacté-

País espera muito da Rio-92

Secretário-geral acha

que os brasileiros têm
expectativa exagerada

Marlise Ilhesca

ENEBRA - A Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Am-

biente e Desenvolvimento (Rio-92) não
vai resolver os problemas do Brasil,
afirmou ontem em Genebra, na Suíça,
o secretárío-geral da conferência, o em-
presário canadense Maurice Strong. A
três dias do início da penúltima reunião
preparatória para o encontro de cúpula
mundial do Rio de Janeiro, Strong ad-
mitiu estar preocupado com o alto ní-
vel de expectativa dos brasileiros em
relação â Rio-92.

"Os que pensam que a situação do
país vai mudar em apenas duas sema-
nas estão sendo muito otimistas", disse
Strong. Na sua opinião, a Rio-92 será
um estímulo para que o governo brasi-
leiro trabalhe na solução dos proble-
mas ecológicos. O empresário canaden-
se reconhece que o Brasil terá, como
país-sede da conferência, um gasto
considerável com instalações e infra-es-
trutura, que "certamente chegará a
muitos milhões de dólares". Mas acha
que este investimento trará benefícios à
economia do país.

Mesmo sem considerar a Agenda

mk
Strong discute a dívida

21 (plano de ação ecológica a ser defi-
nido na conferência) como "a cura de
todos os problemas surgidos nos últi-
mos anos", ele acredita que acordos
estabelecendo metas são a única alter-
nativa para assegurar á humanidade"perspectivas razoáveis de vida no iní-
cio do Século 21. O mundo enfrenta
riscos sem precedentes e os líderes de-
vem reconhecer que o custo da falta de

ação será muito maior do que aplicar
as decisões da conferência, pois está em
jogo, literalmente, a nossa sobrevivên-
cia".

Para o secretário-geral da Rio-92, é
necessário reformular as prioridades
dos países e redistribuir os recursos
existentes: "Enormes quantias são gas-
tas por países desenvolvidos ou em de-
senvolvimento em armas, subsídios e
isenções fiscais. São centenas de bi-
lhões de dólares. Queremos persuadir
os governos a mudar os objetivos".

Apesar de, recentemente, o governo
brasileiro ter regulamentado um plano
de conversão da dívida externa para'
fins ambientais, envolvendo inicial-
mente USS 100 milhões, Maurice
Strong considera este procedimento"relativamente marginal", por não al-
terar o aspecto fundamental da dívida:
"A conferência precisa inverter a equa-
ção da dívida. Os países pobres não •
podem alimentar os cofres dos países
ricos".

Nas próximas três semanas, o Co-
mitê Preparatório da Rio-92 tentará
convencer os países ricos a liberarem
recursos. Para dar força à reunião, o
secretário-geral da ONU, Javier Pérez
de Cuéllar, chega a Genebra dia 26:
para participar dos debates em plená-
rio.

Queima de ascarel
A diretoria da Companhia Estadual

de Energia Elétrica (CEEE) determinou
que 41 toneladas do perigoso veneno
ascarel, estocadas há muitos anos em
Porto Alegre, sejam exportadas para se-
rem incineradas por uma empresa ingle-
sa, diante da sua periculosidade — can-
cerigeno, o ascarel foi o responsável pelo
acidente ecologico no Arquipélago Kus-
cho, no Japão. O ascarel era usado pela
CEEE para reduzir a temperatura de
transformadores e capacitores elétricos,
mas os novos equipamentos usam mate-
rial sintético, tornando desnecessária sua
aplicação. Segundo o diretor da área de
suprimentos da CEEE, Antônio carlos
Contursi, a companhia aguarda apenas a
liberação da guia de exportação para
enviar as 41 toneladas do ascarel para
serem queimados pela única empresa es-
pecializada neste tipo de incineração, a
inglesa Rechen Environmental Service,
sediada a 70 quilômetros de Londres. O
custo da exportação e incineração será de
aproximadamente CrS 73 milhões. O asca-
rei também é conhecido como bifelania
policlorada, pode provocar uma série de
doenças congênitas e tem grande poder de
disseminação na água e no solo. Paralela-
mente, a diretoria de outra estatal gaúcha,
o Departamento Estadual de Portos, Rios
e Canais (Dcprec), ainda não definiu o que
fazer com as caixas de césio 137 estocadas
num depósito no cais do porto.

Saara vira pomar
Geólogos poloneses que estudam a re-

gião de Wielkopolska, no centro da Polô-
nia, confirmaram a existência, há 250 mi-
lhões de anos, na Europa Ocidental e
Central, de um deserto tão grande quanto
o Saara atual. Segundo os geólogos, se
houver uma mudança de clima no norte da
África, o Saara poderá se converter em um
pomar — como aconteceu com o deserto
europeu. Estudando as camadas de terra
que provam a existência anterior do deser-
to europeu, os geólogos observaram tam-
bém que o clima seco que o formou foi
sucedido por largos períodos de grandes
precipitações atmosféricas e por transbor-
damentos de rios que antes haviam secado.

Salvando o Guaíba
Cinco técnicos do Banco Mundial

(Bird) estiveram em Porto Alegre para
para examinar 151 projetos, já aprovados
pelo Bird, no valor de USS 768 milhões,
do programa global de despoluição da
bacia hidrográfica do Rio Guaíba, e para
análise de outros projetos, o que eleva
todo o projeto a um investimento de USS
1,2 bilhão. O plano é englobar 176 dos 333
municípios gaúchos, onde vivem seis mi-
lhões de pessoas numa área que representa
um terço do território do estado e respon-
sável por 86% do PIB gaúcho. A despo-
luição da bacia inclui os rios Jacui, Caí,
Gravatai, Taquari-Antas, Vacacaí, Sinos e
o próprio estuário do Rio Guaíba, que
banha a capital gaúcha.

|| O Grupo de Trabalho Nacional
da Conferência das Nações Uni-

das sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento está organizando uma agen-
da científica, para uma programação
paralela á conferência. A idéia é criar
um intercâmbio entre os cientistas in-
ternacionais e brasileiros, com pales-
tras e debates, aproveitando a ocasião
da conferência do Rio. O trabalho de
seleção de propostas está no começo e

na Rio-92
a coordenadora da agenda é a asses-
sora Cláudia Borges da Fonseca. Ela:
pede a todos os interessados — exclu-
sivamente cientistas e acadêmicos liga-
dos á arca — que enviem suas indica-
çõese propostas para a Casa da Rio 92,
Rua Pacheco Leão, 915 ~ CEP 22.462

- Rio de Janeiro.1

zo determinado para ser fechada.

e seqüelas", explicou Draf. Nas opera-
ções pelo método tradicional podia
acontecer dor intensa, no período pós-o-
peratório, exigindo novas intervenções,
além de seqüelas externas provocadas
pelas incisões.

A sinusite, segundo o presidente do
Congresso, Manoel Luiz da Silva Catai-
do, é um processo inflamatório e alérgico
na mucosa que reveste o seio da face.
Provoca dores, secreção nasal, obstrução
nasal, otite e complicações pulmonares.
Cataldo informou que cerca de 30% dos
pacientes que vão aos consultórios de
otorrinolaringologia sofrem de alergia.

O médico alemão disse que a cirurgia
é indicada para os casos de sinusite crô-
nica, de polipose no nariz e seio da face,
oriundos de seqüelas de alergias, sinusi-
tes de origem odontológica, sinusites
pós-trauma, como em casos de fratura
dos ossos da face e cimplicações das
sinusites comuns. A nova cirurgia está
sendo introduzida no Brasil e, segundo
Cataldo, já é realizada nos grandes cen-
tros. O custo de uma microendoscopia
varia entre CrS 400 mil e CrS 500 mil.

rias. A poluição do ar obriga o nariz a
trabalhar tanto que acaba adoecendo",
disse o especialista, atestando que a cada
dia aumentam as queixas de obstrução
nasal em consultório.

Ao nascer, a criança respira instinva-
mente pelo nariz e o entupimento pode
provocar até a morte. Com o tempo, se-
gundo o médico, a criança, com a obstru-
ção nasal, vai aprendendo a "driblar" a
natureza e começa a respirar pela boca e
os pais, na maioria das vezes, nem perce-
bem. "Os pais se habituam tanto, que não
percebem. O nariz entupido por causa de
uma gripe é comum, mas o mês inteiro
respirando pela boca indica que alguma
coisa não está certa", disse Saffer

A observação do médico mostra que
os pais costumam levar o filho ao dentista,
quando percebem que a criança está fican-
do feia. Ele explicou que, respirando pela
boca, com os ossos em formação, vai
acontecendo uma deformação dos dentes e
da face. Os principais agentes responsáveis
pela obstrução nasal são, pela ordem, pó
doméstico, mofo, pelos, penas, inalantes
tóxicos (descarga de automóveis ou fuma-
ça de cigarro, por exemplo), ar seco e gotas
nasais mal utilizadas. 
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Crime e Castigo

A 
Câmara dos Deputados sabe — e o laudo
pericial da polícia confirmou — que a assina-

tura na carteira falsa de assessor parlamentar de
Abidiel Rabelo, preso em São Paulo com 554
quilos de cocaína, é do deputado Jabes Rabelo
(sem partido-RO), seu irmão. Estão informados de

"que esse tipo de documento, que confere aos trafi-
cantes um verdadeiro trânsito-livre nas alfândegas,'foi 

solicitado por Jabes Rabelo ao deputado Ino-
t .cêncio de Oliveira (PFL-PE), no dia 21 de março,
• como uma "inestimável ajuda". Sabem que o do-"òumento foi negado, muito compreensivelmente," 

para não transformar o instituto da imunidade em
.salvo-conduto para a impunidade, mas'que isso
não deteve nem Jabes, nem Abidiel. Os congressis-
tas têm conhecimento de que a polícia, no episódio

r, do flagrante de Abidiel, estava sobretudo queren-
do pegar Jabes com a mão no pó, isto é, quando
escoltava a partida de mais de meia tonelada de
cocaína na rota para São Paulo. Sabem isso tudo e
mais ainda. , ,

Por exemplo, que a Policia Federal encontrou,
cinco anos atrás, éter e acetona, matérias-primas
necessárias ao refino da cocaína, estocados em
uma propriedade de Jabes Rabelo, em Caçoai,
Rondônia. Caçoai, que juntamente com Ji-Paraná
e Pimenta Bueno, forneceram os 10 mil votos que
colocaram Jabes Rabelo na Câmara. Quem não

-sabe que Rabelo, um ex-engraxate sem o curso
primário completo, ex-cozinheiro, ex-motorista de

.'.táxi e ex-feirante, tem agora casa com piscina e
•canipo de futebol em Caçoai?

Mas a Câmara não sabe que Jabes Rabelo,
J'como Brutus, é um homem honrado. Que não é
^traficante, mas evangélico. Não é falsário, mas
. somente um "crucificado 

pela mídia". Nem menti-
roso, apenas um injustiçado. Os membros do Con-
gresso desconhecem, na certa, que Jabes desaprova
ç mal conhece seus irmãos Abidiel e Noabias
(reparem a sonoridade bíblica desses nomes), pre-'sós 

em flagrante delito. Que a piscina e o campo de
.. futebol, assim como o pó, são de Abidiel, e não

dele. O homem, coitado, teve até leishmaniose," doença de pobre, e isso os deputados desconhe-

ciam. Na certa, Jabes Rabelo foi eleito
evangélicos que estão tentando levar a
à fronteira com a Bolívia.

elos 10 mil
oa palavra

Mas o Congresso não ignora que a palavra
decoro é sinônimo de compostura, decência, corre-
ção, dignidade e honradez. Virtudes que não fal-
tam a Jabes Rabelo. E que Rabelo, como Brutus, é
um homem honrado. Em 1949, o Congresso cassou
o mandato do deputado Barreto Pinto, que posou
em trajes menores, por 

"atentado ao decoro parla-
mentar". Intolerável. Em abril do ano passado, o
deputado Gustavo de Faria (sem partido-RJ) re-
nunciou ao seu mandato para evitar que o plenário
da Câmara votasse sua cassação por estelionato,
cometido na gestão das verbas ao Instituto de
Previdência dos Congressistas. Foi uma manobra
para poder tentar a reeleição. Não foi reeleito: o
eleitor encarregou-se de fazer aquilo que a Câmara
não fez.

O plenário, agora, prepara-se para julgar Ja-
bes Rabelo pelo crime de falsificação, considerado
pelo direito comum um crime doloso, isto é, um
crime que pressupõe a má intenção. Ora, as inten-
ções de Jabes Rabelo são conhecidas. Ao mesmo
tempo, o Supremo Tribunal Federal solicitou li-
cença para processá-lo por receptação de carros
roubados. E o honrado Jabes Rabelo, aproveitan-
do a ocasião, revelou que prefere ser julgado pelo
Supremo do que por seus pares. Admitiu mesmo
renunciar à imunidade parlamentar. Nesse caso, o
processo por falsificação, também seria julgado
pelo STF e ele continuaria deputado. Além de
honrado, Jabes é esperto.

E cínico. Anteontem, ele declarou numa entre-
vista coletiva que 

"há centenas de carteiras dessas
rolando por aí" e "sou um bode expiatório da
campanha de moralização dessa Casa". Muitos
deputados concordam em voz baixa com Jabes
Rabelo. Discretamente, dizem que falsificação de
carteirinhas não justifica cassação, ou que o crime
deve ser apurado pelo Judiciário. Querem se livrar
dessa batata quente em nome do esprit de corps.
Nessa hipótese, mais uma vez os eleitores vão ter
que fazer aquilo que a Câmara não fez.

Causa e Efeito

A 
forte recessão do ano passado era o aprendi-
zado, depois que o país entrou em 1990 com a

produção industrial em declínio. O congelamento
das aplicações financeiras esfriou mais o ritmo dos

' •negócios. Como muitos empresários aumentaram
; os preços acima dos custos e da capacidade do
mercado em pleno achatamento salarial, a recessão

^¦ acabou superando — e muito — as previsões do
- governo e dos empresários.

O descontrole da economia levou o governo a' 
adotar em 31 de janeiro novas medidas para conter
,a inflação, incluindo o fim da ciranda financeira
(que se materializa no overnight), a desindexação e
ò congelamento de preços. Esperava-se dos empre-

. sários atitudes mais conseqüentes e à altura das
suas responsabilidades na economia de mercado.

O chamado estilo soft da nova equipe econô-
mica tem sido absolutamente coerente com o ad-
vento de novas relações entre os agentes econômi-

"Cos e o governo, depois do saneamento das''.'.finanças 
públicas e de reforma estrutural da eco-

, nomia, iniciados pela ex-ministra Zélia Cardoso de
Mello para inserir o Brasil na economia de merca-
do.

Com medidas liberalizantes na economia e o
cumprimento da palavra do governo no tocante à
devolução dos cruzados novos, antecipada de um
mês, o ministro da Economia ganhou credibilidade
e devolveu a confiança que uma parte da sociedade
havia perdido em relação ao governo, como é
natural. O Ministério da Economia aplicava a

..máxima do ministro, para quem o importante para
conquistar confiança e estabilidade é a manuten-
ção das regras do jogo.

Passando da teoria à prática, o ministro abriu
um crédito de confiança à classe empresarial, am-
pliando progressivamente a lista de produtos sub-
metidos ao controle de preços, e a negociação
entre os diversos segmentos empresariais e o go-
verno nas câmaras setoriais.

Os levantamentos de preços realizados nas
duas últimas semanas pelo JORNAL DO BRASIL
mostram abusos. No momento em que até a União
Soviética e os países do Leste europeu se rendem às
vantagens da liberdade da economia de mercado, é
inaceitável o comportamento ganancioso de quem
pratica reajustes superiores a 100% em menos de
um mês.

Não se trata, apenas, de falta de senso de
medida em relação às margens de lucros razoáveis
em qualquer país. Quem age assim parece desço-
nhecer as dramáticas condições salariais da maio-
ria da população brasileira e a deterioração da
função suplementar do Estado na área social, devi-
do ao descontrole das finanças públicas nos últi-
mos anos.

O egoísmo do empresário, que só visa ao lucro
imediato e ignora as condições gerais do mercado e
do país, conspira contra o próprio regime de liber-
dade empresarial na economia de mercado, que o
governo está empenhado em criar para inserir o
Brasil no Primeiro Mundo. O governo não pode
tergiversar com relação a esse tipo de comporta-
mento. A volta do controle de preços, antes de ser
uma contradição, garante a caminhada rumo à"economia 

de mercado e a liberdade empresarial,
que a irresponsabilidade de uns poucos ameaça
retardar.

Trama Diabólica

D
ois estudantes mal saídos da adolescência
deixam o interior de São Paulo em direção ao"Rio com o propósito de seqüestrar uma paquita.°,Vêm num carro equipado com engenhocas inspira-

das num filme de James Bond — embora a quanti-
dade de explosivos lembre uma história do Ram-
bo. Já o banho de sangue do final remete a Sam
Peckinpah, o diretor de Sob o domínio do medo —
título que cai como uma luva para a atual onda de
violência que assola o país.

Já se disse que a realidade deste final de século
está superando tudo o que saiu da imaginação
mais fértil dos artistas. O caso desses dois jovens
enlouquecidos, protagonistas do thriller de terror
que deixou a opinião pública em estado de choque
na quarta-feira, escapa, de fato, a qualquer expli-* cação dos sociólogos de plantão. Trata-se da sub-
versão no seu grau extremo, pois em nada se apóia.
É mais um retrato doloroso — se bem que de cores
cruentas demais — do grau de dissolução moral

que atinge hoje amplos segmentos da juventude
_ brasileira.

Já houve até respeitáveis professores que em-
rn.barcaram na idéia de que a luta de classes era a' varinha de condão que explicava todos os aciden-

tes relacionados à criminalidade. A partir dessa
equivocada redução dos modismos ideológicos —

''que a professora Alba Zaluar tão brilhantemente""denunciou no último número do Idéias/Ensaios—,
na base de todo crime estaria uma intenção revolu-
cionária. Como é grande a tentação de hipotecar-
se simpatia ao "bandido social" de que falou Eric
Hobsbawn, e como se vive num país onde as
injustiças são imensas, nunca faltaram as explica-
ções mecanicistas que fizeram a desgraça do dou-
tor Lombroso.

O acontecimento de quarta-feira serviu para
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mostrar, mais uma vez, que os caminhos para o
entendimento das atitudes humanas são muito
mais intrincados do que suspeita toda a vã doutri-
na do jargão ideológico. Os rapazes que montaram
a trama diabólica do seqüestro eram estudantes da
classe média — e não párias saídos das favelas. Ao
invés de revolucionários munidos de justiceiras es-
copetas, seus primeiros retratos revelam dois jo-
vens conformistas ensandecidos por confusas ima-
gens da TV — onde se misturam, num coquetel
mortal, perversão, voyeurismo e violência.

Haverá como impedir estímulos a cérebros
doentios como esses? A TV, este monstro ubíquo,
invade todos os lares mostrando coisas boas e más.
Crianças vêem o que não deveriam ver: programas
de auditório de baixíssimo nível, mensagens publi-
citárias condenáveis na forma e no conteúdo, vi-
sões deformadas da realização pessoal e da sexua-
lidade. O antídoto a toda essa estridente poluição
deveria estar na própria casa de cada um. Caberia
aos pais contrapor-se à desordem anunciada, do
alto de sua autoridade e convicções. Limitariam,
assim, o poder de voar do imaginário infantil — e
de perder-se no vôo.

Em meio à crise moral que o país atravessa, a
verdade é que os pais têm cada vez menos o que
oferecer aos filhos, para a boa formação de seus
espíritos. Em certos setores da sociedade, o concei-
to do que é bom e do que é mau parece ter perdido
de vez o sentido. Os limites entre a sanidade e a
loucura se esgarçaram — como revelou de forma
tão dramática a tresloucada aventura dos dois
jovens paulistas. Caso a sociedade não resgate os
padrões de moralidade que sempre a orientaram
no secular nevoeiro dos equívocos, cenas de san-
gue como a de quarta-feira vão continuar aconte-
cendo.

Espírito Santo
Para que se restabeleça a verdade,

tendo em vista alguns pontos que fica-
ram em dúvida na reportagem do dia
4/8/91 desse jornal, informo que o Sr.
Max de Freitas Mauro, depois de elei-
to governador com o meu apoio, rece-
beu as contas do estado do Espírito
Santo em dia. o funcionalismo público
com os salários também em dia, e sem
qualquer problema de greve no setor.

Ao contrário do que a reportagem
diz, nenhum governador do Espírito
Santo realizou uma grande obra, à
exceção da ponte que liga Vitória a
Vila Velha, obra que levou 20 anos
para ser completada, sendo 70% em
meu governo e apenas 5% na gestão
do Sr. Max Mauro que, praticamente,
só teve o trabalho de inaugurá-la.

Segundo declaração do Sr. Teófilo
de Oliveira, secretário de Fazenda no
governo Max Mauro, a reforma tribu-
tária contida na Constituição aumen-
tou a receita, em termos reais, em
46%. Daí, e sem qualquer mágica, a
salutar situação econômica do estado
do Espirito Santo. Senador Gerson Ca-
mata — Brasília (DF).

Sob suspeita
Em 4/8/91, esse jornal publicou

entrevista do Sr. Oswaldo Piana Filho,
governador do estado de Rondônia,
intitulada "Receita contra o narcotrá-
fico", que lança sobre mim suspeita de
corrupção e enriquecimento ilícito ao
afirmar que eu teria "acumulado uma
fortuna considerável" durante o meu
mandato de governador.

Publicou também lista de pessoas
cujos patrimônios serão investigados
pela Receita Federal, sob a suspeita de
terem enriquecido ilicitamente, in-
cluindo o meu nome, com o seguinte
comentário: "ex-governador, dono de
vários imóveis, entre os quais fazendas
em Goiás e Porto Velho".

Devo esclarecer que estou inteira-
mente disposto a prestar quaisquer in-
formações á Receita Federal acerca do
meu patrimônio, mesmo porque, ao
final, ficará comprovado que ele é mo-
desto: resume-se em uma casa em Por-
to Velho, uma casa em Brasília e uma
camionete F 1000, adquiridas antes de
assumir o cargo de governador, con-
forme declarações de bens em poder
da Receita Federal. Não possuo fazen-
das nem em Porto Velho, nem em
Goiás, nem em qualquer lugar, o que
pode ser facilmente verificado com
uma simples consulta aos cartórios de
registro de imóveis.

Quanto à afirmativa de que eu
teria "desativado um convênio de coo-
peração entre a polícia do estado e a
polícia federal", esclareço que o prazo
de vigência do convênio havia vencido
e foi o próprio governo federal que se
recusou a renová-lo, apesar dos esfor-
ços que empreendi visando a sua con-
tinuidade, conforme expedientes que
enviei ao Ministério da Justiça.

Informo que o governador de
Rondônia será interpelado judicial-
mente para esclarecer, com provas, em
que consiste essa "fortuna considerá-
vel" que eu teria acumulado. (...) Jero-
nimo Garcia de Santana — Brasília
(DF).

Ladroagem

relação à preservação do meio am-
biente só assumiu dimensões compatí-
veis com a magnitude do problema a
partir do início dos anos 80. (...) Não
obstante, a preocupação com o pro-
blema ecológico, no Brasil, remonta,
pelo menos, ao longínquo ano de
1825, ocasião em que o patriarca de
nossa Independência, José Bonifácio
de Andrada e Silva, ao dirigir-se à
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Li no JORNAL DO BRASIL de
24/7 o artigo de Márcio Moreira Al-
ves, "Sinais aparentes de ladroagem".

O trecho em que trata dos sinais
exteriores de riqueza que "são evidên-
cias comprometedoras previstas até na
lei do Imposto de Renda" e diz ainda
que "a Receita Federal não os invoca
para processar pessoas que teriam difi-
culdades de explicar a origem dos seus
bens" me levou às seguintes indaga-
ções:

Por que a Receita Federal não
processa tais pessoas, ou mesmo apura
a origem dos seus bens, analisando
suas declarações de renda?

Nos casos que já vieram ao conhe-
cimento público em jornais, como o do
ex-governador de Minas Gerais, New-
ton Cardoso, não consegue a Receita
Federal apurar nada? Será que os bens
que constam publicamente como sen-
do de Newton Cardoso (jornal Hoje
em Dia, TV Record, fazendas, man-
sões etc.) estão em nome de testas de
ferro? Será muito difícil apurar quem
são estes testas de ferro e qual a origem
de seus bens?

Gostaria que o articulista ou a
Receita Federal respondessem a essas
perguntas. Alberto Amarante Macedo
— Belo Horizonte (MG).

Meio ambiente
A conscientização do povo brasi-

leiro e das elites dirigentes do país em
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Assembléia Geral Constituinte, (...) o
fez nos seguintes termos: "A natureza
fez tudo a nosso favor, porém pouco
ou nada temos feito a favor da nature-
za. Nossas terras estão ermas, e as
poucas que temos são mal cultivadas;
nossas preciosas matas vão desapare-
cendo, vítimas do fogo e do machado
destruidor, da ignorância e do egoís-
mo; nossos montes e encostas vão-se
escalvando diariamente e com o andar
do tempo faltarão as chuvas fecundan-
tes, que favoreçam a vegetação e ali-
mentem nossas fontes e rios, sem o que
o nosso belo Brasil, em menos de dois
séculos, ficará reduzido aos paramos e
desertos áridos da Líbia. Virá então
esse dia (dia terrível e fatal), em que a
ultrajada natureza se ache vingada de
tantos erros e crimes cometidos."

Tratase de vaticínio correto, insus-
cetível, pois, de gerar qualquer tipo de
controvérsia. Apenas a reflexão me
parece pertinente. José de Abreu Ra-
mos — Rio de Janeiro.

Pessoal científico
Em relação à nota publicada dia

178/91, no Informe JB desse jornal,
gostaríamos de fazer os seguintes es-
clarecimentos: foram duas as ações ju-
diciais separadas, na 22a e 11a Juntas
de Conciliação, ambas julgadas em
instâncias superiores.

Quanto à declaração do diretor do
CBPF, a respeito destas ações, esclare-
cemos que a decisão da Justiça traba-
lhista não se refere a salários defasa-
dos. Em dezembro de 1984, por uma
resolução administrativa, foram intro-
duzidas modificações no quadro do
pessoal científico, as quais não deve-
riam acarretar distorções nas posições
relativas dos pesquisadores. Entretan-
to, num passe de mágica, pesquisado-
res do último nível ficaram distancia-
dos em pelo menos mais três níveis dos
demais. Para restaurar as posições re-
lativas originais, foram ajuizadas essas
ações.

Cabe ressaltar também que, infe-
lizmente, promoções no CBPF nunca
foram realizadas através de concurso
público. Achamos importante, no mo-
mento, a abertura de inquérito pelas
autoridades, responsabilizando os
mentores dos atos administrativos lesi-
vos. que agora foram ajuizados. Susa-
na I. Zanete, mais cinco assinaturas —
Rio de Janeiro.

Respeito ao consumidor
(...) Em junho, escrevi uma carta à

Calçados Ortopé, de Gramado (RS),
relatando o que havia ocorrido com o
tênis Ortopé do meu filho de oito
anos: a sola do calçado havia rachado
ao meio, após poucos meses de uso.
Acompanhavam a carta duas fotos do
tênis defeituoso. Dois dias depois, re-
cebi um telegrama da Ortopé, pedindo
que entrasse em contato com o Centro
de Atendimento ao Consumidor da
empresa por telefone (interurbano gra-
tuito). porque queriam me indenizar.

Brigido

mente, alguns pares haviam escudo
ao recolhimento. Dias depois^ jrçèbi
pelo correio, dois pares de tênis ftííb-
pé, no tamanho do pé do meu'fílWi1,1 a
titulo de indenização. ¦ i,''n

Fiquei tão agradàvelmente süVpre-
sa com o fato que resolvi tortíÍMo
público, para mostrar que vale afpliÀa
o consumidor reclamar quando Se*<sí?h-
te lesado. (...) Chrístine von Seefeen-
dorff C. Ribeiro — Rio de Janeiro. 'í!í

Seguro-saúde sumo
Em atenção a carta do leitor'Waü-

rício de Barcellos Sant'Anna, nó JOR-
NAL DO BRASIL de 7/8, inforftjiamcis
que a Golden Cross não utilizou ártifí-
cios para fugir do congelamento das
mensalidades, como afirma ó leitor.
Não sendo ele nosso associado, é>fke-
ciso que entenda que todo o procesço
de estabelecimento do seguro-saúde-du
Golden Cross foi uma iniciatiY&ivki
empresa que, antecipando-se aadeç^e-
to-lei n° 73 de 1966, que discipjjjj^.o
sistema de seguros e prevê o ággH$-
saúde, submeteu-se espontaneamente
à fiscalização do governo federal^jttrq-
vés da Superintendência de SegíjrÒs
Privados-Susep. Todo o procedmieníta
foi acompanhado pelo setor, naq;pqS-
sibilitando qualquer tipo de "subtbrfu-
gio".

A Golden Cross esta empenhada
em cumprir todas as normas deterrrti-
nadas pelo Cógido de Defesa do Cot»-
sumidor. .rnr.w

Colocamo-nos á disposição d<p iléi-
tor para maiores esclarecimenuas-MÍTe-
rezinha de Fátima dos Santos, assRfíto-
ria de imprensa, Sistema Goldesi Çfioss— Rio de Janeiro.

Monarquia
O artigo "Prá frente é que sq.an-

da" (JB de 19/7) de Técio Lins e'Silxa,
está um tanto equivocado. O plçbisci-to, cm 1993, para que o poyo,(pjj|e
entre república e monarquia naç^é
uma brincadeira, nem coisa de Iqúcot.
O Brasil foi monarquia durante ,]o7
anos e não estávamos colocados'pütjíe
os países não sérios. (...) A restaurarão
da monarquia é luta tão legfttrfta
quanto a luta pelo parlamentárismò e
a continuidade da república. Por que o
menosprezo? Não são monarquias al-
guns países modernos e avançados co-
mo Inglaterra, Japão, Espanha, Sué-
cia, Holanda e Bélgica? (...) A
monarquia que queremos é a monar-
quia constitucional e parlamentarista,
um sistema moderno e mais estável,
onde o rei se volte para o futr.ro e-não
para o próximo ano eleitor?i. (... )iL\iis
Alves Araújo — São Joio de Meriti
(RJ).

Cartão de crédito

"\v:m
r>\S,

Pelo telefone, o encarregado do depar-
lamento me explicou que o tênis defei-
tuoso fazia parte de uma remessa de
calçados que havia sido recolhida pela
Ortopé por não atender aos padrões
de qualidade da fábrica. Aparente-

ÂÍÃh
, !;b

Antes da existência do Cflf,v|o
Mesbla, essa empresa mantinha arijai-
co controle de seus clientes, através,(fie
fichários que obrigavam a muníilç ~
ção de diversos funcionários, ó''q.úe
representava iim custo operacional
elevado. Com o advento do Caftão
Mesbla, que objetivou agilizar o Tún-
cionamento do crédito, da eficiencia,
das vendas, dos fichários, a Mésblu,
sabiamente, transferiu seu antigo'bfis-
to operaconal para a competência' dõs
usuários do Cartão. Passou a"tobrar
antecipadamente uma taxa de annida
de (...) através de lançamento emreK
trato, sem consulta ao cliente. (..l)ivitj

A taxa,, no valor de Cr$. ,2(837
(jun/91), com data estipulada paçftipp-
gamento,(...) quase se °uala ao.prpço
da manutenção de um cartão dç^éfii-
to (...), válido em todo o tçrr^çipo
nacional, destacadamente nas JfjjasMesbla. Com a agravante de q^pja
utilização do cartão Mesbla acárréla
um acréscimo de 25% sobre o f>rçço
da mercadoria, o que não acontedejse
a compra for em cheque ou em d^ifldi
ro. (...) Murilo de Araújo Gonçálvferü-
Niterói (RJ).

t' írifíin
Servidores federais . y

• • ,)Ü hri
Matéria do JB de/7/8, do Io çader-

no, sobre reajuste dos servidores, Çs^e-rais, apresenta um dado inveridiç;q(çp-
bre comparação de vencimçiUçs
iniciais, entre agente de polícia lecjçjal
e outros servidores. O valor jmrial(mensagem nd 377'91 do presi^eptç'daRepública) não é Cr$ 828.189 tí' iím
Cr$ 288.386,49. José Carlos Gotófr1
Ferreira, diretor regional da Ahsef/Í
Associação Nacional dos Servidorctí:tío
Dept" de Policia Federal — ttlo de
Janeiro.

"" õf.n

ftP

At cartas serão selecionadas para publica
ção no todo ou em parte entre
tiverem assinatura, nome completo, ó' legí
vel e endereço que permita confirmação
prévia. •->71 r,-j
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VELLAS-BÔAS CORRÊA

Circuito do azar

¦

O 
vôo nas
alturas,

acima do bando,
não livra o pássa-
ro brigado com a
sorte dos respin-
gos: o sopro da
aragcm ascen-
dente desvia os
chuviscos na mi-
ra do azarento.

Não é caso
para dramatizar
o episódio policial, com lances de comé-
dia de pastelão que, anteontem, em Bra-
silia, interrompeu a efusiva comemora-
ção pela bancada do PRN — o partido
do presidente Collor de Mello — da
escolha do deputado Cleto Falcão para
lider da aguerrida representação de qua-
tro dezenas de parlamentares.

O registro contido da imprensa conta
que a bancada foi convidada pelo depu-
tado Freire Júnior, da brilhante represen-
tação de Tocantins, para homenagear,
com um almoço em seu apartamento fun-
cional, o novo líder que substitui o desas-
trado deputado Arnaldo Faria de Sá, caí-
do em desgraça pela trapalhada da adesão,
depois inutilmente desmentida, ao ex-go-
vernador Orestes Quércia.

O clima era não apenas festivo, mas
,jJo,intçnsa euforia, estimulado pelos co-

mes e bebes e pela dupla motivação do
^encontro: o novo lider estava sendo

apresentado à maioria da bancada que
referendara a indicação de Collor e tam-

c Wfli rejubilava-se com a recente reconci-
,..)lação com o presidente, depois do esfria-
^nqnto de relações cordiais por conta da

,;fut^cás provincianas da última campa-
nna eleitoral de Alagoas.

.r)V, Qcorre que bastou um descuido do
p;uyo da guarda do anfitrião, deputado
uJrjqire Júnior, para que seu motorista
ifosse pilhado pelo PM de plantão ao

.rinfiringir artigos e parágrafos do fura-
díssimo Código do Trânsito, mano-
brando perigosamente e entrando na
contramão com a imprudência típica de
qficjn empunha o volante com a serena
çcrtpza da impunidade. O incidente en-

^cjcÇfSpa em áspero bate-boca e o PM dá
pciz(de prisão ao imprudente.

«Kb Dai por diante as versões dos parla-
mentares e da PM se embaraçam e não se

¦sabe exatamente quem fala a verdade e
quem .vende a mentira que acoberta ex-

'cesdos. Certo é que William, o motorista,
telefonou para o patrão, o qual acudiu
Wn áeu socorro, com a cobertura de al-'£iViK cerca de dez parlamentares mais'cfijtidados na solidariedade.^ .Inchou o charivari com o envolvimen-
jo'c(c um quarto da bancada do PRN —
fMç visto mais pronta e decidida na defesa
pq motorista William do que do presidente
(fa,'.República. Outros elementos da PM,
comandados pelo tenente Marcos Aurélio

/;Mí)!qs, se enrolaram no fuzuê de rua, com
Jjópa de insultos, empurrões e demais tem-

. peros do gênero. Os deputados se identifi-
caram, sacaram das carteiras da Câmara, e

- fdi pior. Os PMs desprezaram as creden-
ciiiis dc Suas Excelências e, por mal desses•tempos, populares atraídos pela bulha do

¦'tefidèpá vaiaram estrepitosamente os re-
presentantes do povo, isto é, dos próprios.

No ardor da refrega, os PMs chegaram
a deitar a mão no deputado Freire Júnior,
lempurrando-o para a Kombi oficial com a'gehtíleza tradicional em tais emergências.

Alguns telefonemas disparados pelo'.'deputado Cleto Falcão, em pleno exercícioJda'liderança, ao ministro da Justiça, Jar-
Passarinho, ao presidente da Câmara,

dpp.utado Ibsen Pinheiro, ao governador
^ejJrasília, Joaquim Roriz, e a outras altas

ájüiòridades da República (não foi neces-
JsjUfjo. incomodar o presidente), recoloca-

I -

ram as coisas nos seus lugares, restabele-
cendo a hierarquia, os privilégios e as
imunidades parlamentares.

O jovem deputado tocantinense,
Freire Júnior, e seu motorista William
Pereira, estão a salvo de aborrecimentos
e podem saborear o salto duplo dos ca-
fundos do anonimato para o picadeiro
da notoriedade.

Claro, que o mordomo, perdão, o
PM é o culpado. Deve estar no xilindró,
sob risco iminente de expulsão. E não
deve sair só.

O dia estava mesmo caipora. Pois ao
mesmo tempo em que a arruaça com a
bancadas do PRN levou o novo líder,
deputado Cleto Falcão, à 1" Delegacia
Policial, na austeridade das dependências
da Câmara dos Deputados reunia-se a
Comissão Executiva Nacional do PMDB
do Q para numa longa sessão que durou
mais ae três horas, arbitrar a briga entre
o presidente e dono da legenda, ex-go-
vernador Orestes Quércia e o governador
do Paraná, Roberto Requião.

Desavença feia e insolúvel. Requião,
pegando na unha o pião do seu anteces-
sor, Álvaro Dias, cutuca Quércia com a
cobrança de explicações sobre as denún-
cias de corrupção quando no exercício
do governo de São Paulo. Quércia estri-
la, recebe a solidariedade solícita dos
demais governadores e se conforta com o
coro de apoio do seu partido.

Mas, não se trata de simples diver-
gència roncando nas tripas da maior le-
genda do país, embora na desagregação
da decadência. Quércia assumiu a presi-
dência do PMDB para manipulá-lo a
serviço da sua notória ambição de dispu-
tar a sucessão de Collor. As acusações,
portanto, atingem candidato presidencial
assumido. Convenhamos que Requião
rompeu o fio da acomodação ao lançar o
Disque-Quércia: plantão telefônico para
recolher denúncias, assim estimuladas,
contra o presidente do seu partido e can-
didato à Presidência.

A reunião, portanto, era mesmo para
quebrar. Bem que o PMDB, na reunião
presidida pelo Q, tentou botar panos
quentes, e ao invés da expulsão pura e
simples do governador desabusado, em
nota oficial, de redação intencionalmente
vigorosa, convida a negra ovelha para-
naense a desligar-se do partido.

Requião já disse que não sai por bem
e desafia a expulsão. O rolo promete
novos capítulos de emoção.

Reconheça-se que a crise chegou ao
ponto de ruptura e tem que ser adminis-
trada pelo partido. Mas o PMDB do Q e
o Q poderiam ter evitado o show de
baixaria que coroou o espetáculo. Um
pouco de contenção nos pronunciamen-
tos dos árdegos quercistas e do próprio
presidente-candidato cairia melhor do
que, por exemplo, a bravata de Quércia
mandando o governador do Paraná para"os quintos dos infernos" e enxotando-o
do partido, de onde deve escafeder-se
com "o rabo entre as pernas".

Dia aziago, o de anteontem. Com
Brasília em polvorosa com tais estropí-
cios, o honrado deputado Jades Rabelo
ficou esquecido, respirou e até tirou a
sua casquinha, convocando a imprensa
para tentar sair da reta empurrando os
irmãos para a fogueira do narcotráfico,
jurar sua pobreza endividida e exibir a
canela escalavrada, com marcas das"feridas bravas" dos tempos de tropei-
ro em Rondônia. Tocante.

Com tão rica crônica de um dia
tumultuado, a Câmara não tem do que
se queixar. Quem não se dá ao respeito
não pode ser levado a sério.
PS - O deputado Victor Faccioni (PDS-
RS) foi esmurrado, anteontem, em seu
gabinete, por assessor por ele ameaçado
de demissão. Mixaria.
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A vitória

da Força Sindical
,'itL\uiz Roberto do Nascimento

i ilir;/' Silva

A 
Força Sindical, capitaneada por
Luiz Antonio de Medeiros, acaba

j de conseguir uma grande vitória com a
! "òórreção da tabela de descontos do Im-
í 

" 
jióko de Renda na Fonte. Trata-se de

I 
'• tifna manobra concreta e objetiva do quei ' realmente merece a denominação de

[ ^sindicalismo de resultados". Ela benefi-
j , imediatamente cerca de 2 milhões de
i contribuintes.

t:" ,0 Imposto de Renda na Fonte é uma
i antecipação do imposto que será devido
! -.p.elo contribuinte na sua declaração de
! rendimentos. Apenas em situações ex-' jcepcionais, que nós advogados denomi-
! mamos de incidências exclusivas, como,
i por exemplo, na hipótese de remessa de
i dividendos para o exterior, é que a reten-
j 

' çíio na fonte é feita de forma definitiva.
I '-Essas incidências únicas só se justificam
| 

"ettfsituações em que a identificação do
i 'tòntribuinte é difícil e o controle da de-
! 

''cláração final de rendimentos é igual-
i 'mente comprometido, ou porque o con-
I htribuinte não reside no país.
j í' "''. Em situações normais a retenção é
; ,, atiles de tudo um mecanismo de arreca-
i ; daçâo. Representa muito mais uma co-' jnpdidade administrativa que aumenta a
i arrecadação tributária do que um meca-
| nismo de apuração do imposto, pois esse
i só será quantificado de forma definitiva
I na declaração anual,
i "^'A forma mais usual de retenção na
| " fonte é feita através da Tabela de Des-
! "'tôntos do Imposto de Renda na Fonte
] j^que incide sobre os salários. A tabela tem
j j Vês faixas de incidências que vão desde a
J .isenção até um determinado limite, pas-
I ^Safido pela alíquota de 10% até determi-

nados valores, e a partir deles passa a
I -f^ver incidência do imposto com base
| „ém.'25%.
| . Entretanto, perversamente, desde fe-
j vereiro deste ano que a Receita Federal
| jiào atualizava essa tabela. Esse estrata-,
I -iKttia já havia significado um enorme
| «aumento na arrecadação. A matemática
j -:á simpjes. Com o congelamento da tabela
) .-.dc,descontos, o contribuinte que recebeu
j correções salariais nesse período, seja de

antecipações ou em virtude da própria
data-base, sobe de faixa de tributação
sem que se possa dizer que tenha tido
ganhos reais. Paga mais imposto de ren-
da para o mesmo salário.

A pressão da força sindical demons-
tra qual é o tipo de conduta política que
deve ser utilizada no país. Não adianta
insistir apenas filosoficamente nas refor-
mas estruturais descuidando-se da admi-
nistração do cotidiano. É claro que as
questões básicas e cruciais continuam
sem solução e não se imagina um quadro
que não seja radical para que elas pos-
sam ser implantadas. Isso não impede
que se avance no sentido de melhorar a
qualidade de vida do povo brasileiro. Foi
o que fez a Força Sindical, sem estarda-
lhaço mais com firmeza e determinação.

Acreditamos que esse episódio do
Imposto de Renda na Fonte aproximará
a classe trabalhadora do problema fiscal
como um todo. Ela de uma certa forma
manteve-se sempre afastada desse deba-
te, como se a carga fiscal em última
instância não incidisse sobre o trabalha-
dor, mas apenas sobre a camada mais
rica da população. É evidente que essa
consciência mais nítida em impostos di-
retos como o Imposto de Renda, nos
quais o contribuinte sente imediatamente
os seus efeitos. Torna-se mais difícil e
sutil com os impostos indiretos que são
imbutidos nos preços dos produtos e
consumidos sem consciência crítica. Rea-
liza-se o que já se denominou de "aneste-
sia fiscal".

Podemos até vislumbrar mais longe.
Imaginar o que seria inimaginável há
alguns anos atrás. Breve a classe traba-
lhadora poderá ser a grande aliada do
empresariado na luta pela redução da
imensa carga tributária que pesa sobre a
população em geral e sobre as empresas
em particular. A classe trabalhadora já se
apercebeu que o excesso de impostos de
hoje, gera o desemprego de amanhã. Co-
mo concluiu o jornalista Elio Gáspari,
parodiando Joãozinho Trinta: "povo
gosta de lucro, quem gosta de prejuízo é
governante".
4 Professor de Direito Tributário e advogado

no Rio de Janeiro
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Conselho estadual

de contas dos municípios

Alexandre Demathey
Camacho *

O 
sistema de fiscalização financei-
ra, instituído pela Constituição

Federal, deve ser seguido para os etados
e mnicípios, porque as normas, ali fixa-
das, são normas gerais dc direito fi-
nanceiro e são fundamentais sob o pon-
to de vista constitucional. O sistema
adotado pela Carta Magna é aquele
exercido pelo Poder Legislativo, sempre
auxiliado pelo Tribunal de Contas ou
outro órgão equivalente.

O Tribunal de Contas ideado no Im-
pério por Manoel Alves Branco e cria-
do por Ruy Barbosa, nos primórdios da
República, com o caráter dc "uma ver-
dadeira magistratura", autônomo e in-
dependente, não nasceu sob a inspira-
ção do arbítrio e da força. Originou-e
da mais pura e legitima aspiração de-
mocrática, porque veio para fiscalizar a
aplicação, o emprego e a distribuição
do dinheiro público, que nada mais é do
que a contribuição que o povo paga ao
estado, sob forma de tributo.

De conseguinte, a fiscalização finan-
ceira e orçamentária de União, esta-
dos e Municípios, é uma condição do
regime. Porque o povo que dá, com
sacrifícios de toda a ordem, meios e
recursos ao governo, para realizar a
sua tarefa administrativa, que consis-
te em devolver-lhe sob forma de bem-
estar social, tem o direito de pedir con-
tas das atividades desses agentes.

Destarte, a fiscalização da aplicação
dos dinheiros públicos, ao fim a que se
destinam, por disposição legal, é regra
universal de administração pública.

É óbvio que essa ação deve e tem de
ser exercida sem interferências de in-
teresses partidários ou políticos, a fim
de garantir a imparcialidade da fisca-
lização e a responsabilidade financei-
ra.

O governo da fusão, que teve como
governador o almirante Faria Lima,
elaborou e promulgou a Lei n° 1, de 13
de novembro de 1975, que criou o Con-
selho Estadual de Contas dos Municí-
pios.

Em conseqüência, o governo da fu-
são tornou obrigatória a fiscalização
financeira e orçamentária dos municí-
pios fluminenses pelo Conselho de Con-
tas.

O Conselho Estadual de Contas dos
Municípios criado pelo governo da fu-
são, cumpriu excelente desempenho na
sua missão fiscalizado». Seu trabalho
correto e legal consolidou a sua posição
de órgão necessário para a vida munici-
pai. Ele foi uma experiência bem-suce-
dida. Seu êxito no Estado do Rio de
Janeiro motivou inúmeros governos es-
taduais a criarem-no também, em seus
estados — Goiás, Arva:onas, Pará, Ma-
ranhào, Ceará e Bahia possuem o Con-
selho dc Contas dos Municípios.

Os deputados estaduais fluminenses,
com base no Artigo 31 e seu parágrafo
Io da Constituição Federal vigente, es-
creveram na Constituição do Estado
em vigor, nas disposições contidas no
Artigo 358 e no seu parágrafo Io, nor-
ma que cria e institui o Conselho Esta-
dual de Contas dos Municípios.

Essa iniciativa legislativa constitu-
cional foi produzida na plenitude de
sua competência constituinte pela As-
sembléia Legislativa do Estado. Todas
as providências correlatas e atinentes
foram tomadas, única e exclusivamente,
pelo Poder Legislativo do Estado, inclu-
sive a feitura da sua Lei Orgânica, dis-
posta através de Lei Complementar.

O governador Moreira Franco —
não interferiu nem colaborou em mo-
mento algum no trâmite do processo da
criação do Conselho Estadual de Con-
tas dos Municípios.

Um deputado federal argüiu a in-
constitucionalidade do Artigo 358 da
Constituição do Estado, que criou o
Conselho.

O Supremo Tribunal Federal apre-
ciou e discutiu a matéria da argüição,
e, em final de julgamento, por unani-
midade, manteve a constitucionalidade.

De se notar que toda a defesa do
processo na excelsa Corte de Justiça,
foi patrocinada e realizada pela As-
sembléia Legislativa. O Poder Execu-
tivo, representado pelo governador
Moreira Franco, não teve nenhuma
participação.

Atribuir-se agora ao governador
Moreira Franco a responsabilidade da
criação do Conselho Estadual de Con-
tas dos Municípios é, além de uma in-
justiça clamorosa, um ato de má-fé ex-
plícito e uma confissão de completo
desconhecimento de Direito Constitu-
cional e do Direito Administrativo.

Os três conselheiros que o vernador
Moreira Franco indicou e nomeou, to-
dos bem conceituados nos meios social
e político do Estado, deve-se as atri-
buições que lhe foram determinadas
por preceito constitucional atinente. Os
outros quatro Conselheiros foram, con-
forme procedimento constitucional
aprovado pela Assembléia Legislativa,
indicados pelos quatro maiores parti-
dos políticos; — são os representantes
do PDT, PFL, PTB e PMDB. Essas
instituições políticas referendaram as
suas indicações e obviamente os esco-
lheram como sendo os melhores dos
seus quadros para o cargo em destaque.
Descabe ao governador Moreira Fran-
co qualquer responsabilidade sobre os
nomes que os partidos referidos esco-
lheram e que a Assembléia Legislativa
plenamente homologou.

A atividade ou procedimento do go-
vernador Moreira Franco cm relação
ao Conselho Estadual de Contas dos
Municípios vincula-se tão-somente ao
cumprimento dos writs constitucionais
que lhe dizem respeito.

Porque o governador é obrigado,
como qualquer cidadão brasileiro a
cumprir a lei; a obedecer a Constitui-
ção.

Para melhor esclarecer o leitor so-
bre essa matéria de natureza constitu-
cional, explico que o Estado Moderno
tem sua característica principal no re-
gime da legalidade e da responsabili-
dade, em que da lei emanam todas as
competências. Por isto mesmo, a rigo-
rosa hierarquia das leis é a sua condi-
ção essencial.

Nas Repúblicas Federativas, como é
o caso do Brasil, tal hierarquização tem
a Constituição Federal como paradigma
e a ela se subordinam, num escalona-
mento natural e necessário, não só as
leis, medidas provisórias e regulamen-
tos federais, como todas as Constitui-
ções, leis, decretos e atos administrati-
vos em geral, dos Estados e dos
Municípios.

Os atos praticados pelo governador
Moreira Franco concernentes ao con-
selho Estadual de Contas dos Municí-
pios são atos legais e não políticos.
Foram autorizados e determinados pe-
la Constituição do Estado.
¦ Ex-chefe da Casa Civil do governo Moreira

Franco

RELIGIÃO

Consciência e aborto

Dom José Freire Falcão *

a 
uai a posição de um cristão diante
de uma mãe que recorre ao abor-

to? De respeito simplesmente à decisão
de sua consciência, por que seria a supre-
ma norma do agir moral?

A resposta pressupõe alguns escla-
recimentos e definições doutrinárias. A
pessoa humana, criada por Deus, traz
impressa a sua imagem. Respeitá-la é
respeitar as leis inscritas por Deus na
natureza humana. É ouvir a lei gravada
em sua consciência, a qual a convida a
fazer o bem e a evitar o mal. Somente
quando respeita esta imagem, o homem
responde ao desígnio de Deus e realiza o
seu plano.

E neste sentido que o II Concilio
do Vaticano ensina: "Na intimidade da
consciência, o homem descobre uma lei.
Ele não a dá a si mesmo. Mas a ela deve
obedecer. Chamando-o sempre a amar e
fazer o bem e a evitar o mal, no momen-
to oportuno a voz desta lei lhe soa nos
ouvidos do coração: faze isto, evita aqui-
lo. De fato o homem tem uma lei escrita
por Deus em seu coração. Obedecer a ela
é a própria dignidade do homem, que
será julgado de acordo com esta lei. A
consciência é o núcleo secretíssimo e
o sacrário do homem onde ele está sozi-
nho com Deus e onde ressoa a sua voz"
(Gaudiwn et spes, 16).

É neste sentido também que se diz
que a consciência é a norma próxima

e mais intima da moralidade. Mas, a
consciência que entra no plano de Deus
e, por isso, exprime sua vontade. Neste
caso, ao seguir a consciência, a pessoa
cumpre a vontade de Deus. E a norma
suprema da moralidade enquanto ex-
pressa essa vontade.

O juízo emanado da consciência e
moral, quando contribui para o bem
da pessoa humana. E, por isso, é racio-
nal. Pois cabe à razão descobrir se deter-
minado ato é bom ou mau. Daí por que,na visão dc São Tomás de Aquino, a
razão é a norma fundamental da morali-
dade. Mas, a reta razão. O juízo último
que nos guia diante de uma ação concre-
ta é a vontade formada retamente pelarazão.

Ademais, a pessoa humana para al-
cançar os valores morais — como o
valor único da vida humana desde a
concepção — só dispõe de sua capaci-
dade racional. O fato de ela julgar certo
o que é errado não é um atestado da
relatividade dos valores morais, como se
eles fossem dependentes da mentalidade
de cada um ou de cada cultura, mas
significa que a consciência julga errônea-
mente estar de acordo com uma norma
objetiva verdadeira.

Ensina ainda o Concilio que "o ho-
mem não pode voltar-se para o bem a
não ser livremente". Daí que, "a digni-
dade do homem exige que possa agir de
acordo com uma opção consciente e li-
vre, isto é, movido e levado por convic-
ção pessoal..." (Ibidem, 17).

Mas há um limite à liberdade hu-

mana: o respeito ás leis divinas. As-
sim o respeito à vida do nascituro. A
norma do agir não decorre sem mais
de uma livre decisão da consciência.
Pois, só uma consciência reta é capaz
dc um juízo reto.

E para uma consciêcia reta o aborto e
um crime contra a vida. Porque desde à
concepção o feto é uma vida humana. E
ninguém é árbitro de uma vida humana,
mesmo frágil e mutilada, somente Deus.

As circunstâncias podem diminuir a
responsabilidade subjetiva da mãe que
assassina o seu filho: a vergonha, o de-
sespero, o temor do escândalo, a pobre-
za... Mas, não lhe retira de todo a culpa.

Diante do fato concreto do aborto
praticado a consciência moral é a voz
interior que julga este ato, aprovan-
do-o ou reprovando-o. E possível que,
por ignorância invencível, uma mãe não
perceba que a destruição do feto c um
homicídio. E de boa fé pratique esse
crime. Neste caso, sua decisão será so-
mente subjetivamente moral, boa.

Diante desta mãe que estava per-
suadida de encontrar-se na verdade nos-
sa atitude cristã não é propriamente de
respeito á sua consciência, no sentido dc
simples acatamento ou reverência, mas
de compreensão, acompanhada do dever
de esclarecê-la e de formar retamente a
sua consciência. Compreensão que exclui
um juízo de condenação.

* Cardeal-arcebispo de Brasília, membro do
Secretariado Romano para a União dos Cris-

tâos

Os cristãos e

a 
pobreza

Roland Corbisier*

Quem 
era o Cristo, que inaugurou

uma nova era na história, pois esla-
mos no ano de 1991 da era cristã? lira
um representante da iniciativa privada, uni
proprietário rural, uni mercador, um ho-
mem rico, nascido em berço de ouro? O
Cristo era um pobre, filho de carpinteiro,
nascido na manjedoura embora fosse, para
aqueles que acreditam em sua divindade, a
encarnação da Segunda Pessoa da Santíssi-
ma Trindade. Por que o Deus todo podero-
so, em sua infinita sabedoria, não escolheu
um rico. um milionário, mas um pob^e.
para assumir a forma humana? Terá sido
por acaso, em virtude de circunstância me-
ramente fortuita? Ou. ao contrário, essa
escolha é significativa, achando-se des(le
sempre, incluída nos planos insondáveis da
Providência? Não é de crer que a escolha
tenha sido fortuita porque o Cristo nàoíió
era pobre mas sempre se portou como
um pobre, defendendo os humilhados e os
ofendidos, os espoliados e os oprimidos.
Aos olhos dos senhores romanos, dos pa-
tricios, o Cristo era um subversivo, um
agitador, que pregava uma crença malcfi-
ca, que atentava, como já tivemos oportu-
nidade de lembrar, não só contra a supe-
restrutura ideológica do Império, o
politeísmo, mas também contra a infra-es-
trutura econômica e social, a escravidão.
Fosse o Cristo um conservador, um de-
fensor do siaiu quo, dos interesses dos pa-tricios, dos aristocratas romanos, e não se
explicaria a perseguição de que foram viti-
mas os cristãos dos primeiros séculos. Por
que se abrigavam nas catacumbas, por que
eram entregues às feras no Coliseu, por que
eram crucificados? Não terá sido porque
representavam um perigo, uma ameaça pa-
ra a ordem romana, para a segurança e a
estabilidade do Império? O Cristianismo
primilivo não era a religião dos senhores,
mas. ao contrário, a religião dos escravos.
E todos os que leram sua obra. sabem que
essa é a grande queixa de Nictzselie contra
o Cristianismo primitivo, ter sido a religião
dos escravos, "ressentidos" com a riqueza e
opoderio dos senhores.

E os apóstolos, encarregados pelo Cris-
to de levar sua palavra, a boa nova a toc{as
as criaturas, em todos os cantos do mundo,
quem eram? Também não eram homens
ricos, poderosos, nem sequer filósofos, nías
pobres, humildes e ignorantes pescadores.
E foram esses pobres, humildes e ignora/i-
tes pescadores que propagaram a palavra
do Cristo, levando a mensagem cristã aos
últimos confins do Império. Durante mais
de três séculos os cristãos foram persegui-
dos e mariirizados. até a conversão de
Constantino e a promulgação do Cristia-
nismo como religião do Estado, com Teo-
dósio. Não se pode, pois, confundU o
Cristianismo, a palavra e o exemplo de
Cristo, com o Cristianismo institucionali-
zado, convertido em Igreja, proprietária,
rica, associada aos senhores, conservadora
do statuquo. Basta, para tomar consciência
da transformação sofrida pela Igreja, de-
pois de oficializada, comparar os textos
dos padres dos primeiros séculos até Santo
Agostinho, com os textos de Santo Tomás
de Aquino, por exemplo, que justifica, na
Suma Teológica, não só a morte, mas a
mutilação dos hereges, assim consideía-
dos pela "Santa Inquisição". Justificação
essa retomada em nosso século pelo conl)e-
cido autor católico Jacques Maritain. No
último artigo que publicamos neste jornal,
transcrevemos alguns textos dos padres da
Igreja, todos condenando a propriedade
privada e fazendo a apologia da proprieda-
de comum e da pobreza.

Mas, qual era a palavra do Cristo a
respeito da riqueza? "Cuidai e guardai-vos
de toda cobiça, porque a vida de alguém
não está na abundância de seus haveres
(Lucas, 12, 15-21)". "Não entesoureis paravós tesouros na terra... mas entesourai te-
souros no céu... porque onde está o vosso
tesouro aí está o vosso coração."

(Mateus, 6, 24) "Ninguém pode seryir
a dois senhores, porque ou odiará a um
e amará ao outro, ou será dedicado a um e
desprezará o outro. Não podeis servir a
Deus e a Mamon." (Mateus, 6, 24).
enquanto ia pelo caminho, correu a ele um
que, de joelhos, lhe perguntou: 'Bom mes-
ire, que hei de fazer para alcançar a vida
eterna?' Respondeu-lhe Jesus: 'Por que me
chamas bom? Ninguém é bom senão Dcys.
Sabes os mandamentos? Não matar, não
cometer o adultério, não roubar, não le-
vantar falso testemunho, não defraudar.
honrar pai e mãe?' E ele respondeu: 'Mes-
tre, tudo isso observei desde a minha
juventude'. Então, Jesus fitou-o com amor
e disse: 'Uma coisa te falta: vai e vende o
que tens e dao-o aos pobres e terás um
tesouro no céu; vem e segue-me carregando
a cruz'. Ouvindo essas palavras, entriste-
ceu-se e afastou-se melancólico, porque li-
nha muitos haveres." (Marcos, 10.17-22)"Então, volvendo em torno o olhar, Jesus
disse aos seus discípulos: 'Quão dificilmen-
te entrarão no reino dc Deus os que têm
riquezas'. Ficavam os discípulos atônitos
com essas palavras, mas Jesus voltou' a
repetir-lhes: 'Filhos, como é difícil para'os
que confiam nas riquezas entrar no reino
de Deus. É mais fácil passar um camelo
pelo buraco de uma agulha do que entrar
um rico no reino de Deus." (Marcos.
10,13-16) Com um chicote de cordas, Jesus
expulsou os vendilhões do templo, inti-
mando-os nos seguintes termos: "Tirai es-
tas coisas daqui; não façais da casa de meu
Pai uma casa de comércio." (João. 10.
13-16). F.. a esses textos poderíamos acres-
centar muitos outros.

A palavra do Cristo, como acabamos
de ver, é clara, incisiva, contundente. Não
comporta interpretações sibilinas e farisái-
cas. como a distinção entre a pobreza espi-
ritual e a pobreza material etc. A pobreza é
a privação do supérfluo, em contraste com
a miséria, que é a privação do necessário." O
Cristo não faz a apologia da miséria, mas
da pobreza, que. até hoje. é um dos votos
daqueles que se ordenam padres. Os ricos
podem, sem dúvida, entrar no reino.de
Deus, desde que se convertam ao Cristia-
nismo, desde que vendam tudo o que
têm e o distribuam aos pobres, pois nãb é
possível ser\ir a dois senhores, a Deus e'ao
dinheiro, e é preciso renunciar ao dinheiro
para entrar no reino dos céus e alcançar a

¦ eterna beatitude.
' Professor de Filosofia
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Xiitas libaneses soltam inglês seqüestrado há 5 anos
Damasco — Reuter '

"'• DAMASCO — 0 jornalista britâni-
co John McCarthy, de 34 anos,_ foi liber-
tado ontem após cinco anos, três meses e
22 dias de cativeiro no Líbano, em poder
do grupo muçulmano xiita pró-Irã Jihad
(Guerra Santa) Islâmico. Em entrevista
concedida em Damasco, ele revelou ser'p'ortador de uma carta enviada por seus
1'íiptores ao secretário-geral das Nações
Unidas, Javier Perez de Cuellar, em que
propõem a troca dos 11 reféns ocidentais
(seis americanos, dois britânicos, dois
alemães e um italiano) que ainda se en-
contram no Líbano pelas centenas de
palestinos e libaneses presos em Israel. O
governo de Tel Aviv reiterou esta sema-
na que está pronto para libertar os pri-
sioneiros libaneses em troca de sete sol-
•dados israelenses desaparecidos no
Líbano ou de seus corpos.

McCarthy foi libertado na noite de
quarta-feira no vale do Bekaa, no Líba-
,no, e entregue a autoridades militares
gírias que o transportaram até Damasco,
onde chegou por volta do meio-dia de
4>ptem. Depois de reencontrar o pai e o
,irmão e de conceder uma entrevista à
¦televisão, ele embarcou em um avião da
Força Aérea britânica rumo à base de
Iíyneham, nos arredores de Londres.
Bem disposto e emocionado, ele agrade-
ceu muito a ajuda da Síria e do Líbano e
confirmou que os americanos Terry An-
derson (o refém há mais tempo em poder
dos xiitas, capturado em 16 de março de
1985) e Thomas Sutherland, bem como
seu conterrâneo Terry Waite, estão vivos
e bem de saúde.

, McCarthy foi capturado no dia 17 de
abril de 1986, quando se dirigia ao aero-
porto de Beirute para tomar um avião
que o levaria de volta a Londres. Com 29
anos, ele fazia sua primeira cobertura no
exterior para a Worldwide Television

rNews. Quando os Estados Unidos bom-
•bardearam a Líbia (no dia 15 de abril de^ 1986), recebeu ordens para deixar ime-
¦diatamente o Líbano. Durante mais de
quatro anos, ninguém soube do seu pa-
radeiro. Sua mãe, Sheila, morreu de cân-
cer há dois anos sem saber se o filho
estava vivo ou morto.

V Moral elevado — As primeiras
informações surgiram em agosto de
1990, com a libertação do professor ir-'llindês Brian Keenan, que contou como
John — o mais jovem dos reféns ociden-lfóis no Líbano — ajudava os outros a
manter o moral elevado nas dificílimas
condições em que viviam. Ontem de ma-
nhã, os muçulmanos xiitas do Líbano
çnviaram a uma agência de notícias um"çpmunicado anunciando a libertação do
jornalista, junto com uma foto preto e
."branca em que ele aparecia barbudo e
,!pagro.

O grupo Jihad Islâmico afirma no
texto que havia "despachado seu envia-

_do John McCarthy", com uma carta a
ser entregue pessoalmente ao secretário-

.geral da ONU. As autoridades sírias es-
peravam a libertação de dois reféns, mas
o documento datilografado não fazia re-

-lerência a um segundo prisioneiro. "Es-

peramos a libertação de dois reféns oci-
dentais e estamos agindo para facilitar
tudo", afirmaram os sírios, antes de Mc-
Carthy chegar a Damasco.

Levado para a residência do embai-
xador britânico, Andrew Green, pelo
chanceler sírio, Nasser Qaddour, Mc-
Carthy teve um emocionante reencontro
com o pai, Patrick, e o irmão, Andrew,
que viajaram com um grupo de amigos e
uma equipe médica assim que receberam
a notícia de que ele seria libertado. Páli-
do e magro, mas bem barbeado e sorri-
dente, o jornalista confirmou ser porta-
dor de uma mensagem dirigida a Perez
de Cuellar. Vestindo uma camiseta verde
com mangas bege e uma calça bege, ele
contou como foram suas últimas horas
no cativeiro.

Troca de reféns — "Conversei muito
com nossos captores do Jihad Islâmico.
Eles me deram uma carta e disseram que
deveria entregar pessoalmente a Perez de
Cuellar. Pelo que entendi, a carta pede a
ajuda do secretário-geral da ONU para
negociar a libertação de todos os prisio-
neiros e reféns que se encontram no Lí-
bano e em Israel. Afinal, foi com esse
objetivo que eles nos retiveram e, para
isso, mantêm em seu poder os outros 11
ocidentais", afirmou.

Em várias ocasiões, o Jihad Islâmico
propôs a troca dos reféns ocidentais pe-
Ias centenas de prisioneiros palestinos e
libaneses de Israel. McCarthy disse ainda
que tanto Waite, de 52 anos, quanto
Anderson, de 43 anos, e Sutherland, de
60 anos, gozam de boa saúde, embora
tenham — como ele próprio — proble-
mas dentários. Segundo McCarthy, as
condições de vida e alimentação dos re-
féns melhoraram muito nos últimos dois
anos, inclusive seu relacionamento com
os guardas. Para ele, os dois primeiros
anos de cativeiro foram os piores: "Ha-
via ocasiões em que parecia que aquilo
não ia acabar nunca."

Mas enquanto ele estava desapareci-
do no Líbano sua família e a namorada,
Jill Morrell, de 33 anos, criaram um
grupo chamado Amigos de John Mc-
Carthy, que se reunia periodicamente pa-
ra rezar. Muito feliz com a libertação do
namorado, Jill acha que eles podem reto-
mar o romance, mas não sabe como John
se sente depois de tudo o que passou.

|—| Um funcionário da organização
'—' humanitária Médicins du Monde
desapareceu ontem em Beirute, aparen-
temente seqüestrado por um grupo pou-
co conhecido que se opõe à libertação
dos reféns ocidentais. Ele é o francês
Jerome Leyraud, de 26 anos, adminis-
trador do escritório da organização no
Líbano. Um grupo que se identificou
como Organização de Defesa dos Direi-
tos dos Prisioneiros e Reféns assumiu a
responsabilidade pelo seqüestro e amea-
çou matá-lo se outros reféns forem liber-
tados.

— AFP

Entre o pai e o irmão, iy acena para os jornalistas antes de seguir para

Carta chega a Cuellar no fim-de-semana

LONDRES — O chanceler britânico
Douglas Hogg, que recebeu o jornalista
John McCarthy ontem à noite na base
aérea de Lyneham, nos arredores de Lon-
dres, disse que vai fazer tudo que estiver ao
seu alcance para que o ex-refém se encon-
tre o mais rápido possível com o secretá-
rio-geral da Organização das Nações Uni-
das, Javier Perez de Cuellar. McCarthy ê
portador de uma carta em que o Jihad
Islâmico propõe a troca dos ocidentais em
seu poder pelos prisioneiros palestinos e
libaneses de Israel.

Perez de Cuellar já tinha uma viagem
programada para Genebra amanhã e po-
de fazer uma escala em Londres. Ele
estava contente, ontem à tarde, com a
liberdade de McCarthy e otimista com
reiação à possibilidade de que um dos
seis americanos retidos no Líbano fosse
libertado, mas, à noite, mostrava-se
preocupado com as informações sobre
um novo seqüestro (do francês Jerome
Leiraud), em Beirute.

Admitindo que espera se encontrar
com McCarthy ainda neste fim-de-sema-

na, afirmou: "A carta trazida por Mr.
McCarthy será meu primeiro contato
com o Jihad. Devemos considerar este
episódio como o início de um processo
destinado a libertar todos os reféns, in-
clusiveos que se encontram em Israel."
Fontes das Nações Unidas acreditam
que, apesar do "gesto de boa vontade"
do Jihad, ao libertar McCarthy, as nego-
ciações em torno dos outros reféns não
vão ser fáceis.

O primeiro-ministro britânico John
Major, que está na Espanha em férias,
divulgou um comunicado afirmando es-
tar satisfeitíssimo com a libertação de
McCarthy e acrescentando: "Somos
muito gratos à Síria por sua assistência e
ao governo do Irã, que usou sua influên-
cia humanitária na solução deste caso.
Agradecemos também ao governo do Lí-
bano. Mas continuamos preocupados
com os reféns que ainda estão em poder
dos seqüestradores e continuaremos fa-
zendo tudo o que for possível para asse-
gurar sua liberdade."

Jill, noiva de McCarthy, comemora a notícia com amigos

Jihad surgiu

para combater

o Ocidente
O Jihad Islâmico, que libertou on-

tem o jornalista inglês John Mc-
Carthy, é um grupo de militantes
pró-Irã empenhados em eliminar a
influência do Ocidente no Oriente
Médio por todos os meios e a qual-
quer custo. Entrou em cena agressi-
vãmente em 1983, ao assumir a res-
ponsabilidade por um ataque suicida
â embaixada americana em Beirute,
que matou 62 pessoas, e ao envolver-
se em dois outros atentados que pro-
vocaram a morte de 242 marines
americanos e 59 pára-quedistas fran-
ceses — ações que forçaram o então
presidente Ronald Reagan a suspen-

der a presença militar americana no
Líbano.

Desde então, o Jihad — que faz
parte do movimento clandestino dos
muçulmanos xiitas no Líbano, domi-
nado pelo Hezbolah (Partido de
Deus) e orientado pelo fundamenta-
lismo do líder revolucionário irania-
no aiatolá Khomeini — tem ator-
mentado ocidentais e árabes da
região com ataques suicidas, seqües-
tros e assassinatos.

A escalada do sentimento antioci-
dental começou com a vitória da re-
volução islâmica no Irã em 1979, in-
tensificou-se com a tomada dos
reféns americanos por estudantes ira-
nianos em 1979-81 e atingiu seu pon-
to mais alto quando Israel invadiu o
Líbano em 1982. Nesse clima, a partir
de 1985 o Jihad Islâmico passou a
seqüestrar ocidentais no Líbano co-
mo tática para conseguir a libertação

de 17 terroristas pró-Irã presos no
Kuwait em 1983 por terem atacado
alvos americanos e franceses.

O primeiro ocidental a ser seqües-
trado foi o jornalista americano
Terry Anderson, chefe do escritório
da agência AP no Oriente Médio, em
16 de março de 1985. Depois disso,
dezenas de outros desapareceram, al-
guns foram assassinados, e 11 conti-
nuam em poder de grupos terroristas.
O Jihad atacou também alvos saudi-
tas e israelenses e atuou nos países
árabes do Golfo Pérsico que apoia-
ram o Iraque na guerra de oito anos
contra o Irã. Participou também, ao
lado do governo iraniano, da troca
clandestina de armas por reféns entre
Washington e Teerã em 1985-86,
operação que levou à libertação de
quatro reféns americanos no Líbano
e abalou as estruturas do governo
Reagan.

Líder iraniano{

é degolado no' >

exílio francês

Any Bourrier

Em Kennebunkport, Maine, onde
descansa, o presidente americano George
Bush disse estar esperançoso em relação
à libertação dos reféns americanos no
Líbano, mas preferiu manter uma certa
cautela para não criar expectativas entre
as suas famílias. Os americanos ficaram
frustrados porque Terry Anderson não
foi solto junto com McCarthy, como
chegou a ser aventado inicialmente.
Bush, entretanto, disse não ter perdido
as esperanças.

O chanceler sírio Farouq Al-Shara,
que está em Istambul, Turquia, para
uma reunião de ministros de Relações
Exteriores da Organização da Conferên-
cia Islâmica, afirmou que a libertação de
McCarthy é um teste para ver até que
ponto o Ocidente está disposto a pressio-
nar Israel a libertar os prisioneiros liba-
neses e palestinos que estão em seu po-
der. A Síria, principal aliada árabe do Irã
em sua guerra contra o Iraque (1980-88),
apóia o atual governo libanês.

PARIS — Shapur Bakhtiar, o exiladi >
político mais protegido da França,'iinh i
encontro marcado com a morte desde qu:
fugiu de Teerã, driblando a vigilâncih do:
guardas da revolução islâmica, em'1975;
para esconder-se em Paris. Apesar de doi;
camburões policiais postados diariàihent!
defronte a sua residência, uma c<isa'conjj
fortável e discreta no subúrbio pànsiensp
de Suresnes, o primeiro-ministro, dp x§
iraniano Reza Pahlevi não escapou dn
vingança dos aiatolás e foi executado1 corçi
selvageria na madrugada de ontem) Fcti
degolado, junto com seu chefe de gabinete;
sentados os dois no sofá da sala, proVavej.
mente enquanto conversavam ou assistiam
a programas noturnos de televisão. >'¦ '

Os assassinos não foram identificado^',
mas duas hipóteses são consideradas pelji
polícia: ou são pessoas próximas <íeBaklv-
tiar ligadas à Frente de Resistência Nacicj-
nal Iraniana, o movimento que ele' firndoy
no exílio e dissolveu no começo do atlo; ou
emissários do governo iraniano, que jp
assassinaram quatro opositores do fegirrçe
islâmico de Teerã na França nos últimds
dez anos. "V

O corpo de Bakhtiar foi deáctibert»
pelos policiais, alertados pelo filjtó majs
velho do líder político, que telefonará paia
o pai durante a manhã e, não .obtencjp
resposta, decidiu apelar para a segufançji.
Os cinco guardas que passaram á'noite
diante da casa em Suresnes garantem que
não perceberam ruídos nem viram ientràr
intrusos pelo jardim. Nos últimos anos, o
alarme da casa de Bakhtiar tinhâ siqo
desativado, e a chuva forte que caiu ehi
Paris na madrugada de quinta-feira expli-
ca em parte a dificuldade da polícia pafa
proteger o exilado. j'

Aviso — Segundo o ex-pre|klenje
Abulhassan Bani Sadr, também rc(uçiatjo
em Paris, Shapur Bakhtiar foi avisado da
iminência da morte. Bani Sadr jifirmdu
que os serviços secretos americanos llje
entregaram uma lista com quatro iiomes
de personalidades que seriam executadas
nos próximos meses — lista da qual tam-
bém faz parte o ex-presidente. "Gafla vez
que o governo de Hashemi Rafsanjani peencontra em dificuldades, ocorr&a«n ajs-
sassinato, para distrair a opiniãcFfpblita
iraniana", garantiu.

No caso específico de BakhtíSf^ Bafii
Sadr julga que Rafsanjani e seu goverijo"buscam uma válvula de escapÇjhrala
insatisfação popular e para as divèrgenciiis
entre os dirigentes e os aiatolás, [íSficaupi
das dificuldades econômicas do''Igí." jO
ex-presidente deu um exemplo: "Quando o
Irã perdeu a guerra contra o Iraque, foi
decretada a morte de Salman Rushde.
Ora, os Versos satânicos já tinhanLsiao
publicados há alguns anos sem que isto
provocasse a fúria dos molás. RushjfeJpi
o bode expiatório que encobriu ofiwftwKi
derrota."

A polícia francesa não está
assim de que esta morte
março de 1982, quando Anis
libanês sunita, tentou
tiar em Paris, seja comandada
Os investigadores acreditam
pista seriam os oficiais do
xá, que, como
Bakhtiar, se refu-
giaram em Paris e
são membros da
Frente de Resistên-
cia Nacional ira-
niana. Por despei-
to, depois que ar
dissolveu o movi-
mento e ficaram
desempregados,
eles poderiam ter
participado do cri-
me. Shapur Bakhtiar
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PETROBRAS
PETRO'LEO BRASILEIRO S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

SERMAT/EDITAL 20.002/91
OBJETO:

Aquisição de até 05 (cinco) Manifolds Submarinos Atmosféri-
cos de 08 (oito) Poços para o Campo de Albacora na Bacia de
Campos.

HABILITAÇÃO:
Para participar na Licitação, será exigido:

Capacidade Jurídica e Fiscal;
Comprovação de Idoneidade Financeira;
Existência de um Sistema de Qualidade;
Comprovação de projeto e/ou fabricação de Sistemas Sub-

marinos Atmosféricos para a Produção de Petróleo.
EDITAL:

A documentação contendo as informações desse EDITAL,
bem como orientações adicionais, poderão ser obtidas por Cr$
200.000,00, no endereço abaixo, mediante apresentação de
comprovante de depósito junto ao Banco do Brasil, AG. 0001-9
- Centro-Rio, Conta-Corrente 377.100-8 denominada PETRO-
BRÁS-ADM. CENTRAL.

Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS
SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DE COMPRAS NO PA(S
Av. República do Chile, 65, sala 658
Rio de Janeiro/RJ.
Brasil, CEP 20035
TELEFONE: 262-6499
FAX: (021)262-2627
TELEX: (021) 23335

PRAZOS:
A Documentação da Licitação poderá ser obtida a partir de

12.08.91 e a entrega das Propostas ocorrerá em 12.11.91.

Turcos avançam lOkm no Iraque

para 
esmagar a 

guerrilha 
curda

ANCARA — Forças turcas que des-
de segunda-feira combatem a guerrilha
separatista do Partido dos Trabalhado-
res Curdos (PTC) avançaram 10 quilo-
metros no norte do Iraque. Bagdá pro-
testou contra a invasão do seu território
mas Ancara rejeitou o protesto, alegando
que o objetivo da operação aero-terrestre
é esmagar de vez a guerrilha curda e não
representa um ataque á integridade terri-
torial do Iraque.

Segundo o general turco Hursit To-
lon, as tropas — apoiadas pela aviação
que em quatro dias fez 132 incursões —
estão tentando impedir que os rebeldes
fujam para o Irã. Tolon disse que um
soldado morreu e dois ficaram feridos e
que um avião foi levemente atingido pelo
fogo antiaéreo curdo. "A operação é pa-
ra garantir a segurança no nosso povo e
terminará quando a paz e a segurança da
região forem restabelecidas", disse o
chanceler turco Safa Giray.

Não foi esta a primeira vez que os
turcos atacaram posições da guerrilha
curda no norte do Iraque. Na década de
1980, houve pelo menos dois ataques
autorizados por um acordo que permitia
a turcos e iraquianos operarem dos dois
lados da fronteira quando houvesse ne-
cessidade de revidar uma agressão. O
acordo expirou em 1989.

A operação militar turca foi desfe-
chada segunda-feira em represália ao
ataque da guerrilha do PTC contra um
posto fronteiriço que matou nove solda-
dos e um guarda no domingo. Em sete
anos de violenta campanha separatista
do PTC no sudeste da Turquia mais de
3.200 pessoas já morreram.

O norte do Iraque vive uma situação
de vácuo de poder. O Exército iraquiano

Henrique Rulfato

A ofensiva turca
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retirou-se da região em abril, quando
forças da coalizão internacional que lu-
tou contra Saddam Hussein na guerra do
Golfo chegaram para estabelecer zonas
de proteção para os curdos iraquianos.
Na época, quase toda a população do
Curdistão iraquiano — de aproximada-
mente 3.5 milhões — tentava alcançar a
Turquia e o Irã para escapar da vingança
das forças de Saddam Hussein, após um
levante popular fracassado que unira
curdos e xiitas contra o regime de Bag-
dá.

Mês passado, as forças da colizão
consideraram seu trabalho terminado e
também se retiraram do norte do Iraque,
deixando apenas uma Força de Reação
Imediata na Turquia para impedir que
Saddam volte a massacrar os curdos. A
força, de 5 mil homens, inclui um contin-
gente turco, tem sua base em Silopi e só
pode entrar no Iraque após consultar o
governo de Ancara. Os guerrilheiros cur-
dos do Iraque, única autoridade que res-
tou na região, não apoiam a campanha
do PTC e estão negociando com Bagdá
um acordo de autonomia.

Laços com o Irã

ficam ameaçados

As reações ao assassinato do político
iraniano foram imediatas. Em Paris, par-
tidos, ministros e a comunidade iraniana
exilada ficaram chocados com a violên-
cia da morte. Ela significa uma sombra
nas relações franco-iranianas e uma
ameaça aterradora para os inimigos do
regime de Teerão exilados em Paris. Ro-
land Dumas, chanceler francês, qualifi-
cou o crime de "intolerável". As relações
entre a França e o Irã, que, depois de um
congelamento de 15 anos, voltavam a ser
normais, poderão sofrer as conseqüên-
cias deste ato terrorista.

Na França, Bakhtiar era apreciado
por ter se formado em universidades de
Paris e, nos anos 40, ter sido voluntário
nas fileiras do exército da resistência que
lutou contra Hitler. Mas as autoridades
estão preocupadas sobretudo com a pos-
sibilidade de que outros exilados sejam
vítimas dos terroristas islâmicos. A tática
de Teerã nos últimos meses é liquidar os
opositores a facadas, como aconteceu
com os dois tradutores de Salman Rush-
die, na Itália e no Japão, e no assassinato
em Paris de Abdel Rahman Boroumand,
tesoureiro da Frente de Resistência Na-
cional, fundada em 1981 por Bakhtiar.

Bakhtiar era um líder carismático dos
exilados iranianos que respeitavam sua
luta pelos valores democráticos e sua
fidelidade à lei e à moral. Adversário do
fanatismo e da teocracia, aluno e intér-
prete do pensamento de Mossadegh, o
primeiro-ministro que estatizou o petró-
leo do Irã, levou no exílio um combate
permanente contra o obscurantismo. Seu
sonho de retorno ao poder, a Ittia que
teceu na França para restaurar a demo-
cracia no Irã, seu humanismo e súa soli-
dão no combate quixotesco contra os
aiatolás, terminaram melancolicamente
sob os golpes frios de uma faca afiada em
Teerã. (A.B.)
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A fragata 
' Vlora' deixou a Albania a caminho da Italia lotada de refugiados
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A fragata 
' Vlora' deixou a Albânia a caminho da Itália lotada de refugiados

Dez mil albaneses exaustos e

com fome desembarcam na Itália

bari, Itália — Exaustos e esfo-
miados, mais de 10 mil refugiados
albaneses chegaram ontem a esta ci-
dade portuária a bordo de uma ve-
lha fragata, em desafio à determina-
ção italiana de mandá-los de volta
para casa. Foi a maior leva de refu-
giados a chegar de uma só vez à
Itália, desde que 24 mil albaneses
cruzaram o Mar Adriático ao longo
do mês de março. Os recém-chega-
dos foram levados de ônibus para
um estádio de futebol, onde serão
contados e depois repatriados.

Na chegada dos albaneses a Bari
houve cenas dramáticas. Muitos esta-
vam seminus e pulavam se debatendo
na água mesmo depois de a embarca-
ção ter ancorado no cais. "Água,

água, comida, comida", gritavam os
refugiados aos policiais, equipes de
socorro e jornalistas. A fragata Vlora
conseguiu entrar em águas territoriais
italianas apesar do bloqueio naval es-
tabelecido por este país. Segundo au-
toridades portuárias, pelo menos mais
quatro barcos com refugiados estão se
aproximando da costa de Bari. Heli-

cópteros e barcos da Marinha foram
enviados para interceptá-los.

O drama dos albaneses começou
antes mesmo de eles deixarem seu
empobrecido país cm busca de uma
vida melhor na Itália. No porto de
Durres, policiais dispararam contra
uma multidão de pessoas que tentava
desesperadamente embarcar, matan-
do uma delas. Numa tentativa de
frear a onda de emigrantes, a Albânia
colocou seus portos sob controle mi-
litar e suspendeu todas as viagens de
trens de passageiros. No porto de
Bari, policiais italianos vistoriaram a
fragata e encontraram um homem
morto, aparentemente esfaqueado.

Com apenas 100 homens para con-
trolar mais de 10 mil refugiados, a
polícia agia ostensivamente, brandin-
do cassetetes enquanto, em meio ao
caos, embarcava os albaneses nos ôni-
bus que os levavam ao estádio onde
seriam alimentados, vestidos e conta-
dos. Muitos estavam tão exaustos que
precisaram ser carregados. Como a
maioria dos refugiados que chegaram
este ano à Itália, os de ontem foram
atraídos pelo ideal de boa vida trans-

'No marines'
O governo do presidente peruano AI-

berto Fujimori desmentiu ontem, através
do Ministério da Defesa, versões jorna-
lísticas sobre a próxima chegada ao país
de 50 militares americanos para assesso-
rar na luta contra o narcotráfico e a
subversão. O governo disse que a notícia,
publicada pelo jornal Tlw New York Ti:
mes e confirmada por funcionários do
governo americano, era "totalmente fal-
sa" e o Ministério da Defesa a desmentia"categoricamente." O comunicado tam-
bém desmentiu que o Peru tivesse recebi-
do US$ 34 milhões do governo america-
no para o treinamento de batalhões dç
combate e a criação de forças especiais.

Terror na Arábia
A Arábia Saudita permitiu que a

organização palestina Abu Nidal, um
dos grupos terroristas mais perigosos
do mundo e o inimigo mais implacável
de Israel, mantenha um escritório dfc
representação no reino saudita, infor-
mou ontem o jornal americano News-
day, citando fontes do serviço secreto
americano. Sem entrar em detalhes, o
jornal diz que a decisão saudita foi
adotada em março, em parte para man-
ter sob controle os colaboradores locais
de Nidal e assegurar-se de que nà'0
conspirem contra o governo de Riad, è
em parte como afronta ao líder da OLP,
Yasser Arafat, por apoiar o Iraque du-
rante a Guerra do Golfo.

Eu, doente?

mitido nos programas de tevê italia-
nos captados na Albânia."Vim 

para trabalhar e ganhar di-
nheiro. Os albaneses são um povo
pequeno e os italianos um grande
povo", explicou Spartak Sassli, um
mecânico de Tirana, capital albanesa,
que ficou chocado quando soube que
muitos italianos não conseguem em-
prego. Ofegantes de cansaço e mo-
vendo-se com dificuldade, muitos dos
recém-chegados tiveram que ser aten-
didos por médicos no porto mesmo.
Equipes de socorro disseram que a
maioria não tinha nada de grave, ex-
ceto algumas fraturas.

Muitos dos refugiados eram jovens
recrutas do Exército, ainda vestidos
em seus uniformes militares verdes
com botas pretas. Policiais italianos os
revistaram para verificar se portavam
armas. Após uma reunião para discu-
tir a crise, o gabinete italiano informou
que os 10 mil albaneses que chegaram
ontem, bem como os que estão no pais
desde março, serão mandados de volta
casa. Ontem à noite, o primeiro barco
italiano com 900 deportados partiu
para a Albânia.

Raúl Castro
(foto), primeiro-vi-
ce-presidente do
Conselho de Esta-
do de Cuba, minis-
tro das Forças Ar-
madas e o número
dois do Partido
Comunista, reapa-
receu em público
após uma ausência
de três semanas,
pondo fim à especulação de que estaria
gravemente doente. Raúl foi visto na telc-
visão cubana, quarta-feira à noite, conde-
corando dois oficiais portugueses reforma-
dos — general Vasco dos Santos
Gonçalves e almirante Antonio Rosa Cou-
tinho — com a Ordem da Solidariedade.
Os dois oficiais foram figuras de destaque
na chamada Revolução dos Cravos, em
abril de 1974, que derrubou o governo do
ditador Antonio Salazar. Raúl fora visto
em público pela última vez em 19 de julho.

Coréias na ONU

Os 15 membros do Conselho de Se-
gurança da ONU decidiram ontem, por
consenso, recomendar o ingresso simiíl-
tâneo da República da Coréia (do Sul) e
da República Democrática da Coréia (do
Norte) na Organização das Nações Uni-
das. De acordo com a carta da ONU, a
resolução 702 do Conselho de Segurança
deverá ser ratificada pela assembléia-ge-
ral ao iniciar-se a 46a sessão no próximo
17 de setembro, com a que a ONU pa$-
sará a ter 161 paises membros.
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SA testemunha sumiu

AFP — Panamá, 4/1/89

oriega, preso em 89, será julgado a 3 em setembro

BUA deixam sair
homem que deporia
contra Noriega

Peter Eisner
Newsday

MIAMI 
— Agentes do gover-

no americano permitiram
ntjf jque uma testemunha chave no pro-
, ^ JeèSsp contra o general Manuel Anto-

(jp r|io Noriega saisse dos Estados Uni-
dos no mês passado, o que já levou a

X.júmá investigação interna na Alfãnde-
jj0f>'ga. dos EUA e ao medo de que o
, lf!jjulgamento do ex-ditador do Panamá
. K/Jfique irremediavelmente prejudicado.
; *n»jÕ>ferentes fontes no governo garanti-
i / , ram ao Newsday que Bóris Olarte
I \j .Morales, um colombiano condenado
! I0 ,'eftí'l986 em Oklahoma por contra-
i ,4 bando de drogas, deixou os EUA
. ibatwa a Colômbia no mês passado. Ele
. ay,i;tey£ direito a liberdade condicional
i iiibcom base em sua cooperação em mui-

tos.casos envolvendo traficantes de
, obidJOgas.
ítoq ,. Funcionários na administraçao
. |:j, disseram não saber por que Olarte
- íl-j/iteve permissão para sair, afirmando
(obnque deve se tratar de um erro admi-
i o ;opistrativo. Mas um deles afirmou que

'„.sua saída provocará acusações de que
s nigP governo está tentando se prejudicar

jrriíflo processo contra Noriega, evitando
que uma testemunha crucial se apre-

t llr;sente, ou que está tentando se prote-
2 Gfll ger,de ataques da defesa baseados em
i, iiiÇj contradições na história de Olarte.
n itwirr A especulação de que o governo
,i Wpóssa prejudicar seu próprio lado tem
y jon base na preocupação de diversos or-
;i ijj rgãnismos do governo dos EUA de

. Du que a defesa exponha a longa relação
o ,<r.ido general deposto com a Drug En-
o Á?. forcement Administration (DEA — o
ii o ^departamento de combate à droga) e
-i q/ua.CIA. 

"Esse material vai nos enver-

gonhar", disse uma das fontes. "Não
vai ser bonito."

Há muito se fala que o julgamento
pode revelar novos dados sobre laços
entre Noriega e a CIA durante o
período em que o presidente George
Bush foi diretor do serviço de inteli-
gência, em 1975. O governo já reco-
nheceu que Noriega recebeu US$ 300
mil por trabalhos para a CIA. Tam-
bém é possível que o testemunho de
Olarte tenha virado um peso para o
governo, pois há discrepãncias em
suas declarações em diferentes oca-
siões e entre a sua história e aquelas
de outras testemunhas do governo em
pontos chaves do processo de Norie-
ga. O processo foi preparado em fe-
vereiro de 1988 e é a base de um
julgamento, já muito adiado, que está
programado para começar no dia 3
de setembro em Miami.

Olarte declarou em juízo que en-
tregou US$ 4 milhões do cartel da
droga de Medellin a Noriega como
pagamento pela proteção a um labo-
ratório de cocaína que estava sendo
construído no Panamá, perto da
fronteira com a Colômbia. Segundo
as fontes do governo americano,
Olarte, cujos registros indicam ter re-
cebido permissão diversas vezes paratrabalhar em casos de narcotráfico
fora dos EUA, foi detido por agents
da Patrulha da Fronteira na Flórida,
em meados de julho. "Como em geral
acontece, seus documentos não esta-
vam em ordem", disse a fonte. "A
Patrulha da Fronteira contactou a
Alfândega e aparentemente foi con-
vencida a autorizar a deportação vo-
luntária."

"Pelo que entendi, por alguma ra-
zão, a Imigração (o Serviço de Natu-
ralização e Imigração ao qual a Pa-
trulha da Fronteira está subordinada)
foi induzida a despachá-lo", disse
uma importante fonte federal sob a
condição de não ser identificada. "E
desconcertante e pouco profissio-
nal."
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" ' AGORA, TODO DOMINGO, VOCÊ TEM 3 LINHAS DE GRAÇA PARA VENDER OBJETOS DE CASA E DE USO PESSOAL. MASWc .e„„,'>U[> . -PARA ISSO, TEM UMA PEQUENA EXIGÊNCIA: VOCÊ TEM QUE COLOCAR O PREÇO DO OBJETO. O CLASSIFICADOSPERTO
•Üf'lvl-% n
.f|ü? . ,É UM JEITO NOVO E CRIATIVO DE APROXIMAR AS PESSOAS QUE QUEREM COMPRAR DAS PESSOAS QUE QUEREM VENDER.

VEJA NA LISTA AO LADO O PONTO MAIS PERTO DA SUA CASA E CLASSIFIQUESPERTO.

FASHION MADUREIRA NORTE PLAZA RIOSUL SHOPPING
MALL SHOPPING SHOPPING SHOPPING G DA GAVEA

1 o piso 1? PISO 2? PISO 1! PISO SETOR LARANJA 1? PISO ¦*
LOJAS JB - AV. RIO BRANCO, 135, LJ C; AV. N. S. COPACABANA, 610, LJ C; R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 445, LJ D; R.V1SC. PIRAJÁ, 580, SL 221; «
R. DIAS DA CRUZ 74, LJ B; R. GAL. ROCA, 801, LJ B; R. DA CONCEIÇÃO, LJ 188 (NITERÓI). JORNAL DO BEÁSIL -
VEJA AS REGRAS DO CLASSIFICADOSPERTO NOS STANDS DOS SHOPPINGS E LOJAS JB. -
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Durres, Albânia — AFP
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A testemunha sumiu

EUA deixam sair
homem que deporia
contra Noriega

Peter Eisner
Newsday

MIAMI 
— Agentes do gover-

no americano permitiram
que uma testemunha chave no pro-
cesso contra o general Manuel Anto-

, pio Noriega saísse dos Estados Uni-
dos no mês passado, o que já levou a
,uma investigação interna na Alfânde-
ga dos EUA e ao medo de que o
julgamento do ex-ditador do Panamá
fique irremediavelmente prejudicado.
Diferentes fontes no governo garanti-
ram ao Newsday que Bóris Olarte
Morales, um colombiano condenado
em 1986 em Oklahoma por contra-
bando de drogas, deixou os EUA
para a Colômbia no mês passado. Ele
teve direito a liberdade condicional
com base em sua cooperação em mui-
tos casos envolvendo traficantes de
drogas.

Funcionários na administração
disseram não saber por que Olarte
teve permissão para sair, afirmando
que deve se tratar de um erro admi-
nistrativo. Mas um deles afirmou que
sua saída provocará acusações de que
o governo está tentando se prejudicar
no processo contra Noriega, evitando
que uma testemunha crucial se apre-
sente, ou que está tentando se prote-
ger de ataques da defesa baseados em
contradições na história de Olarte.

A especulação de que o governo
possa prejudicar seu próprio lado tem
base na preocupação de diversos or-
ganismos do governo dos EUA de

,,que a defesa exponha a longa relação
do general deposto com a Drug En-
forcement Administration (DEA — o
departamento de combate à droga) e
a CIA. "Esse material vai nos enver-

gonhar", disse uma das fontes. "Não
vai ser bonito."

Há muito se fala que o julgamento
pode revelar novos dados sobre laços
entre Noriega e a CIA durante o
período em que o presidente George
Bush foi diretor do serviço de inteli-
gência, em 1975. O governo já reco-
nheceu que Noriega recebeu US$ 300
mil por trabalhos para a CIA. Tam-
bém é possível que o testemunho de
Olarte tenha virado um peso para o
governo, pois há discrepâncias em
suas declarações em diferentes oca-
siões e entre a sua história e aquelas
de outras testemunhas do governo em
pontos chaves do processo de Norie-
ga. O processo foi preparado em fe-
vereiro de 1988 e ê a base de um
julgamento, já muito adiado, que está
programado para começar no dia 3
de setembro em Miami.

Olarte declarou em juízo que en-
tregou US$ 4 milhões do cartel da
droga de Medellin a Noriega como
pagamento pela proteção a um labo-
ratório de cocaína que estava sendo
construído no Panamá, perto da
fronteira com a Colômbia. Segundo
as fontes do governo americano,
Olarte, cujos registros indicam ter re-
cebido permissão diversas vezes para
trabalhar em casos de narcotráfico
fora dos EUA, foi detido por agents
da Patrulha da Fronteira na Flórida,
em meados de julho. "Como em geral
acontece, seus documentos não esta-
vam em ordem", disse a fonte. "A
Patrulha da Fronteira contactou a
Alfândega e aparentemente foi con-
vencida a autorizar a deportação vo-
luntária."

"Pelo que entendi, por alguma ra-
zão, a Imigração (o Serviço de Natu-
ralização e Imigração ao qual a Pa-
trulha da Fronteira está subordinada)
foi induzida a despachá-lo", disse
uma importante fonte federal sob a
condição de não ser identificada. "E
desconcertante e pouco profissio-
nal."

AFP — Panamá, 4/1/89

Noriega, preso em 89, será julgado em 3 de setembro
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A fragata 
' Vlora' deixou a Albânia a caminho da Itália lotada de refugiados

Dez mil albaneses exaustos e

com fome desembarcam na Itália

BARI, Itália — Exaustos e esfo-
miados, mais de 10 mil refugiados
albaneses chegaram ontem a esta ci-
dade portuária a bordo de uma ve-
lha fragata, em desafio à determina-
ção italiana de mandá-los de volta
para casa. Foi a maior leva de refu-
giados a chegar de uma só vez à
Itália, desde que 24 mil albaneses
cruzaram o Mar Adriático ao longo
do mês de março. Os recém-chega-
dos foram levados de ônibus para
um estádio de futebol, onde serão
contados e depois repatriados.

Na chegada dos albaneses a Bari
houve cenas dramáticas. Muitos esta-
vam seminus e pulavam se debatendo
na água mesmo depois de a embarca-
ção ter ancorado no cais. "Água,

água, comida, comida", gritavam os
refugiados aos policiais, equipes de
socorro e jornalistas. A fragata Vlora
conseguiu entrar em águas territoriais
italianas apesar do bloqueio naval es-
tabeleeido por este país. Segundo au-
toridades portuárias, pelo menos mais
quatro barcos com refugiados estão se
aproximando da costa de Bari. Hcli-

cópteros e barcos da Marinha foram
enviados para interceptá-los.

O drama dos albaneses começou
antes mesmo de eles deixarem seu
empobrecido país em busca de uma
vida melhor na Itália. No porto de
Durres, policiais dispararam contra
uma multidão de pessoas que tentava
desesperadamente embarcar, matan-
do uma delas. Numa tentativa de
frear a onda de emigrantes, a Albânia
colocou seus portos sob controle mi-
litar e suspendeu todas as viagens de
trens de passageiros. No porto de
Bari, policiais italianos vistoriaram a
fragata e encontraram um homem
morto, aparentemente esfaqueado.

Com apenas 100 homens para con-
trolar mais de 10 mil refugiados, a
polícia agia ostensivamente, brandin-
do cassetetes enquanto, em meio ao
caos, embarcava os albaneses nos ôni-
bus que os levavam ao estádio onde
seriam alimentados, vestidos e conta-
dos. Muitos estavam tão exaustos que
precisaram ser carregados. Como a
maioria dos refugiados que chegaram
este ano à Itália, os de ontem foram
atraídos pelo ideal de boa vida trans-

mitido nos programas de tevê italia-
nos captados na Albânia."Vim 

para trabalhar e ganhar di-
nheiro. Os albaneses são um povo
pequeno e os italianos um grande
povo", explicou Spartak Sassli, um
mecânico de Tirana, capital albanesa,
que ficou chocado quando soube que
muitos italianos não conseguem em-
prego. Ofegantcs de cansaço e mo-
vendo-se com dificuldade, muitos dos
recém-chegados tiveram que ser aten-
didos por médicos no porto mesmo.
Equipes de socorro disseram que a
maioria não tinha nada de grave, ex-
ceto algumas fraturas.

Muitos dos refugiados eram jovens
recrutas do Exército, ainda vestidos
em seus uniformes militares verdes
com botas pretas. Policiais italianos os
revistaram para verificar se portavam
armas. Após uma reunião para discu-
tir a crise, o gabinete italiano informou
que os 10 mil albaneses que chegaram
ontem, bem como os que estão no pais
desde março, serão mandados de volta
casa. Ontem à noite, o primeiro barco
italiano com 900 deportados partiu
para a Albânia.

Iugoslávia: tensão v
O Departamento de Estado recomen-

dou ontem aos americanos que deixas-
sem a Croácia e a Eslovênia o mais
rapidamente possível devido às lutas e
tensões étnicas nessas repúblicas iugflila-
vas, que poderão se agravar nas próxi-
mas semanas. O Departamento irifor-
mou que pessoal não-essencial do
governo americano e seus dependentes já
foram retirados do consulado dos Esta-
dos Unidos na capital croata, Zagrèb.
Um guarda nacional croata morreu e
três de seus companheiros ficaram feri-
dos quarta-feira, quando suas posições
próximo da aldeia de Gredjani fbram
atacadas por 32 obuses de morteiro, vio-
lando o cessar-fogo firmado no mfstno
dia.

'No marines'
O governo do presidente peruano Al-

berto Fujimori desmentiu ontem, através
do Ministério da Defesa, versões jorna-
lísticas sobre a próxima chegada ao país
de 50 militares americanos para assesso-
rar na luta contra o narcotráfico e a
subversão. O governo disse que a notícia,
publicada pelo jornal The New York Ti-
mes e confirmada por funcionários,do
governo americano, era "totalmente Jal-
sa" e o Ministério da Defesa a desmentia"categoricamente." O comunicado t?m-
bém desmentiu que o Peru tivesse recebi-
do USS 34 milhões do governo america-
no para o treinamento de batalhões, de
combate e a criação de forças especiais.

Eu, doente?
Raúl Castro

(foto), primeiro-vi-
ce-presidente do
Conselho de Esta-1
do de Cuba, minis-
tro das Forças Ar-'
madas e o número jdois do Partido |
Comunista, reapa-
receu em público I
após uma ausência |
de três semanas,
pondo fim à especulação de que eátaria
gravemente doente. Raúl foi visto na"tele-
visão cubana, quarta-feira à noite, conde-
corando dois oficiais portugueses reforma-
dos — general Vasco dos Santos
Gonçalves e almirante Antonio Rosa,Çou-
tinho — com a Ordem da Solidariedade.
Os dois oficiais foram figuras de destaque
na chamada Revolução dos Cravos,,;em
abril de 1974, que derrubou o governo do
ditador Antonio Salazar. Raúl fora visto
em público pela última vez em 19 de julho.
Coréias na ONU

Os 15 membros do Conselho de Se-
gurança da ONU decidiram ontem, por
consenso, recomendar o ingresso simul-
tâneo da República da Coréia (do Sul) e
da República Democrática da Coréia ido
Norte) na Organização das Nações Uni-
das. De acordo com a carta da ONU, a
resolução 702 do Conselho de Segurança
deverá ser ratificada pela assembléiá-ge-
ral ao iniciar-se a 46a sessão no próximo
17 de setembro, com a que a ONU pas-
sará a ter 161 países membros.

mSk,rnM

V-,í/A
MP* < |KV

•Sw

NO DIA DOS PAIS!

es acoé

f>iw,]ibn
w m 0 I w J * 

[ *

O RESTO EFRIA. E PONTO.
Wmsm ¦>t

CONJUNTO DE SOM PHILCO-HITACHIM0D, PCS 34
A vista 99 900
Quantidade: 65

39.900;
azo 119 700. '

28.900;i7o i ád snn '

1 + 2
Total a prazo 119 700.

1 + 4
Toial a ora<o 1W 500.v u,'. ^ v s v11" - * íi u'v.'-\A£x<-V-><"

PHILIPS

RADIO GRAVADOR SANYO M2709FÀ vista 29 900
Quantidade: 85 SAÜfVO

11.900,*?n K 7f)D' '

i*4O.?u0.*
To:ai a cazo 44 500.

1 + 2
Total a prazo 35 700
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BARBEADOR PHILIPS TRACER1622
À vista 21 900. M
Quantidade! 115

8.900;
azo 26 700. '

46.900;«mia *3/4 «;nn '

1 + 2
Toial a prazo 26 700,

1 +
Toial a prazo 34 500.
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BBICICLETA MONARK RANGER AFRIKAN ARO 26
À vista 49 900.
Quantidade: 89

1 + 2
Totai a prazo 59 700,

1 + 4
Total 3 prazo 74 500

19.900;
zo 59 700. '

14.900;tn 7a çnn '
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voci liver qualque.-duvlda llaue para 0
SERVIQO DE OHIENTAQAO
AO CLIENTE ArapuS

O) 11 (9021)771-2304

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR
Ofertas válidas até o dia 10/08/91, após o que retornarão aos seus preços normais, limitadas
às quantidades indicadas nos produtos.
Forma de pagamento: 3 vezes = 1 entrada em 20/08 (através de cheque) + 2 pagamentos a 30 e 60
dias da data da compra (através de cheque).
Forma de pagamento: 5 vezes = 1 entrada em 20/08 (através de cheque) + 4 pagamentos a 30,60,
90 e 120 dias da data da compra (através de cheque).
Todos os produtos deste anúncio possuem garantia do fabricante, conforme estabelece o manual
do produto.

I SEXTA-FEIRA-224-7696
SÁBADO - 771-68681 APÓS Í2H -771-0453
771-2331DC*ua LocAiMuoa oaoor a cv*Anr*ai)
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TEMPO REGISTRO
Fonf i DNMET-MARA
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WF B«IAm, •/¦'«-¦' Fortaleza • ^i|||p

'^"-"1 Ter«»ina • Nata, .
fN_ ./« /¦ KS JoSo Pasaoa*

L RioBrBnco<0. f-"' 
7 Maci^6 

*

^L-^l 
W Palmas* >

\w*»| Salvador*. /
Cuiab6a Brasilia \.

. "J > fflMiQojAnjy ^^ |

Ofl Balo 

Horiiontd^- ):sCl®f° Campo Grande *
!¦¦ Slo Paulo • !Vl«6'rt«

ISSXtil ~ '\ • ^^P^®P»KSfS
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., \<f^ nublado ' '•',». -i^riL?55^ Fi<»rf«»6poit»
O Nub,ado :;|JP W 

•r^^SlSS

Chuvas '-i rm #cMl0Mh MB
;'l ^ Nublado
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, vi.*/ Vale do ParBiba ...»" "'' 
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flegiao "Tf /W j|B/Tj "«. 8orrana(i','"'""""| ¦ i

8®®!^!""^ Baixada Baixada litoranea - c "J'* >!* 4 '/Baixadafluminense <

13—
JV influência de uma frente fria no litoral do Sudeste causa aumento de

nebulosidade e chuvas em algumas regiões do Estado. A massa de
ar frio, que acompanha esse sistema, ocasiona ligeiro declínio na tempe-
ratura, variando de 13 a 29 graus. Nas áreas de vales e de serras, a
formação de névoa úmida provoca redução na visibilidade. Ventos de
sudoeste passam de fracos a moderados, com possíveis rajadas ocasio-
nais. Para as próximas 48 horas, a previsão é de céu nublado com
possibilidade de chuvas. 

AMERICA DO SUL
nascente
poente

06h22min
17h34min

Satélite Goes - 15h

nascente^^^^^05n46TTT?n
poente 17h14min

Minguante Nova
3 a 9/8 9 a 17/08

an
Craacanta chala17 a 25/8 25/8 a 01/09
Fonte: ObservatórioNacional
MARES

preamar
02h02min 1.2m
14h54min 1.2m

baixamar
08h54min O.Om

_21h02min 0.2m
ONDAS

Na orla marítima, tempo
instável com chuvas espar-
sas. Céu encoberto a quaseencoberto. Ventos sopram
de sudoeste a sul. com ve-locidade de 15 a 20 nós.
Mar de sul com ondas de
1,5 m a 2 m, em intervalos
de 5 a 6 segundos. Visibili-
dade de 4 a 10 kms. Tempe-ratura estável.

PRAIAS
Angra dos Reis Própria
Praia Brava Própria
Grumari Própria
Recreio Própria
Barra Própria
Pepino Própria
Sáo Conrado Imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Imprópria
Copacabana Imprópria
Leme Imprópria
Urca Imprópria
Botafogo Imprópria
Flamengo Imprópria
Magé Imprópria
Niterói Imprópria
Piratininga ^r?Pr'a
ttaipu
Itacoatiara Própria
Maricá Própria
Itauna Própria
Jaconè Própria
Araruama Imprópria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Imprópria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do MeioAmbiente
Boletim de 02108191

SSEEEEmRio - Juiz de Fora (BR 040)Trechos em obras, do Km 64 ao93. ambos os sentidos.
Rio - Santos (BR 101)Meia pista no Km 242, em An-
gra dos Reis Desvio para va-riante no Km 524.
Presidenta Dutra (BR 110)Desvio no Km 318. em Penedo,ambos os sentidos.
Sarra da TerasòpoUa (BR116)
Obras de recuperação da pistaentre os Kms 97 e 100
Magé - Mnnllha (BR 118)Desvio no Km 22. em Guapimi-rim
Toresópoiis - Friburgo (RJ130)Trechos da pista com erosãono Km 19 e no Km 45.
Friburgo - Sumidouro (RJ148)Ponte estreita no Km 34
Tribobó • Manilha (RJ 104)Depressóes em vários trechos
Itaborai • Friburgo (RJ 110)Trechos da pista em obras esem acostamento, do Km 49 ao63. Ponte estreita no Km 202Meia pista e erosões nos Kms252 e 253
TriboM - Macaé (100)Ponte estreita em Rio das Os-trás.
Fonte: DNERI DER

u m a
v. ' f r e n t e

/ fria es-/ 5 tende-se
do litoral doSudeste at& o

®u' t'° Pa's' Pr0"i vocando chuvas em" 
/'< ' algumas areas. Asso-' JT /¦ ciado a esse sistema,

jy >>? um campo de nebulosida-
Jy f' de pode ser observado en-
V C tre a Argentina e o Para-guai.

 Satfellte Goes - 18h

BBBiiMBiHiK I n y^W norte
da Bacia

y 
' Amaz6nica

Nordeste conti-
UPlly JL.^,." ¦ "' nuam sujeitos a

chuvas ocasionais,
y.'- embora as condipdes

jjnf:J#*' meteoroldgicas propiciem
Cr a diminuipao da nebulosida-
V-» de nessas areas.

CAPITAIS
Fotos: INPE

mAx mln Tempo mix mln
par/nubtedo 32 20 Recife 

nubidiras 28 19
RioBjanco par/nublado 3t 10 Aracaju nub/chuvas *27 18
Manaus par/nublado 33 24 Salvador nub/chuvas 27 18
BMVista nub/chuvas 32 22 Cuiabi par/nublado 35 21
Sotem par/nublado 33 23 Campo Grande nub/chuvas 29 20
Macapi. ^r/nuNado 34 24 GoiSnia nub/chuvas 34 15
Pajmas par/nublado 35 21 Brasilia nub/chuvas 28 16
Sap_Lute par/nublado 33 21 BeloHorizonle par/nublado 29 16
Jeresjna par/nublado 35 22 Vitbria par/nublado 29 20
tototoa ™bJado 30 22 SSoPauk) nub/chuvas 20 15
Natal 29 20 Cunliba nub/chuvas 16 12
Jodo P^soa rujb/chuvas 29 21 FlorianOpolis nub/diuvas 18 15
Macfo  nub/chuvas 28 20 Porto Alegre nub/chuvas 16 11
Fonte: DNMET-MARA

Condii^ ^^ Cidade CondifAes nvu min
AmslcrdS chuvas 19 13 Ma'drj ciaro 33 22
Alenas nublado 34 22 Mexico nublado 23 12
Barcelona daro 28 18 Miami nublado 31 26
Bertim chuvas 25 15 clar0 14 03
Bogota chuvas 19 05 IjISSSH £ar?. 1?
Bruxelas chuvas 19 08 3' 18
Buenos Aires claro 12 06 chuvas 21 16
Chicago nublado 27 18 P??™ $*$„„ 32 24
Genebra claro 31 15 J}»™ daro 34 17
Johanesburgo daro 15 02 nublado 11 03
Lima nublado 17 14 ®??P!S™SC0 ™Wado 26 15
Lisboa daro 30 17 Sidney claro 16 12
Londres claro 21 15 I$3™. .da™, 30 23
Los Angeles daro 26 16 ,?£«?,. 30 22
Fonte: AgSncias Internationals
AEROPORTOS

Santos Dumo n t _ (RJj^
Gaieào[Rj]
Cumbica(SP)
C^ngonjias jSP)
Viracof^s(SP]
Confins(BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Fonte: Tasa

Pa r/n ublado.C hu vi sc°s p/ manhà.
P/ manfiâ.

Pa r/n ub. Possi bilidade de chuvas.

Par/nublado. Visibilidade boa.
..Pflf/Ju.yaç|o. Visibilidade boa.

Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nublado. Visibilidade boa.
Par/nubladO;.Visibilidade boa.

,.Pflf/.9.uWado; Visibilidade boa.
Nublado. Possibilidade de chuvas.
Par/nub. Possibilidade de chuvas.

Morreram: Billy T. James, 42
anos, de infarto agudo do miocárdio, na
Nova Zelândia. Jamts foi um dos come-
diantes mais populares de seu país e sua
morte causou uma polêmica envolvendo
fãs e membros da tribo Maori, à qual
pertecia. Por causa da decisão tribal de
lhe dar um funeral de acordo com a
tradição maori, um enorme serviço fúne-
bre encomendado por lãs a uma catedral
católica precisou ser cancelado. O fato
contraria a vontade de James, que gosta-
ria de ver seu funeral repleto de fãs, o
que não é permitido pelos maoris. De
acordo com a tradição, seu corpo será
transportado para o Marae - local de
encontro - da tribo, no sul de Auckland,
antes de ser cremado. O ritual poderá
durar vários dias e inclui prolongados
ritos de lamentação, protagonizados pe-
Ias anciãs da tribo.
Rafael Cueto, 91 anos, de causa não
divulgada, em Havana, Cuba. Cantor e
violonista, era o último membro ainda
vivo do famoso Trio Malamoros, que
agitou Cuba com novos ritmos a partir
da década de 40. Participou de vários
conjuntos em sua cidade natal, Santiago
de Cuba, 970 quilômetros a leste de Ha-
vana, antes de emprestar sua voz e violão
a Ciro Rodriguez e Miguel Matamoros,

o criador do Tumbao, movimento meló-
dico-harmônico executado com baixos e
percussão, precurssor de estilos em voga
atualmente, como o rape o hip-hop.
Demerval José Pimenta, 98 anos, de cau-
sa não divulgada, em Minas Gerais. En-
genheiro, foi o segundo presidente da
Companhia Vale do Rio Doce, entre
1946 e 1951, período em que reduziu a
viagem de trem entre Itabira e Vitória de
120 para 72 horas (hoje dura 11 horas).
Atribui-se á sua resistência a consolida-
ção da Vale como empresa pública brasi-
leira. Pimenta conseguiu reverter a práti-
ca do Eximbank americano de indicar os
diretores da CVRD, já a partir da gestão
de seu sucessor, Juracy Magalhães. Du-
rante sua administração, não deixou que
os depósitos de minério de ferro de Itabi-
ra e da Estrada de Ferro Vitória-Minas
fossem transferidos para os norte-ameri-
canos. Foi prefeito de sua terra natal,
São João Evangelista (MG), diretor e
presidente da Rede Mineira de Viação,
secretário de estado de Viação e Obras
Públicas, presidente da Acesita e da Jus-
tina no Brasil. Era membro do Instituto
Histórico e Geográfico de MG, do Con-
selho Estadual de Cultura e do Conselho
de Administração do Banco de Desen-

volvimento de MG. O décimo entre 18
irmãos, teve sete filhos, 19 netos e seis
bisnetos.
Illydio Siroteau Corrêa, 82 anos, de para-
da cardíaca, no Hospital Naval Marcílio
Dias. Vice-almirante reformado, perten-
ceu ao Corpo de Fuzileiros Navais
(CFN) da Marinha brasileira. Durante a
Segunda Guerra Mundial, comandou,
no posto de capitão-tenente, a 4a Com-
panhia Regional de Fuzileiros Navais,
em Salvador (BA), atuação que lhe valeu
uma Medalha de Guerra. Como oficial
superior, comandou várias unidades do
Corpo de Fuzileiros Navais, além de ter
sido instrutor de cursos para oficiais do
CFN. Aluno do curso do Comando de
Estado Maior do United States Marine
Corps, nos Estados Unidos, fez também
o equivalente brasileiro, na Escola de
Guerra Naval. Sua última função na
Marinha, antes de entrar para a Reserva,
foi a de chefe da 3a Seção de Operações
do Comando Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais. Nascido em Santarém, no
Pará, era casado com Elisabeth Corrêa,
tinha quatro filhos, dois netos e foi se-
pultado no Cemitério de São Francisco
Xavier, no Caju.
Joaquim Fraga Lima, 62 anos, de infarto
agudo do miocárdio, no Hospital da La-

goa. Médico dermatologista, especialista
em hanseníase, foi diretor da antiga Di1
visão Nacional de Lepra, atual Divisão
Nacional de Dermatologia Sanitária do
Ministério da Saúde. Nascido em Para-
piranga (BA), na divisa com Sergipe, foi
o primeiro diretor da Colônia de Hanse-
nianos Lourenço de Magalhães, em Ara-
caju. Deixou as aulas de Geografia num
colégio estadual de Aracaju, onde foi
professor, para empenhar-se na Campa-
nha Nacional contra a Lepra, vindo para
o Rio em 1955. Pela sua atuação no
combate à doença em Sergipe, um dos
principais focos no Nordeste, há algumas
décadas, recebeu, em 1990, a Medalha de
Honra ao Mérito do governo estadual.
Há sete anos, a Secretaria de Cultura de
Sergipe publicou seu livro Minlta passa-
gem pela vida, em que conta sua luta
diária contra a hanseníase. Casado com
Marieta Prata Fraga Lima, tinha três
filhos, oito netos, três bisnetos e foi se-
pultado no Cemitério de São João Batis-
ta, em Botafogo.

Formaram-se: os 38 estu- ,
dantes do curso de Comunicação Social
da Universidade Estácio de Sá, da turma,
100 anos do JORNAL DO BRASIL,'rio
salão nobre do clube Sírio e Libanês.

Bando 
que 

seqüestrou Canhedo

foi 
ajudado 

por 
três mulheres

** -¦•Campo Grande — Diário da Serra
CAMPO GRANDE — Nove pes-

soas, e não seis, como imaginava a poli-
cia de Brasília, teriam participado do
seqüestro do empresário Wagner Canhe-
do Filho, no dia 3 de julho. A partir do
depoimento de João Batista Cruz, o ter-
ceiro seqüestrador preso anteontem em
Campo Grande, a polícia de Mato Gros-
so do Sul descobriu que três mulheres,
além de Gianni Michelly, companheira
de Paulo dos Santos (ou Néder Vicente
Nunes), líder da quadrilha, agiam na
retaguarda, como apoio. Uma delas, mu-
lher de Valtério Badaró, foragido, era
encarregada de levar comida para Ca-
nhedo no cativeiro, em Anápolis (GO), e
deixar em pontos estratégicos os bilhetes
para a família do empresário. Seus no-
mes não foram revelados.

João Batista contou à polícia que ele
e a mulher de Valtério deixaram o último
bilhete, encontrado em um banheiro fe-
minino da Secretaria de Agricultura de
Goiás, em Goiânia. Nele, Canhedo Filho
avisava que estava bem e comunicava ao
pai alguns negócios que realizou para a
empresa do grupo, antes de ser seqües-
trado quando saía de casa para o traba-
lho. A mulher de Valtério alugou um
apartamento em Anápolis, próximo ao
Corpo de Bombeiros, em companhia de
uma prima e de uma amiga, esta de 15
anos, que acabou se tornando amante de
João Batista, que a chamava de Pantera.
A prima e a amiga passavam o dia ou-
vindo o noticiário no rádio e na televisão
para avisar aos líderes da quadrilha so-
bre a ação da polícia.

Os seqüestradores presos na terça-fei-
ra, nesta capital — Paulo dos Santos e
Carlos Loubach —, continuam negando
que o grupo tinha seis ou mais pessoas.
Para os jornalistas, João Batista também
negou as informações que deu à polícia,
em seu depoimento. A polícia explicou
ontem que procurou manter em sigilo a
prisão do terceiro seqüestrador de Ca-
nhedo porque tinha pistas para capturar
Valtério Badaró Neto, o Mudinlio, que
foi o vigia do empresário no cativeiro.
Valtério teria abandonado o cativeiro
depois de cheirar cocaína, permitindo a
fuga de Canhedo. João Batista contou à
polícia que Valtério "andava meio aluei-

Nazista dá
nome a parque
em Curitiba

CURITIBA — O prefeito Jaime Ler-
ner (PDT) batizou um parque criado por
ele no ano passado, no bairro Hauer, sul
de Curitiba, com o nome do geólogo
alemão Reinhardt Maak, considerado
pelas autoridades policiais como um dos
líderes do movimento nazista no Sul do
Brasil no período da Segunda Guerra
Mundial. Com a abertura dos arquivos
da Delegacia de Ordem Política e Social
(Dops) da Polícia Civil do Paraná, a
ficha de Maak foi tornada pública, apa-
recendo, ao lado de suas atividades de
cartografo, geólogo e aventureiro com-
parável a Indiana Jones, suas atividades
como aglutinador de simpatizantes do
nazismo. O prefeito Jaime Lerner, des-
cendcnte de judeus, admitiu ontem que
não sabia deste passado de Maak e
adiantou que deve rever o nome do par-
que tão logo constate a veracidade das
informações constantes na ficha.

João Batista: 'sujeito chato'

nado", reclamando sempre que estava
sendo perseguido nas ruas de Goiânia e
Anápolis.

O delegado Odair Rodrigues Barros,
que prendeu João Batista quando este
tentava fugir da casa da avó de Paulo
anteontem, disse que a prisão de Valtério
aconteceria no mesmo dia, "mas algo
deu errado". João Batista e Valtério ti-
nham combinado se encontrar na mesma
casa no Conjunto Habitacional Coopha-
villa II, para sair da cidade. Odair acre-
dita que até uma semana atrás todo o
grupo se encontrava em Campo Grande,
onde planejava seqüestrar um político
local, como confessou Paulo Santos.

— Eles andavam num Fusquinha ve-
lho apenas para despistar, mas têm es-
condido um Fiat Uno e um Opala Co-
modoro, que estamos procurando —
disse o delegado. A polícia acredita que
Valtério conseguiu fugir para a Bolívia,
onde estaria a mulher de Paulo Gianni.

Escolha do refém

foi por antipatia
Ao planejar o seqüestro de Canhedo

Filho, o líder da quadrilha, Paulo San-
tos, não levou em conta apenas a chance
de embolsar USS 5 milhões pelo resgate.
Ao escolher o empresário, entre vários
nomes que discutia com os demais se-
qüestradores, um detalhe também con-
tribuiu: uma certa antipatia pelo filho do
dono da Vasp. Santos contou à policia
de Mato Grosso do Sul, onde foi preso
na terça-feira, que numa das vezes em
que observava Canhedo Filho sair de sua
empresa, em Brasília, comentou com
Carlos Loubach, também capturado:"Vamos seqüestrar esse cara. E um sujei-
to chato, antipático". Estava decidido,
ali, o seqüestro de Canhedo.

Em seu depoimento, ao qual o JOR-
NAL DO BRASILteve acesso ontem
na Delegacia de Furtos e Roubos de
Veículos, Paulo contou que teve a co-
laboração de um funcionário de Ca-
nhedo, que lhe passara alguns detalhes
pessoais do empresário, como os locais
por onde passava e se tinha seguranças
em sua residência. Paulo disse que co-
nheceu o funcionário na rodoviária de
Brasília e não saberia descrevê-lo, pois
foi um contato muito rápido. Nascido
cm Campo Grande, o líder do grupo
surpreendeu a polícia local pela sua
frieza, demonstrando "profissionalismo"
na prática do crime. Aos 25 anos, disse
em seu depoimento que não experimen-
tou cocaína e que bebe "apenas social-
mente".

Foragido da Penitenciária de Goiâ-
nia desde 89, Paulo terá que responder
por pelo menos quatro seqiiestros, que
confessou. Só seu nome verdadeiro a
polícia reconhece que não conseguiu des-
vendar. Para a policia de Mato Grosso
do Sul, ele é, na verdade, Neder Vicente
Nunes, cujo irmão, Lafayete Nunes, está
preso em Campo Grande, onde foi cap-
turado após o seqüestro dos filhos do
dono da Perdigão, em Videira (SC), em
abril de 88.

Favelados de igreja se

unem 
pedindo 

terrenos

BELO HORIZONTE — Mais de
100 pessoas, integrantes das 600 famílias
que acampam, há 18 dias, nos jardins e
escadarias da Igreja Matriz de São José,
no Centro da capital, fizeram manifesta-
ção, ostentando cartazes e gritando pala-
vras de ordem, no saguão do prédio da
Secretaria Municipal de Ação Social. O
grupo ficou do lado de fora, enquanto
líderes do Movimento dos Sem-Casa de
Belo Horizonte reuniam-se com o chefe
de gabinete da Secretaria de Ação Social,
João Sales.

Os líderes entregaram uma lista com
20 alternativas de terrenos municipais
onde famílias podem, segundo o presi-
dente do Movimento, Antônio Cosme
Damião, ser instaladas até que a Compa-
nhia de Habitação de Minas (Cohab)
construa, no prazo de seis meses, casas

populares que serão entregues a 1.100
famílias, entre elas as que estão na Igreja
São José.

Segundo Cosme Damião, a prefeitura
já rejeitou uma lista com quatro alterna-
tivas de terrenos. O movimento, diz ele,
aguardará uma resposta da Secretaria de
Ação Social até a próxima segunda-feira.
Se a prefeitura não ceder um terreno
para as 1.100 famílias, o Movimento dos
Sem-Casa "irá radicalizar", fazendo ou-
tras manifestações e ocupações no centro
de Belo Horzionte. O grupo acampado
na igreja é formado por moradores de 17
locais da região metropolitana de Belo
Horizonte, onde se aglomeram 10 mil
famílias. Destas, 3 mil famílias moram
sob barracas de plástico, sem nenhuma
condição de saneamento básico.

Avisos

Religiosos

e

Fúnebres

Para publicação

de seu anúncio,

mantemos um

serviço de

atendimento

direto

pelo telefones:

De 2* à 6a das 9:00
às 18:00 horas

585-4550

585-4396

Após o horário comercial e aos
sábados, domingos e feriados

585-4300

585-4476

JORNAL DO BRASIL

SZLOMA FELD

(SALOMÃO)
A Sua Esposa, Filhas, Genros, Netos e

X X bisnetos comunicam seu falecimento
V e participam que o féretro sairá hoje às

11:00hs da Capela da Rua Barão de Guatemi
n° 306 Pede-se não enviar flores

MARTHA LIGNEUL
Missa da Ressurreição

tO 

ESPAÇO EDUCAÇÃO registra com pesar o
falecimento de sua tão querida professora fun-
dadora e convida para Missa a realizar-se sába- f

do, dia 10, às 19 horas na Capela do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes— Rua São Clemente n° 438.

t

ELLEN WEN TSU L1AO

(MISSA DE 7° DIA)
Sérgio e Kathy Vilhena agradecem as manifestações de carinho e amizade recebidas
por ocasião de seu falecimento ocorrido em 03/08/91 e convidam amigos para a
Missa de 7o Dia a ser celebrada dia 10, sábado, às 11 horas, na Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Libero, 90 (Jardim Paulistano).

SHABAT

HORÁRIO DE ACENDER AS VELAS

17:14 hs

? RUA
SINAOOQA BEIT-ARON

RUA GAGO COUT1NHO, 63
LARANJEIRAS-RJ

TEL.:225-3507

*

ARGEMIRO MAIA
Cláudia, Paulinho e Vera convidam
para a missa de 5 anos do
falecimento de seu pai e cunhado,
a ser celebrada neste sábado, dia
10/08, às 8 h na Igreja São Paulo
Apóstolo - R. Barão de Ipanema, 85
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A
influência de uma frente fria no litoral do Sudeste causa aumento de
nebulosidade e chuvas em algumas regiões do Estado. A massa de

ar frio, que acompanha esse sistema, ocasiona ligeiro declínio na tempe-
ratura,-variando de 13 a 29 graus. Nas áreas de vales e de serras, a
formação de névoa úmida provoca redução na visibilidade. Ventos de
sudoeste passam de fracos a moderados, com possíveis rajadas ocasio-
nais. Para as próximas 48 horas, a previsão é de céu nublado com

nascente 06h22min Sate lite Goes - 15h

nascenU^^^^TsnSEmin
poente 17h14min

Minguanta Nova
3 a 9/8 9 a 17/08

e ?Craacanta Chala17 a 25/8 25/8 a 01/09
Fonte: Observatório
Nacional
MARES

preamar
02h02min 1.2m
14h54min 1.2m

baixamar
08h54min
21h02min

O.Om
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ONDAS
Na orla marítima, tempo
instável com chuvas espar-
sas. Céu encoberto a quaseencoberto. Ventos sopram
de sudoeste a sul, com ve-
locidade de 15 a 20 nós.
Mar de sul com ondas de
1,5 m a 2 m, em intervalos
de 5 a 6 segundos. Visibili-
dade de 4 a 10 kms. Tempe-
ratura estável.

Angra dos Rets Pr6pria
Praia Brava PrOpria
Grumari Prbpria
Recreio Pr6pria
Barra Prbpria
Pepino Prbpria
S&o Conrado Impropria
Lebloo Imprbpria
Ipanema Imprbpria
Copacabana Imprbpria
Lcme Imprbpria
Urea Imprbpria
Botafogo Imprbpria
Flamengo Imprbpria
Magb Imprbpria
Niterbi Imprbpria
Piratininga Prbpria
Itaipu Prbpria
Itacoatiara Prbpria
Maries Prbpria
Itauna Prbpria
Jaconb Propria
Araruama Imprbpria
Arraial do Cabo Prbpria
Buzios Imprbpria
Rio das Ostras Prbpria
Fonte: Fundatfo Estadual do MeioAmbiente
Boletim de 02108191
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 Fotos: INPE
CAPITAIS

Tempo mix min
Recife nub/chuvas 28 19

RioBranco par/nublado 31 18 Aracaju nub/chuvas 27 18
Manaus par/nublado 33 24 Salvador nub/chuvas 27 18
BoaVista^ nub/chuvas 32 22 CuiaW par/nublado 35 21
Be)6m par/nublado 33 23 Campo Grande nub/chuvas 29 20
Macapa par/nublado 34 24 Goidnia nub/chuvas 34 15
Pajmas par/nublado 35 21 Brasilia nub/chuvas 28 16
Sao Luiz pr/nublado 33 21 Belo Horizonte par/nublado 29 16
Teresina par/nublado 35 22 Vitbria par/nublado 29 20
Fortaleza nublado 30 22 S3o Paulo nub/chuvas 20 15
Natal nubiado 29 20 Curitiba nub/chuvas 16 12
^oPessoa nub/chuvas 29 21 Florianbpolis nub/chuvas 18 15
Macbio nub/chuvas 28 20 Porto Alegre nub/chuvas 16 11
Fonte: DNMET-MARA
MUNDO

mamRio - Juiz d* Fora (BR 040)Trechos em obras, do Km 64 ao93. ambos os sentidos.
Rio - Santos (BR 101)Meia pista no Km 242, em An-
gra dos Reis. Desvio para va-riante no Km 524
Presidenta Dutra (BR 110)Desvio no Km 318, em Penedo,
ambos os sentidos.
Serra de Teresópolls (BR110)
Obras de recuperação da pistaentre os Kms 97 e 100.
Magé - Maniiha (BR 110)Desvio no Km 22. em Guapimi-rim.
Teresópolls - Friburgo (RJ130)
Trechos da pista com erosãono Km 19 e no Km 45
Friburgo - Sumidouro (RJ148)
Ponte estreita no Km 34.
Trfbobó - Maniiha (RJ 104)Depressões em vários trechos.
Itaborai - Friburgo (RJ 110)Trechos da pista em obras esem acostamento, do Km 49 ao63 Ponte estreita no Km 202.Meia pista e erosões nos Kms252e 253.
Tribobó - Macaé (100)Ponte estreita em Rio das Os-trás.
Fonte:DNER/DER.

£!*!*. Cidade Concludes ma* min
Amsterdfi chuvas 19 13 Madri ciaro 33 22
Atenas nublado 34 22 Mtafco,  nublado 23 12
Barcelona claro 28 18 Miami nublado 31 26
Berlim chuvas 25 15 clar0 03
Bogota chuvas 19 05 !!!S5™ flar0 27 1?
Bruxelas chuvas 19 08 nublado 31 18
Buenos Aires claro 12 06 chuvas 21 16
Chicago nublado 27 18 Poquim claro 32 24
Genebra claro 31 15 to™ claro 34 17
Johanesburgo claro 15 02 ,nut)lad0 11 03
Lima nublado 17 14 S^o Francisco nublado 26 15
Lisboa daro 30 17 SWnoy claro 16 12
Londres claro 21 15 Tftqtjo claro 30 23
Los Angeles claro 26 16 WMhington claro 30 22
Fonte: Ag6ncias Internationals

Santos Dt»^ont (RJ)
Galeão
CumbicajSPj
Ç.?.9.9.?.íl!í?.?..(5í?).
Viracopos (SP)
Confins (BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Fonte: Tasa

?/ manhá.
.. P.( manfià.

chuvas.
Par/nub. Possibilidade de chuvas.

..f!J/^M?.;.yj?.!l?í!Íí!3de boa.
^oa-

Par/nublado. Visibilidade boa.

...far/.9.Hy.?.Í9;.yÍ?j|?Í!!í?.íl® boa.

...p®r/.9.Hy.?.í9-..yj.s.í!?!!í{í9?.e ^°a

...Nublado. Possibilidade de chuvas.
Par/nub. Possibilidade de chuvas.

Morreram: Billy T. James, 42
anos, de infarto agudo do miocárdio, na
Nova Zelândia. James foi um dos come-
diantes mais populares de seu país e sua
morte causou uma polêmica envolvendo
fãs e membros da tribo Maori, à qual
pertecia. Por causa da decisão tribal de
lhe dar um funeral de acordo com a
tradição maori, um enorme serviço fúne-
bre encomendado por fãs a uma catedral
católica precisou ser cancelado. O fato
contraria a vontade de James, que gosta-
ria de ver seu funeral repleto de fãs, o
que não é permitido pelos maoris. De
acordo com a tradição, seu corpo será
transportado para o Marae - local de
encontro - da tribo, no sul de Auckland,
antes de ser cremado. O ritual poderá
durar vários dias e inclui prolongados
ritos de lamentação, protagonizados pe-
Ias anciãs da tribo.
Rafael Cueto, 91 anos, de causa não
divulgada, em Havana, Cuba. Cantor e
violonista, era o último membro ainda
vivo do famoso Trio Matamoros, que
agitou Cuba com novos ritmos a partir
da década de 40. Participou de vários
conjuntos em sua cidade natal, Santiago
de Cuba, 970 quilômetros a leste de Ha-
vana, antes de emprestar sua voz e violão
a Ciro Rodriguez e Miguel Matamoros,

o criador do Tumbao, movimento meló-
dico-harmônico executado com baixos e
percussão, precurssor de estilos em voga
atualmente, como o rape o hip-hop.
Demerval José Pimenta, 98 anos, de cau-
sa não divulgada, em Minas Gerais. En-
genheiro, foi o segundo presidente da
Companhia Vale do Rio Doce, entre
1946 e 1951, período em que reduziu a
viagem de trem entre Itabira e Vitória de
120 para 72 horas (hoje dura 11 horas).
Atribui-se à sua resistência a consolida-
ção da Vale como empresa pública brasi-
leira. Pimenta conseguiu reverter a práti-
ca do Eximbank americano de indicar os
diretores da CVRD, já a partir da gestão
de seu sucessor, Juracy Magalhães. Du-
rante sua administração, não deixou que
os depósitos de minério de ferro de Itabi-
ra e da Estrada de Ferro Vitória-Minas
fossem transferidos para os norte-ameri-
canos. Foi prefeito de sua terra natal,
São João Evangelista (MG), diretor e
presidente da Rede Mineira de Viação,
secretário de estado de Viação e Obras
Públicas, presidente da Acesita e da Jus-
tina no Brasil. Era membro do Instituto
Histórico e Geográfico de MG, do Con-
selho Estadual de Cultura e do Conselho
de Administração do Banco de Desen-

volvimento de MG. O décimo entre 18
irmãos, teve sete filhos, 19 netos e seis
bisnetos.
Illydio Siroteau Corrêa, 82 anos, de para-
da cardíaca, no Hospital Naval Marcílio
Dias. Vice-almirante reformado, perten-
ceu ao Corpo de Fuzileiros Navais
(CFN) da Marinha brasileira. Durante a
Segunda Guerra Mundial, comandou,
no posto de capitão-tenente, a 4a Com-
panhia Regional de Fuzileiros Navais,
em Salvador (BA), atuação que lhe valeu
uma Medalha de Guerra. Como oficial
superior, comandou várias unidades do
Corpo de Fuzileiros Navais, além de ter
sido instrutor de cursos para oficiais do
CFN. Aluno do curso do Comando de
Estado Maior do United States Marine
Corps, nos Estados Unidos, fez também
o equivalente brasileiro, na Escola de
Guerra Naval. Sua última função na
Marinha, antes de entrar para a Reserva,
foi a de chefe da 3a Seção de Operações
do Comando Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais. Nascido em Santarém, no
Pará, era casado com Elisabeth Corrêa,
tinha quatro filhos, dois netos e foi se-
pultado no Cemitério de São Francisco
Xavier, no Caju.
Joaquim Fraga Lima, 62 anos, de infarto
agudo do miocárdio, no Hospital da La-

goa. Médico dermatologista, especialista
em hanseníase, foi diretor da antiga Di-
visão Nacional de Lepra, atual Divisão
Nacional de Dermatologia Sanitária do
Ministério da Saúde. Nascido em Para-
piranga (BA), na divisa com Sergipe, foi
o primeiro diretor da Colônia de Hanse-
nianos Lourenço de Magalhães, em Ara-
caju. Deixou as aulas de Geografia num
colégio estadual de Aracaju, onde foi
professor, para empenhar-se na Campa-
nha Nacional contra a Lepra, vindo para
o Rio em 1955. Pela sua atuação no
combate à doença em Sergipe, um dos
principais focos no Nordeste, há algumas
décadas, recebeu, em 1990, a Medalha de
Honra ao Mérito do governo estadual.
Há sete anos, a Secretaria de Cultura de
Sergipe publicou seu livro Minha passa-
gem pela vida, em que conta sua luta
diária contra a hanseníase. Casado com
Marieta Prata Fraga Lima, tinha três
filhos, oito netos, três bisnetos e foi se-
pultado no Cemitério de São João Batis-
ta, em Botafogo.
Formaram-se: os 38 estu-
dantes do curso de Comunicação Social
da Universidade Estácio de Sá, da turma
100 anos do JORNAL DO BRASIL, no
salão nobre do clube Sírio e Libanês.

Bando 
que 

seqüestrou Canhedo

foi ajudado por 
três mulheres

-•¦Campo Grande — Diário da Serra
CAMPO GRANDE — Nove pes-

soas, e não seis, como imaginava a poli-
cia de Brasília, teriam participado do
seqüestro do empresário Wagner Canhe-
do Filho, no dia 3 de julho. A partir do
depoimento de João Batista Cruz, o ter-
ceiro seqüestrador preso anteontem em
Campo Grande, a polícia de Mato Gros-
so do Sul descobriu que três mulheres,
além de Gianni Michclly, companheira
de Paulo dos Santos (ou Néder Vicente
Nunes), líder da quadrilha, agiam na
retaguarda, como apoio. Uma delas, mu-
lher de Valtério Badaró, foragido, era
encarregada de levar comida para Ca-
nhedo no cativeiro, em Anápolis (GO), e
deixar em pontos estratégicos os bilhetes
para a família do empresário. Seus no-
mes não foram revelados.

João Batista contou à polícia que ele
e a mulher de Valtério deixaram o último
bilhete, encontrado em um banheiro fe-
minino da Secretaria de Agricultura de
Goiás, em Goiânia. Nele, Canhedo Filho
avisava que estava bem e comunicava ao
pai alguns negócios que realizou para a
empresa do grupo, antes de ser seqües-
trado quando saía de casa para o traba-
lho. A mulher de Valtério alugou um
apartamento em Anápolis, próximo ao
Corpo de Bombeiros, em companhia de
uma prima e de uma amiga, esta de 15
anos, que acabou se tornando amante de
João Batista, que a chamava de Pantera.
A prima e a amiga passavam o dia ou-
vindo o noticiário no rádio e na televisão
para avisar aos líderes da quadrilha so-
bre a ação da polícia.

Os seqüestradores presos na terça-fei-
ra, nesta capital — Paulo dos Santos e
Carlos Loubach —, continuam negando
que o grupo tinha seis ou mais pessoas.
Para os jornalistas, João Batista também
negou as informações que deu à polícia,
em seu depoimento. A polícia explicou
ontem que procurou manter em sigilo a
prisão do terceiro seqüestrador de Ca-
nhedo porque tinha pistas para capturar
Valtério Badaró Neto, o Mudinlio, que
foi o vigia do empresário no cativeiro.
Valtério teria abandonado o cativeiro
depois de cheirar cocaína, permitindo a
fuga de Canhedo. João Batista contou à
polícia que Valtério "andava meio aluei-

Nazista dá

nome a parque

em Curitiba

CURITIBA — O prefeito Jaime Ler-
ner (PDT) batizou um parque criado por
ele no ano passado, no bairro Hauer, sul
de Curitiba, com o nome do geólogo
alemão Reinhardt Maak, considerado
pelas autoridades policiais como um dos
líderes do movimento nazista no Sul do
Brasil no período da Segunda Guerra
Mundial. Com a abertura dos arquivos
da Delegacia de Ordem Política e Social
(Dops) da Policia Civil do Paraná, a
ficha de Maak foi tornada pública, apa-
recendo, ao lado de suas atividades de
cartografo, geólogo e aventureiro com-
parável a Indiana Jones, suas atividades
como aglutinador de simpatizantes do
nazismo. O prefeito Jaime Lerner, des-
cendente de judeus, admitiu ontem que
não sabia deste passado de Maak e
adiantou que deve rever o nome do parque.

9h ¦¦¦¦

João Batista: 'sujeito chato'

nado", reclamando sempre que estava
sendo perseguido nas ruas de Goiânia e
Anápolis.

O delegado Odair Rodrigues Barros,
que prendeu João Batista quando este
tentava fugir da casa da avó de Paulo
anteontem, disse que a prisão de Valtério
aconteceria no mesmo dia, "mas algo
deu errado". João Batista e Valtério ti-
nham combinado se encontrar na mesma
casa no Conjunto Habitacional Coopha-
villa II, para sair da cidade. Odair acre-
dita que até uma semana atrás todo o
grupo se encontrava em Campo Grande,
onde planejava seqüestrar um político
local, como confessou Paulo Santos.

— Eles andavam num Fusquinha ve-
lho apenas para despistar, mas têm es-
condido um Fiat Uno e um Opala Co-
modoro, que estamos procurando —
disse o delegado. A polícia acredita que
Valtério conseguiu fugir para a Bolívia,
onde estaria a mulher de Paulo Gianni.

Escolha do refém

foi por antipatia
Ao planejar o seqüestro de Canhedo

Filho, o líder da quadrilha, Paulo San-
tos, não levou em conta apenas a chance
de embolsar USS 5 milhões pelo resgate.
Ao escolher o empresário, entre vários
nomes que discutia com os demais se-
qüestradores, um detalhe também con-
tribuiu: uma certa antipatia pelo filho do
dono da Vasp. Santos contou à polícia
de Mato Grosso do Sul, onde foi preso
na terça-feira, que numa das vezes em
que observava Canhedo Filho sair de sua
empresa, em Brasília, comentou com
Carlos Loubach, também capturado:"Vamos seqüestrar esse cara. E um sujei-
to chato, antipático". Estava decidido,
ali, o seqüestro de Canhedo.

Em seu depoimento, ao qual o JOR-
NAL DO BRASILtcvc acesso ontem
na Delegacia de Furtos e Roubos de
Veículos, Paulo contou que teve a co-
laboração de um funcionário de Ca-
nhedo, que lhe passara alguns detalhes
pessoais do empresário, como os locais
por onde passava e se tinha seguranças
em sua residência. Paulo disse que co-
nheceu o funcionário na rodoviária de
Brasília e não saberia descrevê-lo, pois
foi um contato muito rápido. Nascido
em Campo Grande, o líder do grupo
surpreendeu a polícia local pela sua
frieza, demonstrando "profissionalismo"
na prática do crime. Aos 25 anos, disse
cm seu depoimento que não experimen-
tou cocaína e que bebe "apenas social-
mente".

Foragido da Penitenciária de Goiâ-
nia desde 89, Paulo terá que responder
por pelo menos quatro seqüestras, que
confessou. Só seu nome verdadeiro a
polícia reconhece que não conseguiu des-
vendar. Para a polícia de Mato Grosso
do Sul, ele é, na verdade, Neder Vicente
Nunes, cujo irmão, Lafayete Nunes, está
preso em Campo Grande, onde foi cap-
turado após o seqüestro dos filhos do
dono da Perdigão, em Vidcira (SC), em
abril de 88.

Favelados de igreja se

unem 
pedindo 

terrenos

BELO HORIZONTE — Mais de
100 pessoas, integrantes das 600 famílias
que acampam, há 18 dias, nos jardins e
escadarias da igreja Matriz de São José,
no Centro da capital, fizeram manifesta-
ção, ostentando cartazes e gritando pala-
vras de ordem, no saguão do prédio da
Secretaria Municipal de Ação Social. O
grupo ficou do lado de fora, enquanto
líderes do Movimento dos Sem-Casa de
Belo Horizonte reuniam-se com o chefe
de gabinete da Secretaria de Ação Social,
João Sales.

Os líderes entregaram uma lista com
20 alternativas de terrenos municipais
onde famílias podem, segundo o presi-
dente do Movimento, Antônio Cosme
Damião, ser instaladas até que a Compa-
nhia de Habitação de Minas (Cohab)
construa, no prazo de seis meses, casas

populares que serão entregues a 1.100
famílias, entre elas as que estão na Igreja
São José.

Segundo Cosme Damião, a prefeitura
já rejeitou uma lista com quatro alterna-
tivas de terrenos. O movimento, diz ele,
aguardará uma resposta da Secretaria de
Ação Social até a próxima segunda-feira.
Se a prefeitura não ceder um terreno
para as 1.100 famílias, o Movimento dos
Sem-Casa "irá radicalizar", fazendo ou-
tras manifestações e ocupações no centro
de Belo Horzionte. O grupo acampado
na igreja é formado por moradores de 17
locais da região metropolitana de Belo
Horizonte, onde se aglomeram 10 mil
famílias. Destas, 3 mil famílias moram
sob barracas de plástico, sem nenhuma
condição de saneamento básico.

Missa por

PM relembra

o conflito
PORTO ALEGRE — Cerca de 250

pessoas, em sua maioria ex-colegas do 9o
Batalhão de Policia Militar, participa-
ram ontem de manhã da missa em me-
mória do soldado PM (promovido a ca-
bo posl mortem) Valdeci Lopes, morto
há um ano, degolado a foice por um
sem-terra (ou alguns deles), num conflito
no Centro da cidade, que provocou feri-
mentos cm 80 pessoas e a prisão de 40. A
viúva do militar, Sônia Lopes, disse espe-
rar da Justiça "a condenação dos assassi-
nos do meu marido".

O capelão militar João Pctersen, que
oficiou a missa na Catedral Metropolila-
na, lembrou que Valdeci foi morto quan-
do estava em serviço e disse que "a socie-
dade brasileira não pode perder a
esperança da vitória do bem sobre o
mal". O comandantc-gcral da Brigada
Militar, coronel PM Antônio Carlos
Maciel Rodrigues referiu-se ao confron-
to de 600 colonos armados de rifles,
bombas de gás lacrimogêneo e cassetetes
contra 300 sem-terra, com foices, facas e
facões, esperando que coisas desse tipo
nunca mais se repitam.

Marcado para morrer — A
missa cm memória de Valdeci foi umâ
espécie de contraponto a uma série dc
atos públicos promovidos ontem pelos
sem-terra, OAB, partidos de esquerda e
várias entidades que buscam a revisão na
análise dos acontecimentos, tentando
mostrar que o conflito da Praça da Ma-
triz, há exatamente um ano, foi resultado
dos conflitos agrários não resolvidos. Os
movimenos protestaram também contra
a prisão, há quase um ano, dos quatro
colonos acusados da morte do militar,
mas que ainda não foram julgados.

O choque na época provocou um cli-
ma de guerra no Centro da cidade, na
perseguição aos colonos. Na seqüência, o
soldado Valdeci, que estava fora do con-
flito, em missão de policiamento de trân-
sito, foi cercado, disparou para sc defen-
der ferindo uma mulher do grupo que
protestava e terminou degolado a foice
pelos sem-terra,- na Avenida Borges de
Medeiros. Os quatro acusados, Otávio
Amaral, José Gowaski, Idone Bento c
Augusto Moreira, continuam presos no
Presidio Central de Porto Alegre, depois
que sucessivos habeas-corpus foram re-
jeitados pela Justiça. Até agora não foi
marcada a data de julgamento.

Para marcarem seu protesto, os sem-
terra, OAB e partidos de esquerda pfo-
moveram uma exposição dc fotografias e
um debate sobre a necessidade da refór-
ma agrária presidido pelo presidente da
OAB, Marcelo Machado, na sede da
OAB gaúcha. Neste ato, o padre Ricardo
Resende, marcado para morrer por pis-
toleiros do sul do Pará, denunciou a
impunidade de fazendeiros e pistoleiros
envolvidos em crimes do campo naquele
estado e até agora não julgados.

Incra compra terras — Atual-
mente existem quatro acampamentos do
sem-terra no estado e uma situação de
tensão na Fazenda Boa Vista, em Pai-
meira das Missões, invadida por duas mil
pessoas que têm prazo da Justiça para
deixar o local até segunda-feira. Os colo-
nos devem sair da área domingo e ir para
uma chácara cedida pela Prefeitura de
Palmeira das Missões. O superintenden-
te-regional do Incra, Adelar Cunha, re-
velou que o órgão já aplicou neste ano
Cr$ 1,8 bilhão para assentamento de 99
famílias dc sem-terra no Rio Grande do
Sul e 88 em Mato Grosso.

SZLOMA FELD

(SALOMÃO)
A Sua Esposa, Filhas, Genros, Netos e

X X Bisnetos comunicam seu falecimento
V e participam que o féretro sairá hoje às

11:00hs da Capela da Rua Barão de Iguatemi
n° 306. Pede-se não enviar flores.

MARTHA LIGNEUL
Missa da Ressurreição

tO 

ESPAÇO EDUCAÇÃO registra com pesar o
falecimento de sua tão querida professora fun-
dadora e convida para Missa a realizar-se sába-

do, dia 10, às 19 horas na Capela do Colégio Nossa
Senhora de Lourdes — Rua São Clemente n° 438.

t

ELLEN WEN TSU UAO

(MISSA DE 7o DIA)

Sérgio e Kathy Vilhena agradecem as manifestações de carinho e amizade recebidas
por ocasião de seu falecimento ocorrido em 03/08/91 e convidam amigos para a
Missa de 7o Dia a ser celebrada dia 10, sábado, às 11 horas, na Igreja Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Honório Libero, 90 (Jardim Paulistano).

SHABAT

HORÁRIO DE ACENOER AS VELAS

17:14 hs

W»

^ RUA
SINA908A BEIT-ARON

RUA 6A60 C0UTINH0.63
LARANJEIRAS-RJ

TEL.:225-3507

tf
ARGEMIRO MAIA
Cláudia, Paulinho e Vera convidam
para a missa de 5 anos do
falecimento de seu pai e cunhado,
a ser celebrada neste sábado, dia
10/08, às 8 h na Igreja São Paulo
Apóstolo - R. Barão de Ipanema, 85
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Honda dá a Senna um motor ainda mais 
potente°'" Reuter —18-04-91 -*¦

-ín. Fernando Ewerton
ÍÕ1 .. Correspondente¦i. :
BUDAPESTE

—'Agora vale tu-
do,;,.Depois de
pcfdcr. a lideran-
ça,do Mundial de
Construtores pela
primeira vez des- c<Spmiii a '*
deüò inicio da FOR"UL* 1
teniporada de 89, a McLaren está de-
terriiinada a arriscar tudo que tem no
Grande Prêmio da Hungria, do câm-
bió'"semi-automático testado esta se-
maná a uma versão evoluída do motor
Spii; 

'3 
da Honda, que nunca foi usa-

da.3|ifr
Após três dias de testes na Inglater-

ra, a eguipe deixou para decidir após o
treínò'livre de hoje se usará o novo
câmíbip na tomada de tempo da tarde,"tl.yemos algumas dificuldades em Sil-
verstone, mas achamos que vale a pena
tentar usar o câmbio aqui na parte da
manhã, e dependendo de seu compor-
tamento vamos ter uma estratégia de
usja dele na classificação, amanhã (ho-
je; ou no sábado", afirmou Ayrton
Scnna.

Ele disse ter se adaptado muito
bom ao novo mecanismo, que permite
a(J piloto trocar as marchas sem tirar
asJ mãos do volante, explicando que as
dúvidas quanto ao uso do câmbio se-
rru-automático são técnicas. "E um
pioblema técnico que tem de ser solu-
ci rnado, mas talvez guiando de certa
fcjrma, num estilo especial, a gente
consiga cobrir isso. É o que vamos
teptar fazer, porque tem outros aspec-
tqs em que ele é vantajoso."

| Mesmo que seja aprovado hoje de
ianhã, o novo câmbio está fora dos"f

pUplanos da equipe para a prova de do-
m|ingo, segundo Senna porque 

"não é
adequado ainda para uso em corrida."
Aj expectativa de uma melhor perfor-
mance fica por conta de uma versão
evoluída do motor V12 da Honda,"(ím pouco superior" á utilizada na
Ajlcmanha há duas semanas. Nos trei-
nès, no entanto, o motor será o mes-
mo, c Senna confia no câmbio para
tejntar largar na primeira fila.

| 
"Qualquer vantagem que a gente

p<j>ssa ter, seja de um ou dois décimos
de segundo, já é válida, porque a posi-
ção de largada é importantíssima nu-
ma pista travada como essa, e difícil de
ultrapassar", diz o brasileiro. Reserva-
dó, ele não quis fazer previsões. 

"Não
sei como vai ser em relação aos outros,
nam se vamos ter condições de lutar,
não só na corrida como nas tomadas
dij tempo. É uma pista muito particu-
lar. Não temos um carro no mesmo
nível que eles, mas é uma pista diferen-
te. Vamos esperar c pensar positivo."

• Piquet — Nelson Piquet não foi
aó autódromo ontem, mas a Benet-
tejn aposta que com ele poderá vol-
U(r a marcar pontos, já que a pista
não favorece tanto aos carros com
motor mais potente. A questão é
saber se os pneus Pirelli resistirão ao
forte calor.

Gugelmin espera

j 
'menos equívocos

] Maurício Gugelmin correrá no Gran-
de Prêmio da Hungria com o chassis que
vinha utilizando como reserva. A equipe
descobriu um grave defeito estrutural no
chassi 02, com o qual Gugelmin vinha
còrrendo desde Phoenix, e decidiu aban-
doná-lo e construir um novo. Mas este só
ficará pronto para o GP da Itália, em
setembro.

' Gugelmin correrá na Hungria e na
Bélgica, no próximo dia 28, com o chas-
sç 03. O carro de testes passará a ser o
reserva. O brasileiro está otimista em
njarcar pontos na corrida de domingo.
Segundo ele, o circuito, de asfalto liso, é
bbm para a Leyton Mouse.

[ 
"Só espero que a equipe dessa vez

nfio dê mancada", referindo-se ao erro
dós mecânicos nos treinos de Hocke-
nheim, ao colocarem o lastro de peso,
correspondente à minicâmera de televi-
são, em formato errado. Gugelmin obti-
vira o décimo tempo e acabou desclassi-
fijeado.

! Depois do GP da Alemanha, ele des-
cjinsou uma semana em Portugal. Terça
e| quaYta-feira, o piloto treinou em Sil-
vérstojje, sendo mais rápido, com pneus
dje corrida, do que a McLaren de Senna
com-o novo câmbio automático. Gugel-
min guarda boas recordações de Hunga-
rè"rlng. "Foi aqui onde eu marquei pon-
tQs pela segunda vez na Fórmula 1",
lembra, referindo-se ao quinto lugar con-
q|iistadoem 1988.

VESTIBULAR

LETRAS

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
A FACULDADE DE LETRAS

f" DA AESSJ MA REDE MV1

Hoje último dia
, TAXA + 2 RETRATOS

imsí
VENHA CONHECER O ENSINO

DINÂMICO, MODERNO E SEGURO
QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO O

g;1' ESTUDO DE LETRAS

RUA BARÃO DE MESQUITA. 426
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Senna terá nova versão a só para a corrida

Calor é outra preocupação

A pista por Boutsen
Thíerry Boutsen, vencedor em 90, com a Williams,
descreve o circuito r; -

" A seguir vem uma curva em
quarta à esquerda, seguida de ou-
tra em 180 graus, feita em tercei-
ra. Na saida, passa-se a quarta e
quinta marchas, antes de reduzir
para segunda na entrada do S"

"Este é um ponto tentador a
ultrapassagens, mas vocô tem de
estar à frente antes da primeira
metade da curva, ou terá proble-
mas como Senna com Mansell, e
Berger com Nannini, no ano pas-
sado"

' *x

"Saindo em terceira marcha, o
piloto chega à quinta antes da pró-
xima curva, à direita, e põe sexta
na subida, num dos pontos onde a
força do motor pode permitir ultra-
passagens".

"Depois da curva em descida
ao final da reta há outra fechada,
em segunda marcha, onde o se-
gredo é ficar por dentro até ver a
saida, ou um pouco antes, para
começar a acelerar o quanto an-
tes. O carro precisa estar bem
acertado, com boa tração, e se
estiver saindo de traseira, a per-
da de tempo na recuperação da
potência è muito grande"

"Se vocô tenta passar e não
consegue pode acabar perdendo a
posição, pois os pneus ficam su-
jos e perdem aderência por quase
uma volta"

is

"Segue-se uma pequena reta e
a seqüência de curvas à esquerda
e direita que considero o trecho
mais agradável do circuito. A saida
é em quinta marcha, com pé em-
baixo, antes da outra curva à direi-
ta, um pouco mais fechada, mas
tanibém veloz"

"Aqui você tira apenas um pouco
o pé, a volta a acelerar durante a
curva antes de frear de novo e re-
duzir para terceira ao virar á direita
novamente".

" Saindo da curva, sobem as
marchas até quinta na reta para
o hairpin por trás do paddock, feito
em segunda. A subida que se se-
gue é feita em terceira, entrando na
última curva antes da reta dos bo-
xes.

Quem larga na frente aqui tem
grandes chances de ganhar. Esta
é uma pista dificil de ultrapassar
e pode levar qualquer piloto mais
impaciente a cometer erros".

" É uma volta extremamente tra-
balhosa, mas se você tem a sorte
de estar na frente como eu, no ano
passado, há tanto o que fazer que
ela passa voando"

"Com esse calor não gosto nem de
pensar no domingo", afirmou Ayrton
Senna, preocupado com a temperatura
de mais de 30 graus na capital húngara."Amanhã (hoje) e sábado tudo bem, mas
na corrida vai ser um desgaste físico
terrível", disse ele, lamentando não po-
der contar com o câmbio semi-automáti-
co na prova."Essa é uma pista em que você fica
com uma mão no câmbio o tempo todo,
se não tem o automático. Vão ser quase
duas horas de corrida, como sempre, e,
numa pista como essa, vai ser talvez a
prova mais desgastante do ano." Ele es-
pera correr "o mais breve possível" com
o novo mecanismo, que permite guiar
sem tirar as mãos do volante. "Ele tem
evoluído a cada semana", diz o piloto,
que continuará os testes na próxima se-
mana, em Monza.

Scnna experimentou dois câmbios di-
ferentes nos últimos dias, e o que será
usado no treino livre de hoje é o projeta-
do pela McLaren. "O da Honda é todo
novo enquanto o da McLaren usa a
maior parte dois componentes do câm-
bio atual e apenas o sistema de mudança
é diferente", explicou ele, que também
testou o japonês em Silverstone, na quar-
ta-feira, "sem problemas"

A decisão de usar o novo câmbio já
nos treinos livres de hoje revela a necessi-
dade da McLaren em encontrar soluções
para diminuir a desvantagem técnica que
a separa da Williams. Normalmente a
equipe só estréia algum componente
quando tem certeza de sua performance e
confiabilidade, sendo, por isso, conside-
rada a mais conservadora das equipes de
ponta.

Uma prova disto é o projeto da sus-
pensão ativa que Senna testou esta sema-
na em Silverstone. Segundo o piloto, a
nova suspensão é desenvolvida desde
1987, em carros de corrida e até de rua,
antes de chegar â McLaren, no qual vem
sendo testada há mais de um ano. "Ago-
ra parecia estar no ponto de ter uma
avaliação mais profunda para servir co-
mo referência à evolução futura", disse
Senna, explicando porque usou o meca-
nismo no modelo do ano passado."É um projeto para o futuro. Não
existe nenhuma cogitação para esse
ano", disse ele, que pilotou um ano intei-
ro com suspensão ativa, na Lotus em 87."A tecnologia evoluiu muito. O que te-
mos hoje é bem superior, um sistema
diferente. Mas funcionou bem, não tive
nenhum problema de adaptação", disse
o piloto. (F.E)

Nigel Mansell

quer a 3a pole
Como todo mundo, Nigel Man-

sell, que fez aniversário ontem, está
preocupado em largar na frente do-
mingo, para evitar a difícil tarefa de
ultrapassar no sinuoso e sujo circui-
to de Hungaroring. "Classificar-se
bem aqui é de vital importância",
diz o inglês, que confia na boa fase
da Williams para conseguir sua ter-
ceira pole consecutiva.

Ele teme apenas o calor. "Este é
um dos circuitos mais lentos do ca-
lendário. É muito exigente fisica-
mente, por ser uma corrida longa, e
pode ficar realmente quente." Ad-
mitiu que "ficaria surpreso se a
McLaren não aparecesse com novi-
dades", numa referência ao câmbio
semi-automátíco que a equipe pre-
tende usar no treino livre de hoje.
Por outro lado, se disse decepciona-
do com a Ferrari.

Ele não desculpou os jornalistas
que deixaram passar em branco o
fato de que completava 38 anos on-
tem. "Ah, e feliz aniversário para to-
dos vocês", disse ao se despedir do
grupo que, àquela altura, já estava
mais interessado em entrevistar o
boss Frank Williams. (F.E.)

Otimismo sai da 
pista

Frank Williams
acha prematuro
falar em título

Frank 
Williams quer evitar o

otimismo. "Se vencermos aqui
e Ayrton não marcar, Nigel ficará
dois pontos à sua frente no mundial
de pilotos. Vão começar a dizer que
ele já ganhou e isto é errado. Estes
dois pontos não contarão muito.
Ainda faltarão seis provas e tudo
pode acontecer", afirmou, sem es-
conder a confiança na quarta vitória
consecutiva do piloto inglês.

Ele negou que já esteja instruin-
do Riccardo Patrese a ajudar Man-
sell a vencer. "A decisão certa será
tomada na hora certa. Não quero
falar sobre isso", afirmou, mesmo
tendo admitido, após o GP da In-
glaterra, que uma nova vitória do
inglês (como aconteceu na Alemã-
nha) forçaria uma mudança de es-
tratégia na equipe."Os pilotos fazem o melhor que
podem. Somos uma equipe muito
apolítica, uma coisa incomum na F1

hoje em dia. Quando voltamos para
o motorhome todos falam livremente
o que pensam", diz Williams, que já
viu Nélson Piquet e Nigel Mansell
perderem o título de 86 para Alain ,
Prost porque a equipe não adminis-
trou a disputa entre seus pilotos."Ê preciso lembrar que todos os
pilotos estavam juntos no final de
86. Nigel vencera cinco corridas, à
frente de Nelson. O problema é que
em quatro delas Nélson foi o tercei-
ro. E o segundo foi o francês. Agora
é diferente", disse ele, evitando com-
parações entre o ambiente interno
naquela época e atualmente.

Williams tenta também contor-.
nar o desejo público de ter Ayrton \
Senna cm seus carros, manifestado
desde o ano passado, com o fato de >
ser justamente o brasileiro o princi-
pai adversário de sua equipe. "Ain-
da não decidimos nada em relação a
92. Temos um time vencedor e esta-
mos mais interessados em mantê-lo
para vencer este campeonato", afir-
mou, alegando que pode tomar uma
decisão apenas em janeiro, "quando
as inscrições terminam". (F.E)
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Para Lopes, 
jogo 

contra

o América é uma decisão

0 inesperado empate diante da Porlu-
gucsa transformou o jogo de domingo con-
tra o América numa autêntica decisão para
o Vasco, na opinião de seu treinador, Antô-
nio Lopes. "Não podemos perder em hipó-
tese alguma. Já imaginou, três pontos perdi-
dos cm três jogos? Ficaríamos cm situação

• delicadíssima. Creio que o vencedor da Taça
¦Guanabara terá uns quatro pontos perdi-
dos." Lopes prevê dificuldades pelo adversa-
rio, líder do campeonato. "É um time muito
perigoso que tem Nando, Paulinho, Beto e
Anderson, além do Ivo, que trabalha bem. E
um clássico, onde tudo se torna imprevisí-
vel." O técnico, entretanto, acredita que seu
time terá uma atuação melhor que a do
último jogo. "O campo será melhor e um
jogador como William poderá render o que
sabe. E com ele o time todo sobe." Lopes
define hoje com o preparador-físico Admil-
do Chirol se coloca ou não Geovani no

. banco domingo.

Fúria — O presidente do Vasco, Antô-
nio Soares Calçada, estava ontem furioso
com Francisco Aguiar, cartola da Federa-
çâo. Aguiar recusou-se a pagar a cota da
renda do jogo com a Portuguesa que cabia
ao clube (CrS 1.835.000,00). O dirigente ale-
gou que o Vasco estava devendo á Federa-
ção."Enviei hoje (ontem) mesmo um cheque
(de CrS 1.243.300,00), que já chegou à enti-
dade, pagando o que devíamos. O Chico
Aguiar não podia ter retido nossa cota e tem
que ser punido. Mais: a Federação nos deve
a cota da publicidade das placas do Maraca-
nã, referentes á Taça Rio, e agora vamos
cobrar."

A gritaria deu resultado e, à tarde, a
Federação liberou a cota do Vasco. O inci-
dente trará problemas ao presidente Eduar-
do Vianna, que tenta a reeleição, no próxi-
mo dia 19, e não terá o voto do Vasco.

Zeca Fonseca

ICmil hasteou bandeira do Botafogo na ocupação da sede

Emoção e lágrimas marcam

a festa dos botafoguenses

Com as mãos tremulas e a voz embarga-'da, o presidente Emil Pinheiro hasteou a'bandeira do Botafogo no pavilhão de Gene-
Vai Severiano c prometeu construir um está-
tlio de futebol na Barra da Tijuca. Perto
!dèle, o ex-zagueiro Tomé — campeão esta-
jdual em 1957 — escondia as lágrimas no
ombro de um amigo enquanto bradava o

.IÚüio do Botafogo. A festa que resultou na
ocupação simbólica da antiga sede começou

,no Mourisco, às 14 horas, quando o Conse-
lho Deliberativo aprovou por aclamação a
peimiuta entre o clube e a Cia Vale do Rio
Doce. De lá, centenas de botafoguenses se-

¦guiram numa caminhada cívica até General
Severiano com direito ao grito de "tricam-
peão" e ao buzinaço dos motoristas que se
dirigiam à zona sul da cidade.

A decisão do Conselho apenas confir-
mou o acordo que o Botafogo e a Vale
tinham firmado desde que ambos assinaram

protocolo de intenções no último 12 de ju-
nho. O documento reza que a troca de Ge-
neral Severiano pelo Mourisco resultará na
reforma da antiga sede do Botafogo e mais a
construção de um complexo esportivo e dois
subsolos com shopping center, casas de cs-
petáculos e restaurantes. No Mourisco, a
Vale pretende construir prédio comercial de
25 andares. O projeto depende da aprovação
do prefeito Marcello Alencar e da Câmara
dos Vereadores. O principal obstáculo é
quanto à alteração do gabarito do Mourisco
— a lei municipal N° 490, de 30/12/83, não
permite edificações no local que ultrapassem
os dez metros acima do nível do mar. Ainda
no ginásio do Mourisco, em discurso emo-
cionado, o diretor-executivo do Ibope, Car-
los Augusto Montenegro, lembrava seus
tempos de menino no local em que desfila-
ram Garrincha, Didi, Nilton Santos, entre
outros.

Moradores contra
Se o prefeito Marcello Alencar submeter

o caso à comunidade — como prometera há
duas semanas —, a volta do Botafogo a
General Severiano pode ser novamente
adiada. Embora simpáticos à idéia de trans-
formar o local num complexo esportivo,
representantes de diversas associações de
moradores não aceitam a construção do pré-
dlü de 25 andares que a Cia. Vale do Rio
Doce quer levantar no Mourisco.

, .Para o coordenador da zonal sul da Fa-
merj (Federação das Associações de Mora-

dores do Rio de Janeiro), Ivo Lawssenn, a
prefeitura estará abrindo um sério preceden-
te se alterar o gabarito da área. "As leis
urbanísticas devem ser respeitadas. Qual-
quer modificação só em situações extremas.
Por exemplo, a construção de um hospital
que venha suprir alguma carência".

Ivo chamou de "demagógica" a forma
como Marcello Alencar vem conduzindo a
questão. "Ele se eximiu de responsabilidade
e nos jogou contra a torcida do Botafogo.
Lavou as mãos".

Bom coletivo do Flamengo
i wr<

deixa Vanderlei otimista

O bom coletivo que o Flamengo reali-
|zou, ontem, na Gávea, deixou todos no
clube otimistas para a decisão da Taça Rio
sábado contra o Americano, às 17 horas,
no Maracanã. Rápido no ataque, lendo em
Paulo Nunes o destaque, e forte na marca-
ção no meio-campo — recuperado. Charles
volta no lugar de Zé Ricardo — o time
titular envolveu por completo os reservas e
fez Júnior sonhar com bom público no Ma-

jaçanã. "A torcida pode prestigiar porque
,não vai se arrepender. O time está progre-
dindo e vai fazer grande exibição", prome-
te.

, Em meio a seguidas demonstrações de

confiança nas possibilidades do time no
Campeonato Estadual —"no Rio, não vejo
clube superior ao Flamengo", analisa —,
Júnior aproveitou para se queixar do pou-
co espaço que julga estar merecendo o
noticiário do futebol nas páginas dos jor-
nais. "Não sei o que está acontecendo. Será
que o futebol deixou de ser o esporte mais
popular do país?", brincou.

Tão animado quanto Júnior está o trei-
nador Vanderlei Luxemburgo. A excelente
forma de Paulo Nunes e a adaptação de
Fabinho à lateral-direita deixam o treina-
dor certo de que o time vencerá o America-
no.

;Fluminese estréia hoje

Contra Ajax em Amsterdan

O Fluminense estréia hoje. ás 14h de
Brasília, no Torneio de Amsterdan, contra o
Ajax, na preliminar de Sampdoria e PSV
Ewllioven, disposto a provar que atravessa
ótima fase. Até agora, no giro pela Europa,

lime está invicto, com cinco vitórias e dois
empates. No domingo, as equipes vencedo-'nR*decidirão o título do quadrangular. Nu-
•ma palestra, ontem, os organizadores do
Torneio explicaram à delegação tricolor que
juma vitória no tempo normal vale três pon-tos e uma vitória nos pênaltis dois pontos.

O técnico Edinho espera poder contar
com sua força máxima, já que Renato, Bobó

e Marcelo Gomes foram poupados no em-
pate sem gols com o Anvers Royal, da An-
tuerpia, em partida realizada na Bélgica.
Apesar da boa campanha do Fluminense, a
partida que desperta maior interesse entre os
holandeses é Sampdoria e PSV, que reúne
dois campeões nacionais. Nela poderão ser
vistos mais três brasileiros: Romário, arti-
lheiro holandês, e Silas e Toninho Cerezo.
da equipe italiana. A equipe provável do
Fluminense é Ricardo Pinto, Carlinhos,
Sandro. Torres e Maecelo Barreto; Pires,
Marcelo Gomes, Renato e Bobó; Ezio e
Edivaldo.

Robson dispara 
para 

o Mundial

Kdtia Cardoso

Robson Cae-
tano mostrou
ontem, em Ha-
vana, que está
quase pronto pa-
ra disputar o
Mundial de Atle-
tismo, a partir do
dia 24 deste mês, em Tóquio. Sem cor-
rer da forma que sabe e ainda largando
mal, o velocista conseguiu o tempo de
20s 15 — o melhor que estabeleceu este
ano nos 200m. O resultado não se apro-
xima do recorde sul-americano de
I9s96, obtido por ele em 1989, na mes-
ma temporada em que foi o campeão
dos circuito da Federação Internacional
de Atletismo (Iaaf) nessa distância, mas
tem grande significado para ele.

O Robson que correu para 20sl5
sabe que não se esforçou e que pode
tentar, também, realizar o sonho de
bater o recorde mundial de 19s72, em
poder do italiano Pietro Mennea desde
1978. Na pista do Estádio Pan-Ameri-
cano, o brasileiro não teve às suas
costas o fantasma do americano Mi-
chael Johnson nem foi forçado por
qualquer outro atleta. Talvez por isso
tenha corrido de forma leve e sem
esforço.

O principal fantasma de Robson
durante o início da temporada foi
mesmo o americano Michael Johnson,
do qual esteve livre no Pan. Quando se
recuperava de uma contusão no joelho
que o tirou do Mundial Indoor, na
Espanha, Robson foi fragorosamente
derrotado por Michael. Foi o suficien-
te para que tivesse seu cachê desvalori-
zado. Cauteloso, Carlos Alberto Ca-
valheiro, seu técnico, evitou
confrontos e até o aconselhou a esque-
cer a final dos 200m do GP de São
Paulo, em maio, para fugir do ameri-
cano Johnson. Robson
venceu os 400m e bateu o
recorde sul-americano da
distância — toque necessá-
rio para afagar o ego.

Na recente temporada
de meetings da laaf, sem
confrontos diretos cotn
chael, Robson teve tempo
para recuperar a forma fisi-

ca. Marcou bons tempos, como os
20sl8, conseguido no GP de Roma. Até
nos lOOm, ele fez marcas expressivas
para quem retornava às pistas após uma
contusão. Fez 10s23, também na Itália.
Esses resultados encheram Cavalheiro
de esperanças, justamente ele que consi-
derava a temporada perdida. Problemas
de contusões e psicológicos (a separação
da mulher Margareth) o afastaram um
bom tempo das pistas e treinos.

O atleta de garra parece estar se
recuperando, o que provavelmente fará
Cavalheiro optar apenas pelos 200m no
Mundial. A idéia do técnico era observar
o desempenho do velocista e decidir pela
participação em apenas uma prova no
Mundial. A opção deverá ser pelos
200m. É verdade que enquanto Robson
readquire força, afasta seus fantasmas e
derruba mitos, como o de Carl Lewis —
a quem venceu em 1989 — seus adversá-
rios estão correndo em torno de 20s08,
como Michael Johnson.

Robson Caetano
está numa fase
bem diferente
da que vivia

quando foi
derrotado por
Michael Johnson.
Agora, sua meta
é a de bater o
recorde mundial
de Pietro Mennea
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Havana — Reuter
Pedrão, destaque no decatlo

Pedro Ferreira da Silva,, o Pedrão,
que ontem ganhou a medalha de ouro
do decatlo, confirmou sua condição de
um dos atletas mais completos das
Américas. Ele treina, estuda e vive a
maior parte do ano na cidade america-
na de Oregon, e é o único representante
do Brasil numa das modalidades me-
nos conhecidas do atletismo.

Segundo Alexandre Coelho Gon-
çalves, treinador de Pedrão no Rio de
Janeiro, ele tem condições de fazer
pontuação superior a 8.200 pontos."Sua especialidade são dardo, disco e
barreira", comentou Alexandre.

O mais famoso decatleta brasileiro
passa a maior parte do tempo nos Es-
tados Unidos, onde estuda análise de
sistemas. Ele é treinado por Alexandre

Coelho desde os 14 anos. Nem quando
partiu para Oregon, em I987, abando-,
nou o técnico brasileiro. Poucos meses
depois da mudança, conseguiu estabe-
lecer o recorde brasileiro da prova
(8.266 pontos) — que o colocou ciUre
os 13 melhores do mundo.

Os resultados mais expressivos e os
recordes pessoais de Pedro Ferreira
são: lOOm — I0s70; salto em distância
— 7,62m; arremesso de peso — I6,30m
(no decatlo geralmente faz acima de
15m); salto em altura — 2,05m; salto'
em altura — 2,16m; 400m — 48s90
(tem corrido 51 s); 110 c/barreiras —
I4s04 (14,30); disco — 49,50m (48,Om
no decatlo); vara — 5,30m (salta 5,l0m
no decatlo); dardo — acima de 63,Om;
1.500m — corre acima de 5 minutos (o
ideal seria 4m3Us)

Os ouros do atletismo

Atleta
Prova
Ademar Ferreira da Silva .
Ademar Ferreira da Silva .
Adornar Ferreira da Silva .
João Carlos de Oliveira....
João Carlos de Olivoira....
João Carlos de Oliveira....
João Carlos de Oliveira....
Agberto Guimarães
Agberto Guimarães
Esmeralda Garcia
Conceição Geremias
Joaquim Cruz
Ivo Rodrigues
Adauto Domingues
Adauto Domingues
Robson Caetano
Robson Caetano
José Mauro Valente
Pedro Ferreira

Pedrão é o único decatleta brasileiro

Croatas de fora
A Iugoslávia vai disputar as semifi-

nais da Copa Davis de Tênis, de 20 a 22
de setembro, provavelmente sem seus
melhores jogadores, os croatas Goran
Prpic (16° do ranking) e Goran Invani-
sevic (19°). A Federação Croata de Té-
nis decidiu suspender por tempo inde-
terminado sua colaboração com a
Federação Iugoslava de Tênis por cau-
sa dos conflitos civis. O presidente da
Federação Croata de Tênis, Stanko
Bick, declarou que nenhum jogador
croata tem o direito de jogar pela lu-
goslávia. "Em todo caso, Prpic e lvani-
sevic podem jogar a Copa Davis pela
Croávia", assinalou. Os tenistas, no
entanto, não apoiam essa decisão.

Juvenis embarcam
A seleção brasileira de juvenis em-

barcou ontem para a cidade de Massa,
na Itália, com o objetivo de conquistar
o primeiro título mundial na categoria.
Nas três competições anteriores, reali-
zadas sem a oficialização da Fifa, os
brasileiros não passaram de uma ter-
ceira colocação, conquistada na China,
em 1985. Apesar do pouco tempo para
a adaptação às alterações na regra, que
serão testadas pela Fifa, os jogadores
viajaram confiantes. "Acho que esta-
mos bem preprarados para conseguir
mais este título", resumiu o meia
Adriano, uma das principais esperan-
ças do time que estréia no dia 18. en-
frentando a Alemanha. Os outros ad-
versários são os Emirádos Árabes, dia
20. e Sudão, dia 22.

Holmes na fila

sos pesados, iarry Holmes, 41
anos, admitia ontem que poder»
ser o makor beneficiado se probte-
mas legais impedirão Mike Tyson
de enfrentar Evander HolyOeld em
novembro. Tyson, acusado de estu-
pro e de bolinar candidatas * Miss
America Negra, pode ser condena-
do até à prisão. "Não quero conde-
narmapem, mas acto ridículo al-
guém apalpar o bum-bum de
alguém « ir para a cadeia ou
pagar US$ 100 miftões. Mas se
isso acontecer, sò eu posso eafren-
tar HolyfieM", disse Holmes.

Leningrado 94
A agência de notícia so-

viética Tass anunciou on-
tem que a terceira edição
da Goodwill Games de
atletismo será realizada
em Leningrado, em 1994.
O acordo para a realiza-
ção do evento foi firmado
na reunião do prefeito da
cidade, Anatoli Sobchak,
com o presidente do Co-
mitê Soviético para o Es-
porte, Nololai Rusak, e o
presidente da rádio e tele-
visão soviética, Leonid
Kravciuk.

A empáfia de Gross

Michael Gross, o fa-
moso Albatroz da nata-
ção alemã, várias vezes
campeão mundial e
olímpico, se considera

tão superior ao numero
um do tênis, Boris Bec-
ker, que não pode ima-
ginar-se conversando
mais de três horas com
Becker. Gross fez essa

revelação em entrevista
à revista Neue Revue.
"Somos muito diferen-
tes intelectualmente",
afirmou Gross.

Rocha está confiante

Em entrevista ao ma-
tutino Diário 16, o za-
gueiro Ricardo Rocha
afirmou ter confiança
em assumir com êxito a
responsabilidade de ser
titular do Real Madri, o
clube que tem mais titu-
los na Espanha e na Eu-

ropa. O ex-zagueiro do
São Paulo e da seleção
brasileira disse que já es-
tá perfeitamente adapta-
do ao esquema do trei-
nador iugoslavo
Radomir Antic. embora
seja mais exigido na
marcação individual e

não na marcaçao por
zona, como jogava no
Brasil. Rocha é o quarto
estrangeiro da equipe —
e só três podem ser esca-
lados — e, por enquan-
to, é titular porque o
mexicano Hugo Sanchez
está se recuperando de
uma contusão.

Pan
. Salto triplo 1951/Buenos Aires
. Salto triplo  1955/México
. Salto triplo 1959/Chicago
..Salto triplo  1975/Mèxico
..Salto em distância 1975/México
. Salto triplo  1979/San Juan
..Salto om distância 979/San Juan
. 800m 1983/Caracas
. 1.500m  1983/Caracas
. 100m rasos  1983/Caracas
. Pentatlo  1983/Caracas
. 1.500m 1987/lndianápolis
.Maratona 1987/lndianápolis
..3.000m c/obstáculos 1987/lndianápolis
,.3.000m c/obstáculos 1991/Havana
,.100m 1991/Havana
,.200m 1991/Havana
..1.S00m 1991/Havana
. Decatlo

Jib Door faz

bonito no treino

com J.Ricardo
Jib Door, estreante de propriedade

do Stud Vasco Ferreira, foi o destaque
nos treinos matinais para as corridas do
final de semana no Hipódromo da Gá-
vca. Conduzido pelo líder da estatística,
Jorge Ricardo, o filho de Ghadeer, trei-
nado por Roberto Nahid, assinalou
35s4/5 nos 600 metros demonstrando
bom estado atlético.

Para a primeira prova da reunião,
Emblaze fez partida curta de 400 metros
cm 24s2/5, com sobras. Uncas, montaria
de Gilvan Guimarães, realizou parrida
do boxe e largou com velocidade. Anfre-
ville assinalou 38s nos 600 metros na
pista do centro de treinamento de Fri-
burgo. Mister Vitória passou os 400 mc-
tros em 25s escassos.

Cut The Music, inscrição do treina-
dor Venâncio Nahid, florcou os 600 me-
tros em 38s2/5. Idle Boy, montaria de
Ricardo Antônio, aprontou os 700 me-
tros em 44s2/5. Flano, do Stud Ander-
son, agradou no exercício de 372/5 nos
600 metros na raia do Haras Doce Vale.
Highpoint, que vem de duas vitórias con-
secutivas, assinalou 36s2/6 na reta. y,.

Leme, com José Aurélio, trabalhou?;)
os 600 metros em 39s. Naranjito, cóiil,;
André Luis Sampaio, passou os 700 me-
tros em 44s2/5. Castellano marcou 53s
nos 800 metros. Harvest Time aprontou
suave os 600 metros em 39s. Faia RibTér
o mesmo tempo, mas na pista do centro
de treinamento de Friburgo. Orval,.dp
Stud Numy. fez pique do boxe e largou»;
bem. Analógico passou os 600 metros éml
37s4 5. " ; >

s
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Para Lopes, 
jogo 

contra

o América é uma decisão

O inesperado empate diante da Portu-
guesa transformou o jogo de domingo con-

i tra o América numa autêntica decisão para
o Vasco, na opinião de seu treinador, Antô-

Lopes. "Não podemos perder em hipó-
m(ese alguma. Já imaginou, três pontos perdi-

cios em três jogos? Ficaríamos em situação
, delicadíssima. Creio que o vencedor da Taça
Guanabara terá uns quatro pontos perdi-
dos." Lopes prevê dificuldades pelo adversá-
rio. líder do campeonato. "Ê um time muito
gerigoso que tem Nando, Paulinho, Beto e
Anderson, além do Ivo, que trabalha bem. É
um clássico, onde tudo se torna imprevisi-
vel." O técnico, entretanto, acredita que seu' time terá uma atuação melhor que a do
último jogo. "O campo será melhor e um
jogador como William poderá render o que
sabe. E com ele o time todo sobe." Lopes
define hoje com o prcparador-fisico Admil-
dó Chirol se coloca ou não Geovani no
banco domiimo.

Fúria — O presidente do Vasco, Antô-
nio Soares Calçada, estava ontem furioso
com Francisco Aguiar, cartola da Federa-
çâo. Aguiar recusou-se a pagar a cota da
renda do jogo com a Portuguesa que cabia
ao clube (CrS 1.835.000,00). O dirigente ale-
gou que o Vasco estava devendo à Federa-
çào."Enviei hoje (ontem) mesmo um cheque
(de CrS 1.243.300,00), que já chegou à enti-
dade, pagando o que devíamos. O Chico
Aguiar não podia ter retido nossa cota e tem
que ser punido. Mais: a Federação nos deve
a cota da publicidade das placas do Maraca-
nã, referentes à Taça Rio, e agora vamos
cobrar."

A grilaria deu resultado e, à tarde, a
Federação liberou a cota do Vasco. O inci-
dente trará problemas ao presidente Eduar-
do Vianna, que tenta a reeleição, no próxi-
mo dia 19, e não terá o voto do Vasco.

Zeca Fonseca

Emil luislcou bandeira do Botafogo na ocupação da sede

Emoção e lágrimas marcam

á festa dos botafoguenses
" Com as mãos trêmulas e a voz embarga-

da. o presidente Emil Pinheiro hasteou a
bandeira do Botafogo no pavilhão de Gene-

> ral Severiano c prometeu construir um está-
dio dc futebol na Barra da Tijuca. Perto
dele, o ex-zagueiro Tomé — campeão esta-
dual em 1957 — escondia as lágrimas no
ombro de um amigo enquanto bradava o
hino do Botafogo. A festa que resultou na
ocupação simbólica da antiga sede começou
no Mourisco, às 14 horas, quando o Conse-

nEò Deliberativo aprovou por aclamação a
permuta entre o clube e a Cia Vale do Rio
Doce. De lá, centenas de botafoguenses se-
guiram numa caminhada cívica até General
Severiano com direito ao grilo de "tricam-
peão" e ao buzinaço dos motoristas que se
dirigiam á zona sul da cidade.

A decisão do Conselho apenas eonlir-
niou o acordo que o Botafogo e a Vale
tinham firmado desde que ambos assinaram

protocolo de intenções no último 12 de ju-
nho. O documento reza que a troca de Ge-
neral Severiano pelo Mourisco resultará na
reforma da antiga sede do Botafogo e mais a
construção de um complexo esportivo e dois
subsolos com shopping center, casas dc es-
petáculos e restaurantes. No Mourisco, a
Vale pretende construir prédio comercial de
25 andares. O projeto depende da aprovação
do prefeito Marcello Alencar e da Câmara
dos Vereadores. O principal obstáculo é
quanto à alteração do gabarito do Mourisco
— a lei municipal N° 490, de 30/12/83, não
permite edificações no local que ultrapassem
os dez metros acima do nível do mar. Ainda
no ginásio do Mourisco, em discurso emo-
cionado, o diretor-executivo do Ibope, Car-
los Augusto Montenegro, lembrava seus
tempos de menino no local em que desfila-
ram Garrincha. Didi, Nilton Santos, entre
outros.

Moradores contra
Se o prefeito Marcello Alencar submeter

o caso á comunidade — como prometera há
duas semanas —. a volta do Botafogo a
General Severiano pode ser novamente
adiada. Embora simpáticos à idéia de trans-
formar o local num complexo esportivo.'fíjSresentantes de diversas associações de'moradores não aceitam a construção do pré-
dio de 25 andares que a Cia. Vale do Rio
Doce quer levantar no Mourisco.

—" Para o coordenador da zonal sul da Fa-
merj (Federação das Associações de Mora-

dores do Rio de Janeiro). Ivo Lawssenn, a
prefeitura estará abrindo um sério preceden-
te se alterar o gabarito da área. "As leis
urbanísticas devem ser respeitadas. Qual-
quer modificação só em situações extremas.
Por exemplo, a construção de um hospital
que venha suprir alguma carência".

Ivo chamou de "demagógica" a forma
como Marcello Alencar vem conduzindo a
questão. "Ele se eximiu de responsabilidade
e nos jogou contra a torcida do Botafogo.
Lavou as mãos".

Bom coletivo do Flamengo

rdeixa Vanderlei otimista

O bom coletivo que o Flamengo reali-
/ou. ontem, na Gávea, deixou todos no"clube otimistas para a decisão da Taça Rio
sábado contra o Americano, às 17 horas,
no Maracanã. Rápido no ataque, tendo cm
Paulo Nunes o destaque, e forte na marca-
çào no meio-campo — recuperado, Charles
volta no lugar de Zé Ricardo — o time
titular envolveu por completo os reservas e

rfez Júnior sonhar com bom público no Ma-
racanã. "A torcida pode prestigiar porque
não vai se arrepender. O time está progre-

_dindo e vai fazer grande exibição", prome-
ie.

Em meio a seguidas demonstrações de

confiança nas possibilidades do time no
Campeonato Estadual —"no Rio. não vejo
clube superior ao Flamengo", analisa —.
Júnior aproveitou para se queixar do pou-co espaço que julga estar merecendo o
noticiário do futebol nas páginas dos jor-
nais. "Não sei o que está acontecendo. Será
que o futebol deixou de ser o esporte mais
popular do país?", brincou.

Tão animado quanto Júnior está o trei-
nador Vanderlei Luxemburgo. A excelente
forma de Paulo Nunes e a adaptação de
Fabinho á lateral-direita deixam o treina-
dor certo de que o time vencerá o America-
no.

Fluminense estréia hoje

contra Ajax em Amsterdam

O Fluminense estréia hoje. às I4li de
Brasília, no Torneio de Amsierdan. contra o~AÍax. na preliminar de Sampdoria e PSV
Ltdhoveti. disposto a provar que atravessa
ótima fase. Até agora, no giro pela Europa.

lime está invicto, com cinco vitórias e dois
empates. No domingo, as equipes vencedo-
ras decidirão o titulo do quadrangular. Nu-
ma palestra, ontem, os organizadores do

sferneio explicaram a delegação tricolor que-(mm vitoria no tempo normal vale três pon-los e uma vitória nos pênaltis dois pomos.
O técnico r.dinho espera poder contar

eom sua força máxima, já que Renato. Bobó

e Marcelo Gomes foram poupados no em-
pate sem gols com o Anvers Royal, da An-
tuerpia. em partida realizada na Bélgica.
Apesar da boa campanha do Fluminense, a
partida que desperta maior interesse entre os
holandeses é Sampdoria e PSV. que reúne
dois campeões nacionais. Nela poderão ser
vistos mais três brasileiros: Romário, arti-
lheiro holandês, e Silas e Toninho Cerezo.
da equipe italiana. A equipe provável do
Fluminense é Ricardo Pinto. Cadinhos.
Sandro. Torres e Maeeelo Barreto: Pires.
Marcelo Gomes. Renato e Bobó; É/io e
Edivaldo.

Robson agora só 
pensa 

em Tóquio

Kàtia Cardoso
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Robson Cae-
tano mostrou
ontem, em Ha-
vana, que está
quase pronto pa-
ra disputar o
Mundial de Atle-
tismo, a partir do
dia 24 deste mês, em Tóquio. Sem cor-
rer da forma que sabe e ainda largando
mal, o velocista conseguiu o tempo de
20s 15 — o melhor que estabeleceu este
ano nos 200m. O resultado não se apro-
xima do recorde sul-americano de
19s96, obtido por ele em 1989. na mes-
ma temporada em que foi o campeão
dos circuito da Federação Internacional
de Atletismo (laaf) nessa distância, mas
tem grande significado para ele.

O Robson que correu para 20sl5
sabe que não se esforçou e que pode
tentar, também, realizar o sonho de
bater o recorde mundial de 19s72, em
poder do italiano Pietro Mennea desde
1978. Na pista do Estádio Pan-Ameri-
cano, o brasileiro não teve às suas
costas o fantasma do americano Mi-
chacl Johnson nem foi forçado por
qualquer outro atleta. Talvez por isso
tenha corrido de forma leve e sêm
esforço.

O principal fantasma de Robson
durante o inicio da temporada foi
mesmo o americano Miehael Johnson,
do qual esteve livre no Pau. Quando se
recuperava de uma contusão no joelho
que o tirou do Mundial linhar, na
Espanha, Robson foi Iragorosamentc
derrotado por Miehael. Foi o suficien-'
te para que tivesse seu cachê desvalori-
zado. Cauteloso. Carlos Alberto Ca-
valheiro, seu técnico, evitou
confrontos e até o aconselhou a esque-
cer a final dos 200m do GP de São
Paulo, em maio. para fugir do ameri-
cano Johnson. Robson
venceu os 400m e bateu o
recorde sul-americano da -•* "* -f
distância — toque necessá-
rio para afagar o ego. ,,-V

Na recente temporada ,¦
de meeiingx da laaf, sem
confrontos diretos com Mi-vsá^
chael, Robson teve tempo
para recuperar a forma fisi-

ca. Marcou bons tempos, como os
2t)sl8, conseguido no GP de Roma. Até
nos lOOm, ele fez marcas expressivas
para quem retornava às pistas após uma
contusão. Fez 10s23, também na Itália.
Esses resultados encheram Cavalheiro
de esperanças, justamente ele que consi-
derava a temporada perdida. Problemas
de contusões e psicológicos (a separação
da mulher Margareth) o afastaram um
bom tempo das pistas e treinos.

O atleta de garra parece estar se
recuperando, o que provavelmente fará
Cavalheiro optar apenas pelos 200m no
Mundial. A idéia do técnico era observar
o desempenho do velocista e decidir pela
participação em apenas uma prova no
Mundial. A opção deverá ser pelos
200m. É verdade que enquanto Robson
readquire força, afasta seus fantasmas e
derruba mitos, como o de Carl Lewis —
a quem venceu em 1989 — seus adversá-
rios estão correndo em torno de 20s08.
como Miehael Johnson.

ilili pQÜIiwmMtWr?' ' W;

Robson Caetano
está numa fase
bem diferente
da que vivia

quando foi
derrotado por
Miehael Johnson.
Agora, sua meta
é a de bater o
recorde mundial
de Pietro Mennea
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Os vencedores no Pan

100m
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200m
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Salsa na quadra
As quadras de tênis nunca viram

nada igual. Desconhccedores do es-
porte, os cubanos se tornaram torce-
dores sui nenens. O silêncio habitual
durante as partidas não existe nesse
Pan. Munidos de cometas c animação
de sobra, os cubanos invadem as ar-
quibancadas para prestigiar os atletas
e. não só aplaudem a todo instante,
como gritam: "fora", ou "boa" a cada
jogada, além de cantar algumas salsas
nos intervalos. O tênis nunca foi popu-
lar em Cuba. tanto que os comentários
são os mais disparatados. "Aqui ga-
nha quem chegar primeiro em 50".
concluiu um espectador enquanto ou-
tro se espantou ao entrar no meio de

uma partida e olhar o placar. "Trinta
a zero. que goleada!"

Anderson em 5o
0 ciclista brasileiro Clóvis Ander- G. Samuel, de Trinidad (Im05s496);

son ficou em quinto lugar na final do a prata, com Erín Hartwell, EUA,
quilômetro contra o relógio, no tem- (Im06s435) e o bronze com õ Gar-
po de Im08s024. O ouro ficou com cia, da Argentina (Jm07s474).

Handebol em 3"
A equipe de handebol do Brasil

conseguiu derrotar ontem a da Ar-
gentina por 17 a 14. e a grande
estrela foi o goleiro argentino Arzo-
la. que defendeu quatro pênaltis.
Com a vitória, os brasileiros estão
em terceiro lugar. A liderança invic-
la é de Cuba. que venceu os EUA
ontem por 25 a 16. Em segundo
estão os americanos.

Goleada no pólo
A seleção brasileira masculina de

pólo aquático goleou com incrível fa-
cilidade a equipe da Jamaica, ontem,
no Pan-Americano. Os brasileiros,
bronze em 1987. venceram por nada
menos que 36 a 1. Os jamaicanos só
conseguiram marcar seu único gol no
final da partida. As parciais dos qua-
tro quartos do jogo foram 10 0. S 1.
S Oe 10 1.

1951 Rafael Fortun. Cub Rafael Fortun. Cub
1955 Rod Richard, EUA Rod Richard. EUA
1959 Ray Norton. EUA Ray Norton, EUA
1963 Enrique Figuerola, Cub Rafael Sandrea. Ven
1967 Harry Jerrome, Can John Carlos. EUA
1971 Don Quarrie. Jam Don Quarrie, Jam
1975 Silvio Leonard. Cub James Gilkes, Gui
1979 Silvio Leonard. Cub Silvio Leonard. Cub
1983 Leandro Penalver. Cub Elliot Quow. EUA
1987 Lee McRay. EUA Floyd Heard. EUA
1991 Robson Caefano. Bra Robson Caetano. Bra

Pedrão, herói 
4made 

in USAr
Pedro Ferreira da Silva, o Pedrão.

que ontem ganhou a medalha de ouro
do decatlo, confirmou sua condição de
um dos atletas mais completos das
Américas. Ele treina, estuda e vive a
maior parte do ano na cidade america-
na de Oregon, e é o único representante
do Brasil numa das modalidades me-
nos conhecidas do atletismo.

Segundo Alexandre Coelho Gon-
çalves, treinador de Pedrão no Rio de
Janeiro, ele estava preparado para fa-
zer pontuação superior a 8.200 pontos."Sua especialidade são dardo, disco e
barreira", comentou Alexandre.

O mais famoso dccatleta brasileiro
passa a maior parte do tempo nos Es-
tados Unidos, onde estuda análise de
sistemas. Ele é treinado por Alexandre
Coelho desde os 14 anos. Nem quando

partiu para Oregon, em 19X7. abando-
nou o técnico brasileiro. Poucos meses
depois da mudança, conseguiu estabe-
leecr o recorde brasileiro da prova
(8.266 pontos) — que o colocou entre
os 13 melhores do mundo.

Os resultados mais expressivos e os
recordes pessoais de Pedro Ferreira
são: lOOm — I0s70; salto em distância
— 7,62m; arremesso de peso — !6,30m
(no decatlo geralmente faz acima de
15m); salto em altura — 2.05m: salto
em altura — 2.16m: 400m — 48s90
(tem corrido 51 s); 110 e barreiras —
I4s04 (14.30); disco — 49.50m (4S.0m
110 decatlo): vara — 5.30m (salta 5. Klin
110 decatlo); dardo — acima de 63,0m:
1.50()m — corre acima de 5 minutos (o
ideal seria 4m30s)

A prova de superatletas

A principal característica de um de-
catleta deve ser a velocidade. Sem ela, é
praticamente impossível conseguir a
explosão para as provas de arremesso,
salto em distância e altura. O atleta
precisa desenvolver a musculatura, mas
com cuidado para que o excesso não
prejudique a atuação na pista. As dez
provas do decatlo (lOOm, salto em dis-
tància, arremesso de peso, salto em
altura, 400m. I lOm com barreiras, ar-
remesso de disco, salto com vara, dar-
do e 1,500m) têm pontuação estabeleci-
da pela Federação Internacional de
Atletismo (laaf).

A tabela é estabelecida com base
nos recordes mundiais e as atuações
dos atletas, em cada uma das provas. A

pontuação foi modificada em 19X5 e a
laaf está estudando novas mudanças.
Uma das provas de maior evolução foi
a de salto com vara — cujo recordista
mundial Sergei Bubka. è capaz de sal-
lar facilmente acima de 6.00m. A tabe-
la de pontos é a seguinte: dardo
l02.Sl)m (1.399 pontos): vara — 5.99m
(1.227); 1.500m — 3m22.35 (1.249):
disco — 74,78 m (1399); barreiras —
I2s (1.249); 400m — 4ls49 (1.249): pe-
so — 22.38m (1.249); distância —
8.99m (1.323): lOOm - 9s50 (1.223):
altura — 2,49in (1.285). A maioria des-
sas marcas não foi nem alcançada, pe-
los atletas, algumas estão acima dos
recordes mundiais.(K.C)

Os puros do atletismo 

Atleta Prova pan
Ademar Ferreira da Silva  Salto triplo 19f>VBuenos Aires
Ademar Ferreira da Silva Salto triplo  1955/Mexico
Ademar Ferreira da Silva Salto triplo  1959/Chicago
João Carlos de Oliveira Salto triplo  1975/Mèxico
João Carlos de Oliveira Salto em distância  1975/Móxico
João Carlos de Oliveira  Salto triplo  1979/San Juan
João Carlos de Oliveira Salto em distância  1979/San Juan
Agberto Guimarães  800m 1983/Caracas
Agberto Guimarães  1.500m  1983/Caracas
Esmeralda Garcia  100m rasos  1983/Caracas
Conceição Geremias  Pentatlo  1983/Caracns
Joaquim Cruz  1.500m  1987/lndianápolis
Ivo Rodrigues Maratona  1987/lndianápolis
Adauto Domingues 3.000m c/obstáculos 1987/lndianápolis
Adauto Domingues 3.000m c/obstáculos  1991/Havana
Robson Caetano 100m 1991/Havana
Robson Caetano 200m 1991/Havana
José Mauro Valente 1.500m 1991/Havana
Pedro Ferreira  Decatlo 1991/Havana

Ontem na Gávea

I" Páreo: l°Rimaior J.Pinto 2°Saida J.Au-
rólio 3"Saronda E.D.Rocha Vence-
dor(2)2.4 lnexata(2-5)4.1 Placês(2) 1.8
(5)1.9 Exata(2-5)3,7 Tcmpo:83s3/5
2" Páreo: l°Vcry Childish J.C.Castillo
2"Etwall E.D.Rocha 3"EI Camilo I'. Porei-
ra F" Vencedor(3)1.5 Inexata! 1-3)2.3 Pia-
cõs(3)1.1 (1)1.2 Exala(3-1 )3.6 Triexata(3-
1-2)12.5 Tempo:82s3 5
3" Páreo: l"Rolador E.S.Rodrigues
2"Four Victory R.Costa 3" Grecian Girl
M.Cardoso Vencedor(2)2,4 lnexala(2-
3)27.4 Placês(2)2 (3)4.3 Exata(2-3)32.9
Triexata(2-3-1 )l 77.6 Tempo:68s2 5
4" Páreo: l"Dido Beto C.G.Netto Grand
Vallov J.Malta 3"Raggio M.Silva Vence-
dor< 1)21.1 (2) 1.0 Inexata! 1-2)49.1 Pia-
cês! 1)10.8 (2)2.7 Exala! 1-2)107.9 Trievi-
la< 1-2-3)164.2 (2-1-3)164.2 Tompo:69s
5" Páreo: l"Prioridad F.D.Rocha 2"l!l'a-
nero R.Antônio 3"Topetion M.Ferreira
Vencedor! 2)7.1 lnc\ata(2-6)8.3 Pia-

cês(2)l.4 (6)1,2 Exata(2-6)I7.2 Tricxata(2-
6-4)67.1 Tempo:76s3 5
6" Páreo: l"Bacalit J.Pinto 2" Le Jackes
E.S.Rodrigues 3" Easy Cio L.A.Alves
Venccdor(2)IO.O lnexala!2-3)14.3 Pia-
cès(2)5.2 (3)2.7 Exata(2-3)28.4 Triexata(2-
3-7)115.5 Tempo: l()2sl 5
7" Páreo: l"Hoh Dick A.L.Sampaio 2"ln-
lauto da Piedade R.Ferreira 3"Wood Al-
lati M.Monteiro Vencedi>r(4)4.0 Itjejiu-
t a (4 - 7 ) 7 . 5 PI a c ê s (4 ) 2.2 ( 7) 1^6
Exala(4-7)l 1.9Tempo:69sl 5
8" Páreo: l"Odalisea Vera J.Jantes 2"ll
Vou Please E.D.Rocha 3"Hittar R.Rufino
Vencedor(2)46.1 lnexata(2-5)65J Pia-
cês!2) 16.6 (5)1.7 Exata(2-5)229,8 Triexa-
tal2-5-3)594.7 Tempo:70sl 5
9" Páreo: l"Elis Pimenta F.D.Rocha
2"Fati Clio L.A.Alves 3"Aleko Juare/
Garcia Vencedor! 1 )4.6 lnex;ita(l-l 1)24,2
Placês! 1 )2.4 (11) 1.6 Exata! I -11 )26JÍ Tne-
xata(l-l I-S) 115.6 Tempo:75s2 5

w

Pcdrao c o unico decatlcta brasi.lv.iro

Havana — Reuter

Pedrão é o único decatleta brasileiro
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Feminino usa reservas 
para 

vencer Argentina
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Havana •

Paulo César Vasconcellos

i

HAVANA —
Desta vez, não
hoüve lugar para
maiores emoções,
temores ou placa-
res apertados. A
seleção brasileira M
de basquete Temi- HAVANA • 91
nino venceu sua
quarta e mais fácil partida no ginásio
Coliseu, de Havana, por 83 a 56 (41 a
31). p resultado deixa o Brasil em pri-
rrieiro lugar no turno de classificação e
em situação privilegiada para a disputa
da semifinal, amanhã, contra o Canadá.
Quem -ganhar, enfrentará o vencedor de
Cuba e Estados Unidos, na final.
tv JD.jogo de ontem contra as argenti-
nas, adversárias mais do que conhecidas
das brasileiras, não ofereceu riscos. Foi a
primeira vez que a técnica Maria Helena
Cardoso se deu ao luxo de começar uma
partida sem Hortência e Paula. As duas
ficaram no banco a maior parte do tem-
po, dando vez às mais jovens, que preci-
savam ganhar ritmo. O Brasil começou,
então, com Ana Mota, Nádia, Janeth,
Ruth e Marta.

A superioridade brasileira, escalação
à parte, foi clara desde o início. As ar-
gentinas nunca ameaçaram a liderança
da seleção no marcador. Sem terem co-
mo conter a maior habilidade do Brasil,
apelaram muito para faltas, que só servi-
ram para aumentar sua desvantagem no
placar. Quando Hortência entrou em
quadra, na metade do primeiro tempo,
cresceu o desespero argentino. Sem for-
çar o ritmo, Hortência fez boas jogadas e
ajudou o Brasil a fecharem 41 a 31.

No segundo tempo, Paula começou
jogando com Hortência, Marta, Ruth e
Vânia Hernandez. Duas bolas seguidas
de três pontos puseram a Argentina um
pouco mais próxima no marcador — 45
a 39 —, mas foi tudo. Quando as brasi-
leiras imprimiram mais velocidade ao seu
jogo, a vitória ficou confirmada.

Hortência e Paula voltaram para o
banco, a 10 minutos do final, e Maria
Helena deixou em quadra Roseli, Nádia,
Ana Mota, Adriana e Simone. Não fos-
sem alguns momentos de precipitação
das reservas, que erraram passes e come-
teram desnecessárias faltas de ataque, a
seleção teria chegado facilmente a uma
diferença superior a 30 pontos.

Maria Helena evita euforia

A têcnica Maria Helena Cardoso está
preócupada com a memória curta do
brasileiro. Teme que uma possível derro-
ta lia semifinal — o time enfrenta ama-
nhã o Canadá —. e até a perda da meda-
lha de bronze transformem as atuais
rainhas do basquete feminino em vilãs do
Pan-Americano. Por esta razão, seu dis-
curso é dominado pela cautela. Da boca
pintada de carmim da treinadora só
saem palavras medidas. "Tenho fé na
medalha, mas não estou segura de que
isso vá acontecer."

Se no jogo de amanhã com o Canadá
a partida estiver tensa, com as adversá-
rias marcando forte e o Brasil numa
situação desesperadora, só duas jogado-
ras tem autorização para tocar na bola: a
armadora Paula e a ala Hortência. Com
incrível média de aproveitamento nos

lances livres — Hortência acerta 97 em
100 e Paula 93 —, elas são encarregadas
de ficar com a bola nos segundos finais
do tempo de arremesso. Foi assim na
partida com Cuba, quando a reação das
cubanas estava consolidada e a pressão
da torcida dava mais gás ao time de
Emanuel Perez.

Sobre os adversários da fase final,
Maria Helena prefere ser contida. "As
americanas nos desprezaram e por isso
perderam a partida. Cuba é um time
muito bom, sabe jogar arremessando e
trabalha muito bem embaixo da cesta. O
Canadá é o time mais previsível de todos.
Acontece que elas fazem tudo com muita
eficiência. Tenho certeza de que será um
jogo bem diferente do que tivemos na
fase de classificação." (P.C. V.)

Mesmo com as reservas, brasileiras não encontraram dificuldades contra argentinas

Masculino troca treino por 
vídeo

O basquete masculino saiu da rotina,
ontem — trocou os treinamentos por
uma meticulosa observação da equipe de
Porto Rico, adversária de amanhã, em
fitas de video. O jogo decidirá o primeiro
lugar do grupo e quem ficar nessa posição
enfrentará o quarto colocado do outro
grupo. Como os portoriquenhos são os
principais candidatos à medalha de ouro,
o técnico José Medalha vem acompa-
nhando os jogos da equipe e anotando as
principais jogadas, a fim de orientar a
seleção brasileira para o jogo de amanhã.

As exibições dos Brasil nos jogos an-
teriores deixaram Medalha satisfeito. Fal-
tam, segundo ele, pequenos detalhes para
que a equipe chegue ao ponto desejado.
"A cada jogo, a equipe sobe de produção

e na partida contra o México o desempe-
nho dos pivôs foi excelente. Estão muito
bem nos rebotes e brigando embaixo da
cesta", observou Medalha.

Se os pivôs merecem elogios, o mesmo
não acontece com os armadores. Meda-
lha admite que os três convocados —
Maury, Guerrinha e Zanon — ainda não
acertaram. O mais criativo dos três,
Maury, está devendo uma atuação digna
do seu potencial. Quem está surpreenden-
do é Minucci, jogador da Francana, que
foi convocado pela primeira vez para a
seleção por Hélio Rubens — técnico do
time até o ano passado. Minucci está se
destacando pela eficiência na marcação e
armação de jogadas, embora não seja um
armador típico.

Ari Vidal — Ele está afastado da
seleção brasileira desde os Jogos Olímpi-
cos de Seul, em 1988. Foi a última com-
petição em que dirigiu o time de basquete
e se despediu com um quinto lugar, atrás
de União Soviética, Estados Unidos, Iu-
goslávia e Espanha. Mesmo assim, Ari
Vidal, o homem que comandou a equipe
na conquista da medalha de ouro do Pan
de 1987, mantém seu prestígio inalterado.

A prova disso ele pôde constatar em
poucos minutos em Havana. Foi logo
reconhecido por jornalistas estrangeiros e
até por torcedores cubanos. Mais gordo
— "Estou com o mesmo corpo", tenta
disfarçar, encolhendo a barriga — Vidal
vai assistir a todos os jogos de basquete.

Iatismo mantém

esperança de

levar o ouro \J U
O iatismo brasileiro teve mais um

excelente dia nos Jogos Pan-America-
nos. O destaque da equipe, corno já
era esperado, vem sendo o carioca
Petcr Tanscheit, que venceu as diíjis
regatas da classe Laser e é líder fja
classificação geral. Faltam ainda cin-
co regatas, mas o desempenho de
Tanscheit tem sido tão arrasador qlie
ele já é apontado como virtual ga-
nhador da medalha de ouro.

O Brasil é líder da classificação
geral em outras duas classes. Na 4,70,
Eduardo Melchert e Bernardo Arndt,
que haviam vencido a primeira rega-
ta, quarta-feira, chegaram em segun-
do ontem. No Laser feminino, Ma-
rion Scheel também acumula um
primeiro e um segundo lugar, conse-
guido ontem. fm

Na Lightining, Cláudio Bi.eE-
karck, Gunnar Ficker e Marcelo da
Silva, terceiros colocados na véspera,
subiram uma posição na segunda re-
gata. Christoph Bergmam chegou cm
terceiro na Finn, mesma colocação
das meninas da 470, Monica Schcel.e
Cláudia Swann, e da dupla do Snipe,
Antônio Carlos Paes Leme c Luís
Marcelo Maia. sxs

A única categoria em que o Brasil
tem apresentado um desempenho ir-
regular é na prancha a vela. Marcos
Gevaerd não completou a regata de
ontem, após ter sido terceiro na rega-
ta de abertura. No feminino, Cristina
Matoso Maia chegou cm quinto, de-
pois de também não terminar a rega*
ta de quarta-feira. Ambos confiam>na
recuperação, graças ao regulamento
do pan-americano, que prevê o des-
carte dos dois piores resultados.
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Boliche bem
A equipe feminina brasileira de

boliche, esporte incluído pela primei-
ra vez nos Jogos Pan-Americanos,
aparece na terceira colocação geral,
nas quartas-de-final, com 3.277 pon-
tos (188.06 de média), atrás de Esta-
dos Unidos, com 3.385 (188,06), e
Venezuela, com 3.281 (182,28). Os
homens, no entanto, não repetem a
boa atuação das mulheres. Até agora,
ôs. brasileiros ocupam a 11a coloca-
ção, com 3.206 pontos (178,11), en-
quanto os norte-americanos lideram,
com o total de 3.683 (204,61).

Havana — AFP
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A equipe masculina não
está acertando os pinos

Vitória
da reação

O tênis já alcançou bons re-
sultados nestes Jogos Pan-A-
mericanos. No feminino, An-
drea e Claudia, após perderem
o primeiro set para as cubanas
Rita Picharo e Rute Belkis por
6/4, reagiram e venceram por
6/3 e 6/2, passando para a semi-
final.

Incentivadas pelo público
que não se importou com o
calor — por volta de 35 graus
quando começou a partida —,
as cubanas iniciaram o jogo de
duplas dominando a partida. O
gás e a empolgação, no entan-
to, não duraram muito tempo.
"No final do primeiro set a
gente sabia que dava para vi-
rar", disse Andréa. Hoje, elas
voltam à quadra para enfrentar
as chilenas Cabezas e Perten-
ces.

No masculino, Nélson Aerts
derrotou o guatemalteco Jaco-
bo Chavez com 6/1 e 6/2, e
Marcelo Saliola passou pelo ca-
nadense Steve Denkin com 6/3
e 6/1. Aerts e Saliola, que pas-
saram às quartas-de-final, joga-
rão juntos na dupla masculina,
contra os hondurenhos Carce-
res e Umanzor.
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O juiz americano foi o pivô da pancadaria no beisebol

Queixas da pistaMenos esportes
O Pan-Americano de Mar dei

Plata, em 95, pode ter menos
modalidades esportivas. O obje-
tivo é evitar o gigantismo da
competição, preocupação que
também aflige o Comitê Olímpi-
co Internacional em relação à
Olimpíada. A data dos jogos
também deve mudar para evitar
a coincidência de competições
que esvaziou o Pan de Havana.

No primeiro contato com a pista do
centro eqüestre, onde serão disputadas
as provas de hipismo, os cavaleiros bra-
sileiros se queixaram do piso, que acha-
ram duro. Mas afirmaram que isso não
vai prejudicar o rendimento da equipe,
que aspira medalha e tem no mineiro
Vítor Alves Teixeira, com Zurkis, a
principal força. A prova em que os
brasileiros acreditam ser possível ga-
nliar medalha — a de equipes — será
disputada domingo.

Esgrima quase ganha bronze
. O Brasil perdeu uma medalha na

esgrima por pouco. A equipe mascu-
lina de florete ficou com a quarta
colocação na final, disputada ontem.
Os cubanos aumentaram sua vanta-

gem ao ganharem o ouro, os norte-a-
mericanos conquistaram a prata e o
os canadenses, o bronze. Atrás dos

i brasileiros ficaram Venezuela, Peru e
México.
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Canada 14 27 '
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Brasil  95° Mexico ""'3 15 23"
6° Colombia 18
7° Venezuela 5 12

8° Trinidad Tobago 1 2
9 ° C h i l '¦ I' f
10° Argentina 4 io'
11° Nicaragua j> 3"
12° Uruguai 1' i"
13° Jamaica 2
14° Rep. Dominicana 'j"
15° Equador  1 1 '
16° .Porto.Rico 1 117° Suriname 11
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RUA BAKAO DE MESQUITA, 426 - TIJUCA

200m
Ouro.... Liliana Allen (Cub) 23s11
Prata... Ximena Retrepo (Col) 23s16
Bronze Merlene Frazier (Jam) 23s48
8" Claudete Alves Plna (Bra) 24s02
MarchadelOkm
Ouro.... G. Mendoza (Mex) 46m41s56
Prata... D. Lawrence (EUA) 46m51s53
Bronze M. Chavez (Mex) 47m44s73
(feminino)
Martelo
Ouro.... J. Driscoll (EUA) ,72.78m
Prata... J. Loga (EUA) 70,32m
Bronze R. Molina (Cub) 68,36m
Peso
Ouro.... Gert Weil (Chi) 19,47m
Prata... Paul Ruiz (Cub) 19,30m
Bronze C. Hunter (EUA) 19,08m
800m
Ouro.... O. Clark (EUA)
Prata ...T Davis....- (EUA)
Bronze T Asinga (Sur)
(pelo masculino)

50 metros
Ouro.... Eric Brumlow (EUA) 321pts
Prata... Miguel Leon (Cub) 319pts
Bronze Ricardo Rojas (Mex) 317pts
30 metros
Ouro.... E. Eliason (EUA) 352pts
Prata... Jay Barrs (EUA) 34flpts

Bronze Ricardo Rojas (Mex) 345pts
(pelo
mascu-
lino)
50 metros
Ouro.... Janet Dikman (EUA) 319pts
Prata... Denise Parker (EUA) 319pts
Bronze Miriam Veliz (Mex) 301 pts
30 metros
Ouro.... Denise Parker (EUA) 342pts
Prata... Kitti Frazler (EUA) 340pts
Bronze Aurora Breton (Mex) 339pts
(pelo feminino)

BASQUETE
Masculino
Porto Rico 98 x 78 Uruguai

90kg-
Ouro....
Prata...
Bronze
90kg-
Ouro....
Prata...
Bronze
90kg-
Ouro....
Prata...
Bronze

HALTEROFILISMO
Arranque

P. Rodriguez (Cub) 170,00kg
B. Brian (EUA) ,150,00kg
P. Flescher (EUA)  150,00kgArremesso
P. Rodriguez (Cub) 192,5kg
B. Brian (EUA) 190,0kg
P. Flescher (EUA) 190,OkgBiatlon
P. Rodriguez (Cub) 362,5kg
B. Brian (EUA) 340,Okg
P. Flescher (EUA) 340,Okg

TEIMIS
Masculino
(individuais — oitavas-de-final)
L. Herrera (Mex) 6/1 e 6/1 J. Williams (Ant); J.

Rive (Pur) 6/3 e 7/6 G. Vacarezza (Chi); M.
Nido (Pur) 4/6, 6/3 e 6/2 S. Alger (Ber); J. Pino
(Cub) 6/4 e 6/3 T. Venero (Per); D. Lúcia (EUA)
6/1 e 6/4 O. Fernandez (Mex); M. Tabarez 6/3 e
6/3 G. Leon (Dom)
Feminino
(individuais — oitavas-de-final)
I. Petrov (Mex) 6/2 e 6/2 J. R. Pickerin (IvB); I
McCalIa (Jam) 6/0 e 6/2 C. Ampuero (Boi)

Pistola Standard
Ouro.... Ed Suarez (EUA) 565pts
Prata... G. Reyes (Cub) 565pts
Bronze Don Nygord (EUA) 563pts
Pistola Standard
Ouro.... EUA 1.688pts
Prata... Argentina 1.669pts
Bronze Cuba 1.665pts
Ca rabina Pequena
Ouro.... Michael Anti (EUA)
Prata... Robert Foth (EUA)
Bronze Mart Kleep (Can)
Ca rabina Pequena
Ouro EUA
Prata Cuba
Bronze Argentina
Fossa Olimpica
Ouro.... Jay Waldron (EUA) 212pts
Prata... George Leary (Can) 212pts
Bronze R. Chordash (EUA) 206pts
(pelo masculino)

Hoje no Pan

Beisebol esquenta
Vários mexicanos e canadenses com

ferimentos leves e um canadense com
princípio de infarto. Este foi o saldo de
uma briga entre as delegações dos dois
países, ontem, pelo torneio de beisebol
dos Jogos Pan-Americanos. O México
vencia o jogo por 7 a 5, diante de cerca
de 15 mil pessoas no Parque Frank D.
Beche, em Havana, mas seus jogadores
reclamavam desde o início de "marca-

ções equivocadas" do árbitro america-
no Jan Pedersen. Uma falta a favor do
Canadá deu início à confusão, que aca-
bou em briga entre todos os jogadores
das duas equipes.

Dois-sem perde
O remo brasileiro perdeu on-

tem a chance de colocar mais um
barco nas finais do fim de sema-
na, no Canal Jose Comas. O
dois-sem leve, de José Augusto e
Sérgio Pinter, do Espírito Santo,
ficou em quinto lugar em sua
série na repescagem, com o tem-
po de 7m09s20. O Brasil já tem
dois barcos classificados: o dois-
sem pesado e o dois-com.

Primeiro a garantir a vaga, o
dois-sem do Flamengo, de Carlos
Alexandre e Cláudio Melo, lar-
gará na raia quatro, ao lado das
guamições do México, Canadá,
Cuba, Estados Unidos e Argenti-
na. O dois-com, de Oswaldo
Kuster, Marcos Arantes e Alex
Fernandes, do Vasco, terá como
adversários o Uruguai, EUA, Pe-
ru, Argentina e Cuba.

ARCO E FLECHA
10h00-. 1/8 de final. masc. e fem.

BASQUETE
16h30 .. Canadá x México, masc. (A)19h30 EUA x Bahamas, masc. (Bj
21h30.  Cuba x Argentina, masc. (B)

BOLICHE
10h00 equipes, masc. e fem. (semif)
16h00 equipes, masc. e fem. (semif.)

15h00.....
21h30......

BOXE
....elim. todas as categoria!^)
....elim. todas as categoria»

bCICLISMO
17hOO  perseguição p/equipes'
(classificatórlas, masculino)
18h45 provas de velocidade .<
(1/16 de final, masculino)
I9h30  provas de velocidade
(1/16 de final, feminino)
21h30 ...  provas de velocidade
(repescagem, masculino)

 provas de velocldad^u
(repescagem, feminino) ,

ESGRIMA
10h00 florete p/equipes (fem. ellm.)
19h00 florete p/equipes (fem. final)

FUTEBOL
18h00 Canadá x Suriname (B),.c
20h00 ..... EUA x Honduras (B)

GINÁSTICA ARTÍSTICA
20h00, ..aparelhos (Ind fem. final)

HANDEBOL
15h00..
16h45..

Canadá x EUABrasil x Cuba '

10h00.
17h00..
10h15..
21h30.

HÓQUEI
EUA x Argentina, masc. (B)...Venezuela x Canadá, masc. (A)„Barbados x Jamaica, masc. (B)~*Chile x T Tobago. masc. (A)M

IATISMO
..3* regata todas as classesl^v

18h00...
18h00..

JUDO
. 78 e 86kg, masc. final
61 e 66kg, fem. final

HALTEROFILISMO
15h00.  110kg (final)20h00   + 110kg (final)

NADO SINCRONIZADO
18h00  ,. • ••  equipes(elim.)'*1

15h00  ••• partidas de exibição

10h00.- •• repescagem. masc. efem. (A)17h00..  repescagem. masc. efem (B)

PELOTA BASCA

REMO

SOFTBOL

12h00. ..."
15h00 .' .1BbOO ....
21h00.. 
(pelo masculino)
10h00.. 
12h00... ... 19h00
21h00..
(pelo feminino)

.. -. Cuba x Panamá
Argentina x Canadá

...Ant Holandesas x México
.. Bahamas x Rep Dominicana

••• EUA x Aruba
Bahamas x Venezuela

P Rico x Ant Holandesas
Cuba x EUA.,,,

 ...Nicaraguâ x Canadá

9h30 ...15h00..

10h00 .
16h00.

TÊNIS
semifinais ind. masc e femp (

..semifinais duplas masc e fem.
TÊNIS DE MESA

...elim equipes masc

.. finais equipes masc.
i fem.i fem.

TIRO
9h30,...
9h30
11h30.
I2h00.

...alvo móvel, final masc
pistola, classif fem

fogo central, final masc.jj^
pistola, final fem.HTO t



- -w *« *y.

JORNAL DO BRASIL Esportes 2a Edição ? sexta-feira, 9/8/91 ? 1° caderno ? .17

Tênis de mesa 
ganha 

de novo o ouro em equipe

Havana — AP

í
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HAVANA —
0 tênis de mesa
do Brasil voltou
a mostrar sua
força no Contin-
tente, ao con-
quistar ontem
duas medalhas
nos Jogos Pan-
Americanos. Atuais campeões pan-a-
mericanos por equipe masculina —
venceram o torneio disputado há
quatro anos, em Indianápolis —, os
brasileiros confirmaram o favoritis-
mo e ganharam novamente a meda-
lha de ouro, com Cláudio Kano, Hu-
go Hoyama, Silnei Yuta e Carlos
Issamu. A equipe feminina — Carla

Tibério, Lyanne Miyiku, Marta Hi-
tomi e Mônica Dotti — ganhou a
medalha de bronze.

Com esse resultado, o tênis de mesa
do Brasil passa a ter chance de se sair
melhor do que em Indianápolis, onde
obteve, além do ouro por equipe no
masculino, uma de prata com Kano e
Hoyama em dupla. Desta vez, os brasi-
leiros já estão com duas medalhas e
podem conquistar ainda a de duplas
masculinas.

Na competição masculina por
equipe, a medalha de prata ficou com
os Estados Unidos e a de bronze,
com o Canadá. Por equipe femininas,
a medalha de ouro foi para os Esta-
dos Unidos e a de prata para Cuba.

VK.1Í Bronze para Frederico Flecha

O judoca brasileiro Frederico Flexa,
cotado entre os favoritos para o título,
não decepcionou de todo: ontem, na
abertura das competições de judô. Fie-
xa conquistou a medalha de bronze, na
categoria dos pesados. O título ficou
com o cubano Frank Moreno, e a prata
com o argentino Orlando Baccino. A
outra de bronze (o judô distribuiu qua-

tro medalhas por categoria) foi para o
americano James Bacon.

O dia foi todo cubano, que ganhou
as quatro medalhas de ouro em disputa
na abertura do judô. Além de Moreno,
ganharam ouro também Belarmino Sal-
gado (meio pesado). Esteia Rodriguez e
Niurka Moreno (categoria 72 quilos).

Iatismo mantém esperança

O iatismo brasileiro teve mais um
excelente dia nos Jogos Pan-Amerieanos.
O destaque da equipe, como já era espe-
rado. vem sendo o carioca Peter Tans-
cheit. que venceu as duas regatas da
classe Laser e é líder da classificação
geral. Faltam ainda cinco regatas, mas o
desempenho de Tanschcit tem sido tão
arrasador que ele já é apontado como
virtual ganhador da medalha de ouro.

O Brasil é lider da classificação geral
em outras duas classes. Na 470, Eduardo
Melchert e Bernardo Arndt, que haviam
vencido a primeira regata, quarta-feira,
chegaram cm segundo ontem. No Laser
feminino. Marion Scheel também acu-
mula um primeiro e um segundo lugar,
conseguido ontem.

Na Lightining. Cláudio Bicckarck,

Gunnar Ficker e Marcelo da Silva, ter-
ceiros colocados na véspera, subiram
uma posição na segunda regata. Chris-
toph Bergmam chegou em terceiro na
Finn, mesma colocação das meninas da
470, Monica Scheel e Cláudia Swann, e
da dupla do Snipe, Antônio Carlos Paes
Leme e Luís Marcelo Maia.

A única categoria em que o Brasil
tem apresentado um desempenho irregu-
lar é na prancha a vela. Marcos Gevaerd
não completou a regata de ontem, após
ter sido terceiro na regata de abertura.
No feminino. Cristina Matoso Maia che-
gou em quinto, depois de também não
terminar a regata de quarta-feira. Ambos
confiam na recuperação, graças ao regu-
lamento do pan-americano, que prevê o
descarte dos dois piores resultados.

Mesmo com as reservas, brasileiras não encontraram dificuldades contra argentinas

Basquete 
feminino 

vence 
fácil

Desta vez, não houve lugar para'
maiores emoções, temores ou placares
apertados. A seleção brasileira de bas-
quete feminino venceu sua quarta e
mais fácil partida no ginásio Coliseu, de
Havana, por 83 a 56 (41 a 31). O resul-
tado deixa o Brasil em primeiro lugar
no turno de classificação c em situação
privilegiada para a disputa da semifinal,
amanhã, contra o Canadá. Estados
Unidos ganhou de Cuba por 91 a 71,
ficou em segundo lugar, e voltam a se
enfrentar amanhã.

O jogo de ontem contra as argenti-
nas, adversárias mais do que conheci-
das das brasileiras, não ofereceu riscos.
Foi a primeira vez que a técnica Maria
Helena Cardoso se deu ao luxo de co-

meçar uma partida sem Hortência e
Paula. As duas ficaram no banco a
maior parte do tempo, dando vez às
mais jovens, que precisavam ganhar rit-
mo. O Brasil começou, então, com Ana
Mota, Nádia, Janeth, Ruth e Marta.

A superioridade brasileira, escala-
ção à parte, foi clara desde o início. As
argentinas nunca ameaçaram a lideran-
ça da seleção no marcador. Sem terem
como conter a maior habilidade do
Brasil, apelaram muito para faltas, que
só serviram para aumentar sua desvan-
tagem no placar. Quando Hortência en-
trou em quadra, na metade do primeiro
tempo, cresceu o desespero argentino.
Sem forçar o ritmo, Hortência fez boas
jogadas e ajudou o Brasil a fechar em
41 a 31.

No segundo tempo, Paula começou
jogando com Hortência, Marta, Ruth e
Vânia Hcrnandcz. Duas bolas seguidas
de três pontos puseram a Argentina um
pouco mais próxima no marcador — 45
a 39 —, mas foi tudo. Quando as brasi-
leiras imprimiram mais velocidade ao
seu jogo, a vitória ficou confirmada.

Hortência e Paula voltaram para o
banco, a 10 minutos do final, e Maria
Helena deixou em quadra Roseli, Ná-
dia, Ana Mota, Adriana c Simonc. Não
fossem alguns momentos de precipita-
ção das reservas, que erraram passes c
cometeram desnecessárias faltas de ata-
que, a seleção teria chegado facilmente
a uma diferença superior a 30 pon-
tos.(P.C.V.)

Masculino troca"

treino por video
O basquete masculino saiu da rotina,

ontem — trocou os treinamentos por
uma meticulosa observação da equipede
Porto Rico, adversária de amanhã, em
fitas de video. O jogo decidirá o prinióVro
lugar do grupo c quem ficar nessa p'ú!;i-
ção enfrentará o quarto colocado doou-
tro grupo. Como os portoriquenhos"síio
os principais candidatos á medalha de
ouro, o técnico José Medalha vem acjim-
panhando os jogos da equipe e anotando
as principais jogadas, a fim de orientar a
seleção brasileira para o jogo de ama-
nhã.

As exibições dos Brasil nos jogos an-
teriores deixaram Medalha satisfeito.
Faltam, segundo ele, pequenos detalhes
para que a equipe chegue ao ponto dese-
jado. "A cada jogo, a equipe sobe de
produção e na partida contra o México o
desempenho dos pivôs loi excelente. Es-
tão muito bem nos rebotes c brigando
embaixo da cesta", observou Medalha.

Se os pivôs merecem elogios, o mesmo
não acontece com os armadores. Medalha
admite que os três convocados — Maury,
Guerrinha e Zanon — ainda não acerta-
ram. O mais criativo dos três, Maury, está
devendo uma atuação digna do seu poten-
ciai. Quem está surpreendendo é Minuçci,
jogador da Francana, que loi convocado
pela primeira vez para a seleção por Hélio
Rubens — técnico do time até o ano
passado. Minucci está se destacando pela
eficiência na marcação e armação de joga-
das, embora não seja um armador tipico.

Ari Vidal — Ele está afastado da
seleção brasileira desde os Jogos Olímpi-
cos de Seul. em 1988. Foi a última eorape-
tição em que dirigiu o time de basquete e
se despediu com um quinto lugar, atrás de
União Soviética, Estados Unidos, Iugoslá-
via e Espanha. Mesmo assim, Ari Vidal,: o
homem que comandou a equipe na còn-
quista da medalha de ouro do Pan de
1987, mantém seu prestígio inalterado. ^

A prova disso ele pôde constataram
poucos minutos cm Havana. Foi logo re-
conhecido por jornalistas estrangeiros^ e
até por torcedores cubanos. Mais gordo,—"Estou com o mesmo corpo", tenta disfar-
çar, encolhendo a barriga — VidaUvai
assistir a todos os jogos de basquete. "»
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Boliche bem
Á equipe feminina brasileira de

boliche, esporte incluído pela primei-
ra vez nos Jogos Pan-Americanos,
aparece na terceira colocação geral,
nas quartas-de-final, com 3.277 pon-
tos (188,06 de média), atrás de Esta-
dos Unidos, com 3.385 (188.06), e
Venezuela, com 3.281 (182,28). Os
homens, no entanto, não repetem a
boa atuação das mulheres. Até agora,
os brasileiros ocupam a 1 Ia coloca-
ção. com 3.206 pontos (178.11), cn-
quanto os norte-americanos lideram,
com o total de 3.683 (204.61).

Havana — AFP

A equipe masculina não
está acertando os pinos

Vitória
da reação

O tênis já alcançou bons re-
sultados nestes Jogos Pan-A-
mericanos. No feminino, An-
drea e Claudia, após perderem
o primeiro set para as cubanas
Rita Picharo e Rute Belkis por
6/4, reagiram e venceram por
6/3 e 6/2, passando para a semi-
final.

Incentivadas pelo público
que não se importou com o
calor — por volta de 35 graus
quando começou a partida —,
as cubanas iniciaram o jogo de
duplas dominando a partida. O
gás e a empolgação, no entan-
to, não duraram muito tempo.
"No final do primeiro set a
gente sabia que dava para vi-
rar", disse Andréa. Hoje, elas
voltam à quadra para enfrentar
as chilenas Cabezas e Perten-
ces.

No masculino, Nélson Aerts
derrotou o guatemalteco Jaco-
bo Chavez com 6/1 e 6/2, e
Marcelo Saliola passou pelo ca-
nadense Steve Denkin com 6/3
e 6/1. Aerts e Saliola, que pas-
saram às quartas-de-final, joga-
rão juntos na dupla masculina,
contra os hondurenhos Carce-
res e Umanzor.

Hoje no Pan

- ||gl

O juií americano foi o pivô da pancadaria no beisebol

Menos esportes
O Pan-Americano de Mar dei

Plata, em 95, pode ter menos
modalidades esportivas. O obje-
tivo é evitar o gigantismo da
competição, preocupação que
também aflige o Comitê Olímpi-
co Internacional em relação à
Olimpíada. A data dos jogos
também deve mudar para evitar
a coincidência de competições
que esvaziou o Pan de Havana.

Queixas da pista
No primeiro contato com a pista do

centro eqüestre, onde serão disputadas
as provas de hipismo, os cavaleiros bra-
sileiros se queixaram do piso, que acha-
ram duro. Mas afirmaram que isso não
vai prejudicar o rendimento da equipe,
que aspira medalha e tem no mineiro
Vítor Alves Teixeira, com Zurkis, a
principal força. A prova em que os
brasileiros acreditam ser possível ga-
nhar medalha — a de equipes — será
disputada domingo.

Esgrima quase ganha bronze
. O Brasil perdeu uma medalha na

esgrima por pouco. A equipe mascu-
lina de florete ficou com a quarta
colocação na final, disputada ontem.
Os cubanos aumentaram sua vanta-

gem ao ganharem o ouro, os norte-a-
mericanos conquistaram a prata e o
os canadenses, o bronze. Atrás dos
brasileiros ficaram Venezuela, Peru e
México.

Beisebol esquenta
Vários mexicanos e canadenses com

ferimentos leves e uni canadense com
princípio de infarto. Este foi o saldo de
uma briga entre as delegações dos dois
países, ontem, pelo torneio de beisebol
dos Jogos Pan-Americanos. O México
vencia o jogo por 7 a 5, diante de cerca
de 15 mil pessoas no Parque Frank D.
Beche, em Havana, mas seus jogadores
reclamavam desde o início de "marca-

ções equivocadas" do árbitro america-
no Jan Pedersen. Uma falta a favor do
Canadá deu início á confusão, que aca-
bou em briga entre todos os jogadores
das duas equipes.

Dois-sem perde
O remo brasileiro perdeu on-

tem a chance de colocar mais um
barco nas finais do fim de sema-
na, no Canal Jose Comas. O
dois-sem leve, de José Augusto e
Sérgio Pinter, do Espírito Santo,
ficou em quinto lugar em sua
série na repescagem, com o tem-
po de 7m09s20. O Brasil já tem
dois barcos classificados: o dois-
sem pesado e o dois-com.

Primeiro a garantir a vaga, o
dois-sem do Flamengo, de Carlos
Alexandre e Cláudio Melo, lar-
gará na raia quatro, ao lado das
guarnições do México, Canadá,
Cuba, Estados Unidos e Argenti-
na. O dois-com, de Osvvaldo
Kuster, Marcos Arantes e Alex
Fernandes, do Vasco, terá como
adversários o Uruguai, EUA, Pe-
ru, Argentina e Cuba.

Quadro de medalhas Resultados
OURO PRATA BRONZE

1o Cuba 46 23 13
TOTAL

822° 
EUA 32 36 22 90' 

3° Canada 14 27
4" Brasii 16 13
5° Mexico 5 15 23
6° Colombia 18
7° Venezuela 156 12
8° Trinidad Tobago 11- 29° 

C hil 'i 1
io° Argentina 10
11° Nicaragua 3
12° Uruguai 1
13° Jamaica 2
14° Rep. Dominicana 1""15° Equador "l
16° Porto Rico - 1
17° Suriname 1

VESTIBULAR

INFORMÁTICA
l>SC KIAA-SI". JA hA MAIS AH AIJZADA

I.SI KUTUKA Dl". l\hSI!>0 f.M IN OKNÃTICA.
COM A GAKAMTIA DF SIAT.SSO DA KI.DI. MM.

RUA BARAO DE MESQUITA, 426 - TIJUCA

ATLETISMO
200m
Ouro.... Liliana Allen (Cub) 23s11
Praia... Ximena Retrepo (Col) 23s16
Bronze Merlene Frazier (Jam) 23s48
8* Claudete Alves Pina (Bra) 24s02
Marcha delOkm
Ouro.... G. Mendoza (Mex) 46m41s56
Prata... D. Lawrence (EUA) 46m51s53
Bronze M. Chavez (Mex) 47m44s73
(feminino)
Martelo
Ouro.... J. Driscoll (EUA) 72.78m
Prata ...J. Loga (EUA) 70.32m
Bronze R. Molina (Cub) 68,36m
Peso
Ouro.... Gert Weil (Chi) 19.47m
Prata... Paul Ruiz (Cub) 19.30m
Bronze C. Hunter (EUA) 19,08m
800m
Ouro.... 0. Clark (EUA)
Prata ...T. Davis (EUA)
Bronze T. Asinga (Sur)
(pelo masculino)

50 metros
Ouro.... Eric Brumlow (EUA) 321pts
Prata... Miguel Leon (Cub) 319pts
Bronze Ricardo Rojas (Mex) 317pts
30 metros
Ouro.... E. Eliason (EUA) 352pts
Prata... Jay Barrs (EUA) 348pts

Bronze Ricardo Rojas (Mex) 345pts
(pelo
mascu-
lino)
50 metros
Ouro.... Janet Dikman (EUA) 319pts
Prata... Denise Parker (EUA) 319pts
Bronze Miriam Veliz (Mex) 301pts
30 metros
Ouro.... Denise Parker (EUA) 342pts
Prata... Kitti Frazier (EUA) 340pts
Bronze Aurora Breton (Mex) 339pts
(pelo feminino)

BASQUETE
Masculino
Porto Rico 98 x 78 Uruguai

HALTEROFILISMO
90kg — Arranque
Ouro.... P. Rodriguez (Cub) 170.00kg
Prata... B. Brian (EUA) 150,00kg
Bronze P. Flescher (EUA) 150,00kg
90kg — Arremesso
Ouro.... P. Rodriguez (Cub) 192,5kg
Prata... B. Brian (EUA) 190,Okg
Bronze P. Flescher (EUA) 190,Okg
90kg — Biatlon
Ouro.... P. Rodriguez (Cub) 362,5kg
Prata ...B. Brian (EUA) 340.0kg
Bronze P. Flescher (EUA) 340,Okg

TÊNIS
Masculino
(individuais — oitavas-de-final)
L. Herrera (Mex) 6/1 e 6/1 J. Williams (Ant); J.

Rive (Pur) 6/3 e 7/6 G. Vacarezza (Chi); M.
Nido (Pur) 4/6,6/3 e 6/2 S. Alger (Ber); J. Pino
(Cub) 6/4 e 6/3 T. Venero (Per); D. Lúcia (EUA)
6/1 e 6/4 O. Fernandez (Mex); M. Tabarez 6/3 e
6/3 G. Leon (Dom)
Feminino
(individuais — oitavas-de-tinal)
I. Petrov (Mex) 6/2 e 6/2 J. R. Pickerin (IvB); I.
McCalIa (Jam) 6/0 e 6/2 C. Ampuero (Boi)

Pistola Standard
Ouro..,. Ed Suarez (EUA) 565pts
Prata... G. Reyes (Cub) 565pts
Bronze Don Nygord (EUA) 563pts
Pistola Standard
Ouro.,.. EUA 1.688pts
Prata... Argentina 1.669pts
Bronze Cuba 1.665pts
Carabina Pequena
Ouro.,.. Michael Anti (EUA)
Prata... Robert Foth (EUA)
Bronze Mart Kleep (Can)
Carabina Pequena
Ouro EUA
Prata Cuba
Bronze Argentina
Fossa Olímpica
Ouro..,. Jay Waldron (EUA) 212pts
Prata... George Leary (Can) 212pts
Bronze R. Chordash (EUA) 206pts
(pelo masculino)

ARCO E FLECHA
1/8 de final, masc. e lánf

16h30
19h30
21h30

BASQUETE
Canadá x México, masc (A)EUA x Bahamas, masc. <B)iCuba x Argentina, masc (B)

BOLICHE
10h00 equipes, masc. e fem. (semif)
16h00 equipes, masc. e fem. (semif.)

BOXE
15h00
21h30

elim. Iodas as categorias
elim. todas as categorias

CICLISMO
17h00 perseguição p/equipes»
(classificatórias, masculino) »v i
18h45. provas de velocidade
(1/16 de final, masculino;
19h3P
(1/16 de final, feminino)
21h30
(repescagem, masculino)
21h50
(repescagem. feminino)

provas de velocidad^
>'J( I

provas de velocidade.
provas de velocidade

10h00 florete p/equipes (fem. elim)
19h00florete p/equipes (fem final)

18h00 Canada x Suriname (B)
20h00 EUA x Honduras (B)

20h00. aparelhos (ind. fem. final),

15h00. Canada x EUA "'
16h45. Brasii x Cuba > >

¦ I

10h00 EUA x Argentina, masc. (B)'17h00 Venezuela x Canada, masc. (A)19M15. Barbados x Jamaica, masc. (B)21h30 Chile x T. Tobago, masc. (A)

10h00 3* regata todas as classes

18h00 78 e 86kg. masc, final
18h00 61 e 66kg. fem. final

15h00 110kg (final) '
20h00 + 110kg (final)"

18h00 equipes (elim.) •
'1

15h00 . partidas de exibi^ao

10h00. repescagem, masc. e fem. (A)17h00 repescagem. masc. e fem. (B)

£5
10h00
12h00
15h00
19h00
21h00
(pelo masculino)
10h0012h00
19h00
21h00..
(pelo feminino)

Cuba x PanamáArgentina x CanadáAnt Holandesas x México
Bahamas x Rep Dominicana

EUA x Aruba».
Bahamas x Venezuela

P Rico x Ant Holandesas
Cuba x EUANicaraguà x Canadá,

9h3015h00

10h00
16h00

9h30
9h30
11h3012h00

TEIMIS
semifinais ind masc. e fem.semifinais duplas masc. e férn!

TÊNIS DE MESA
elim equipes masc e lém.finais equipes masc. e fe/Tli

TIRO
alvo móvel, final masc. .pistola, classif fem.fogo central, final masc.

pistola, final fem.
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Robson sai do Pan consagrado com

Pedro, o atleta mais completo

dois ouros

Havana— Reuter

~4T

M :
•91HAVANA

, Paulo César Vasconcellos

i"HAVANA —
Foi ,mais fácil do
que; Robson Cae-
tano imaginava.
Após uma largada
ruim, quando che-
gou a pensar que
lcvaHa um tombo
lia curva, o melhor
^eldcista brasileiro da atualidade venceu
qs 200m e conquistou sua segunda meda-
lha de ouro nestes Jogos Pan-America-
nos. Quando cruzou a linha de chegada
— seguido do americano Kcvin Litle
(20s63) e do cubano Felix Stevens
(20sj76) —, Robson não comemorava
apenas a vitória. Ele terminou a distân-
cia com o tempo de 20sl 5, sua melhor
marca na temporada e deixa Havana |á
sonhando com bons resultados no Mun-

dial de Atletismo, a partir do dia 24, em
Tóquio.

Ao contrário dos lOOm, a prova de
ontem não foi tensa e disputada em con-
dições adversas. Aconteceu exatamente o
que Robson queria. O tempo estava
bom, a pista seca e a raia, escolhida por
ele, não poderia ser melhor: a de número
seis. Ao seu lado estava Roberto Her-
nandez que, poucos metros antes do fi-
nal, sentiu uma fisgada na perna esquer-
da e deixou a pista amparado pelo
massagista.

A tensão de Hernandez, na verdade o
único adversário de Robson na prova,
era visível pouco antes da largada. Atleta
do segundo escalão cubano — o pelotão
de elite é formado por Javier Sotomayor,
recordista mundial do salto em altura, e
Ana Quirot, rainha dos 400 e 800m —
Hernandez é especialista nos 400m. Foi
nesta prova, inclusive, que ganhou uma
medalha na véspera. A decisão de dispu-
tar os 200m surpreendeu a todos.

"Achei que ele não deveria ter corri-
do esta prova. Fez muito esforço e o
resultado foi a contusão que pode tirá-lo
do Mundial", disse Robson. Na segunda
largada, Robson saiu mal e chegou a
ficar preocupado. "Não foi uma largada.
Quase cai na curva, mas consegui me
recuperar". Ao entrar na reta, antes de
Hernandez sentir a contusão, o brasileiro
já sabia que não perderia a medalha de
ouro. "Senti que tinha a prova nas mãos.
Cheguei a achar que daria para fazer na
casa dos 19s, mas o importante foi a
medalha. Corri para isso."

Recordes

^Sul-americano 19s96Pan-americano.. 19s86
Mundial 19s72

O atletismo brasileiro confirmou a
tradição de bons resultados no Pan-A-
mericano ao conquistar ontem sua 18a
medalha de ouro na história dos Jogos,
com Pedro Ferreira, fluminense de Re-
sende — que passa a ostentar o título de
atleta mais completo das Américas. Pe-
drão, como é conhecido, venceu a com-
petição, com a marca de 7.762 pontos. O
cubano Eugene Balance foi o segundo
(7.726), seguido pelo americano Sheldon
Blockburgeur (7.262).

A principal característica de um deca-
tleta deve ser a velocidade. Sem ela, è
praticamente impossível conseguir a cx-
plosão para as provas de arremesso, sal-
to em distância e altura. O atleta precisa
desenvolver a musculatura, mas com cui-
dado para que o excesso não prejudique
a atuação na pista. Como o próprio no-
me indica, o decatlo é composto de 10

provas (lOOm, salto em distância, arre-
messo de peso, salto em altura, 400m,

1 lOm com barreiras, arremesso de disco,
salto com vara, dardo e 1,500m), dispu-
tadas cinco a cada dia e com pontuação
estabelecida pela Federação Internado-
nal de Atletismo (laaf).

Eronildes Nunes se classificou para a
final de amanhã nos 400 metros com
barreiras. Na semifinal de ontem, ele
conseguiu o segundo melhor tempo, com
50s43. O norte-americano Torrance Zell-
ncr ficou cm primeiro, com 50s39.

Decatlo
Recordes
Sul-americano... 8.291
Pan-americano.. 8.078
Mundial 8.847

'5 TELEVISOR COLORIDO TRINITRON MV WAY ^
SONY-KV-9AD10 1 1TELEVISOR COLORIDO TRINITRON MY WAV
SONY-KV-9AD10Portátil 9". Recepção em VHF/UHF. Sistema
automático cores Pal-M/NTSE. Entradas paraáudio/vídeo. Controle remoto.
A vista 295.900,
ou *1 + 3 de97.854,TOTAL = 391.416,
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Com um presente da W. Shock

você vai fazer seu pai

ver e ouvir o seu amor

IBT-3J SONY CONNECTION CD.
Continuous play, duplicação de Mas em alta velocidade. Tape deck
duplo 80 Watts (PMPO). Rack opcional.
À Vista 125.400,
OU *1 + 3 de 43.363,
TOTAL = 173.452, B
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TS5MVS/CR10" 5EMP TOSHIBA
TV em cores de 20'J
com controle remoto.
Com sisnal oII (após 15 min de ausência
de sinal desliga o TV automaticamente)

À Vista 212.410,
OU *1 + 3de 70.243,
TOTAL = 280.972,

TVC 105 CR 10" SEMP TOSHIBA
TV em cores automática de 10" com controle
remoto Sintonia automática em VHF/UHF.

Avista 194.900,
OUM + 3 de 64.453,
TOTAL = 257 812,
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CAMCORDER VL-C650 V ¦ SHARP
VHS C - Compacta. Visor eletrônico, zoom 8X com
velocidade variável. Sistema automático de busca
indexada. Obturador de alta velocidade. 1/1000.
À vista 609*460,
OU'1 + 3de 199.476,
TOTAL = 797.904,

'ã m
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CD X9H MICRO SYSTEM COM CD - SHARP
Duplo deck, equalizador gráfico, controle
remoto, caixas acústicas destacáveis potência240 watts.
À Vista 353.140,
OUM +3de 115582,
TOTAL = 462.328,

DYNAVISION II
Mais completo Videogame de última geraçao.Novo painel com facilidades de operação.
Silenciamento de tela na troca de cartuchos^
Á Vista 48.000,
OU *1 + 3 de 16.598,
TOTAL = 66.392,

STEREO SYSTEM DYNAPOWER CONTROL
X0-800W • SONY - COM RACK.
350 W. de potência. Duplo cassete com high speed
dubbmg. Equalizador gráfico cm 5 bandas. Função
karaoké. Sintonia digital com 20 memórias.
Controle remoto.
a vista 252 .840,
OU *1 + 3dc 83.614,
TOTAL = 334 4 56,

CD JX3X MICRO SYSTEM COM CD - SHARP
Twincam. Sistema exclusivo de duplo deck com
auto reverse Equalizador gráfico. Caixas acústicas
digiturbo. Caixas de ressonância com 7.400 cc.
À vista 502.970,
OU'1 + 3 de 164.622,
TOTAL = 658.488,
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CONNECTION CD LBT-52 • SONY - RACK OPCIONAL.
Mic-Mixing para karaoké. Entrada CD/Aux. para Toca-
Discos a Laser. Tape-Deck com Auto-Stop.
Sintonizador AM/FM stereo. Rack SU-B42.
A Vista 102.900, jCCSR
OU *1 + 3 de 35.582,
TOTAL = 142.328,

STEREO SYSTEM DYNAPOWER X0-710W
SONY - COM RACK.
250 W. de potência. Duplo cassete deck. Entrada
exclusiva para compact dise player. Função karaoké
Sintonia digital de 10 memórias.
a vista 209.800,
OU -1 + 3 de69.380,
TOTAL =277.520,
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VEGA LASER STEREO SYSTEM
PHILCO MOD. PRDT 400 CD160 Watts PMPO. Sistemaintegrado completo Sintonia
digital com 24 memórias Controleremoto total. Toca discos digital
a laser. Duplo deck.
A vista

WALKMANN JC-515 - SHARP.
Toca-fitas am/Fm estereo.
Auto reverse. Equalizador grafico

A vista 44.900,
15.526,OUM ? 3deTOTAL = 69104,

MIDI SYSTEM SKYHAWK AS 9400 • PHILIPS.
Toca-discos. Entrada para CD. Sintonia digital e 20
memórias FM/AM. Duplo cassete deck.
Controle remoto.
Avista 199.900,
OUM +3 de 66.106,TOTAL = 264.424,

tT??

287.900,
95.208,

RADIO GRAVADOR SONY CFS-3000 BS.
Estereo com 7 faixas AM/FM e 5 ondas curtas.
Tape deck. Caixas acústicas destacaveis.
Antena telescópica.
Á vista67.700,

mwm

OU •! + 3dc
UH TOTAL = 380.8,,

PH/tCO 

| 

jm<

SANYO PH/tCO

iMil

OUM + 3de
TOTAL = 93.640,

23Í10,

f ORTABLE MICRO PHILCO Mod. PMS 550 D • "HOT STEREO"
Rádio com 4 faixas (FM-STEREO), DUAL CASSETE. Localização
automática no início da música. Conexão especial para Digi-taser,
Toca-discos, Microfones, Fone de Ouvido.
CAIXAS ACÚSTICAS DESTACÁVEIS.

A Vista 104.900,
36.274,OUM + 3deTOTAL = 145.097,

MICRO SYSTEM TOSHIBA MOUSE
RT-SX28.4 Faixas de ondas FM/MW/SW1/SW2
Stereo. Bom Beat • Eliminador de ruídos.
Equalizador gráfico. MIX - Mixagem tipo"karaoké". Tomada auxiliar para CD,
Toca-Disco e Tape-Deck.
22W (PMPO).

VÍDEO CASSETE VHR 5400 • SANYO.
4 cabeças Controle remoto com 32 funções.
Sintonizador VST - para 122 canais (inclusive TV
acabo). PAL-M/NTSC.
a vista 239.900,
OU ' 1 + 3 de 79.334,
TOTAL = 317.336,

COMPACT DISC PLAY PHILCO-HITACHI DIGI
LASER MOD PDA 6000.
Leitor Ótico e laser de feixe triplo.
Programação de 24 faixas na ordem
desejada. Sistema de acesso direto às faixas.
Mostrador Digital.
Á vista 99.900,
OU -1 + 3 de 34.545,
TOTAL = 138.180,

;jjfS / , f|

41

MASTER SYSTEM II.Videogame de terceira geração Grande resolução
de games e sons. Acompanha um joystick e um
jogo na memória. Pistola e óculos opcionais
A Vista 75*800/
OU *1 + 3 de 26.211,
TOTAL = 104 844,

RÁDIO RELÓGIO DIGITAL
ELETRÔNICO - RR-7100 • TOSHIBA.
Radio AM/FM programável. Absoluta
precisão mesmo na falta de luz.
Desperta com música ou alarme.
Função snooze. Funciona em
110/220 V AC.

A Vista
OUM
TOTAL

73.300,
3 de 25.347,

: 101.388,

25.900,

|^||P
y

WALKMAN CCE PS77.X.
Radio AM/FM Estereo Toca-fitas com avanço
Equalizador gráfico com 3 bandas Acompanha
headphone estéreo.
A vista 23.900,
OU *1 + 3 de 8.264,
TOTAL = 33.056,

MEGA-DRIVE.Videogame de ultima geração. Acompanha dois
joysticks e um cartucho. Altíssima definição de

AVista 170.700,
OU '1 + 3 de

imagem. 16 bits de memória, efeito tridimensional. total = 225 800,
56.450,

WALKMANN WM-F-2015
SONY.Rádio AM/FM estéreo.
Toca-fitas com seletor.
Compatível com bateria
recarregavel BPC-700-K
(opcional).Garantia Sony de 1 ano.

Á vis» 37.840,
OUM + 3 de 13.085,TOTAL = 52.340,

A Vista i
OU *1 + 3 de 8.956,
TOTAL = 35.824,

PHILIPS

tm
y\

SOM*VÍDEO*FOTO*INFORMÁTICA.
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STEREO RECEIVER TV BANDSR.
250 CCEAmplificador com 120W de
potência Sintonizador
MW, FM'TV Entiada para vídeo,
CD, Tape Deck e toca-discos com
capsula magnética.

a 49.000, TOTAL = 67.776,«16.944,

COMPACT DISC PLAYER CD 610 ¦ PHILIPS.
Programação de até 20 faixas. Compatível com CD
de 3" Display FTD. Controle remoto.
AVista 126.600,
OU I + 3de43.778, jMUS&tlTOTAL = 175.112, f ;/f V ||

[£ BASF
FITA DE VÍDEO BASF
T120-EQ.

R9
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17/20'.
>1.960,

CAIXA ACÚSTICA CL 250-
SISTEMA BASS REFLEX.
A Vista 28.000,
OU M i 3de9*082/
TOTAL = 38 728,
o "PAR"
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TRAZENDO O FUTURO ATÉ VOCE.

RIO'BOTAFOGO-Shopping Rio Sul Loja D25-4? Piso - Tel.: 541 -9344 • TI JUCA - Praça Saens Pena - Shopping 45 - loja 113 - Tels.: 284-7888 e 234-8655 • BARRA- BarraShopping - Loja 227 B/C- Tel.: 325-9855-Nível América • PETRÓPCT.IS
^Shop^rq B^us - Rua !klo FÇssoa, 88 • Laja 10 - Tel.: (024!) 43-7425 • SALVADOR: shopping Barra • Av. Centenário, 2.993 ¦ 1 ? Piso - 1SÍ/123 • Tels.: (071) 237-5333 e 337-^4- Shopp^^uatómi -^Ay.Tancreío 

^ 
- 3? Piso

12/13 - Tel.: (071) 358-2218 - Shopping Piedade - Rua Junqueira Aires, 8 - 3? Piso - Loja 73 - Tel.: (071) 321 -5342 • RECIFE: Shopping Center Recife - Rua Padre Carapuceiro, 77 - Loja PC 72 - Tels.. (081)

¦
Robson. absoluto nas pistas"if|

Uma volta olímpica

para não esquecer <t

Cru/adu a linha de chegada, Robson
Caetano voltou até o centro da pista,
saudou as pessoas da tribuna de horfra e
depois deu uma volta olímpica com ,a
bandeira do Brasil, entregue pelo. cu-
noísta Sabastian Cuatrin. Apesar da
volta olímpica e dos aplausos do publi-
co. Robson não estava emocionado."Temos muito trabalho pela frente.
Amanhã (hoje) vou treinar. Agora é
pensar no Mundial. O importante c ton-
tinuar treinando. Lá vai ser outra flístó-
ria. O nível 6 ótimo, mas acho que che-
garei bem preparado. Depois de ser o
centro das atenções dos jornalistas-ume-
ricanos, Robson recebeu um eumprimen-
to que certamente levará muito tempo
par esquecer: o cubano Alberto Juarito-
rena. dono dos 800m nos anos 70 c'u)n
dos maiores ídolos esportivos que Ç^iba
já produziu, fez questão de saudá-lo.
"Parabéns e sorte", disse Juantorenaiiff

Brasil hoje

Oi>

BOLICHE
Semifinais por equipes (masculina e
feminina) -.u
HANDEBOL
Brasil x Cuba
IATISMO
Terceira regata de todas as classes
JUDÔ
Rosicléia Campos (61kg), Carla Livia
(66kg), Roberto Almeida (78kg) e Re-
nato Dagnino (86kg)
TÊNIS DE MESA
Cmpetição por equipes (masculina e
feminina)

Mais Pan nas páginas 16 e 17
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CUTTY SARf

E MUITO GELO

Alguns bons endereços
pra você comprar seu
Cutty Sark Scots Whisky:

DELÍCIAS DO MUNDO
U. Santa Clara. !)9A
Tel.: 257-7986

DELIKATESSEN
CARIOCA
R. Marques de Abrantcs,
177A - 'lei.: 552-2299

DELIKATESSEN HEINZ
l(. Gilberto Cardoso, s/11:'
box 10/1 1 -Tel.: 291 -55-19

LIS REPRESENTAÇÕES
R. Beneditinos. 2(5A
Tel.: 233-468K

O LIDADOR
R. da Assembléia. 63/65
Tel.: 221-1471

PAES MENDONÇA
Av. das Américas. 1510
Tel.: 399-4955

RANASII
Av. Rio Branco. 173
Tel.: 240-4742

Representante para o Rio
de Janeiro:
Representações Asper
ArySperlini»
tel. e fax 551-2119

'^^

¦
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CUTTY SARK.
LEVE NO SABOR.
FORTE NA PERSONALIDADE.
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Tablita

Cai rentabilidade

de 
grande 

empresa

• Quinhentas

ano passado o

SÃO PAULO — No final deste mês,
quando chegar ao mercado a 18a edição
de Melhores e Maiores, publicação anual
da revista Exame, todos os efeitos causa-
dos pelo Plano Collor I serão, enfim,
revelados em números baseados nos ba-
lanços das 500 empresas de maior ex-
pressão no Brasil. Virá à tona, porexem-
pio, uma rentabilidade do patrimônio no
ano passado de apenas 1,4%, a mais
baixa desde 1973, quando o anuário pas-
sou a existir. Em 1989. essa relação ficou
em 14% e o resultado mais próximo do
desempenho registrado em 1990 foram
os 6.5% em 1987, um ano depois do
Plano Cruzado. Outro ponto preocupan-
te é o total de empresas, entre as 500,
com prejuízos no período. De acordo
com os balanços de 31 de dezembro de
1990, 171 grandes companhias fecharam
no vermelho, um número astronômico se
comparado às 70 do ano anterior.

"Isso explica por que não se tem invés-
tido no país", diz o coordenador de Me-
llwres e Maiores, o professor Stephen Ka-
nitz. da Universidade de São Paulo. Em
todo o mundo, observa, a taxa de retorno
sobre o investimento oscila entre 10% e
12%, conforme a oferta de capitais no
mercado. No Japão, segundo Kanitz, com
a abundância de dinheiro, essa taxa cai
para 9%. "Todas as vezes em que essa
margem cai, vem o desestímulo", diz ele."Veja o caso da caderneta de poupança,
que rende no Brasil 6% ao ano. Se a
rentabilidade estiver abaixo desse índice.

maiores do país tiveram no

pior desempenho em 17 anos

as empresas preferem manter os recursos
girando no sistema financeiro. Se for uma
multinacional, então, o mais sensato é
deixar o dinheiro na matriz, onde o risco è
muito menor", explica Kanitz.

Na sua opinião, o Plano Collor I
impôs uma recessão de laboratório. As
empresas, sobretudo em abril e maio —
dois meses seguintes à edição do pacote—, amargaram um dos piores prejuízos
da história, já que mantiveram os custos
fixos (não demitiram imediatamente nem
desligaram as máquinas) ao mesmo tem-
po que não tinham pedidos para manter
atividade plena. "Isso foi desastroso. É
como abrir um restaurante, deixar os
garçons à porta, luzes acesas, comprar
muita comida e ficar dois meses sem que
ao menos um cliente entre para um al-
moço." Ao mesmo tempo em que isso
acontecia, as taxas de juros assumiam
patamares estratosféricos. De acordo
com Stephen Kanitz, o Banco Central
cm abril e maio determinou juros de 30%
ao mês. o equivalente a dez anos dos
juros vigentes para a divida externa, um
cenário que ele define corno insuportável
mesmo para os pouco endividados.

Entre outras coisas, alirma o coorde-
nador desse trabalho, o Plano Collor I
conseguiu ser desproporcional nos efei-
tos, ao atingir de forma diferenciada os
diversos setores. Ao longo do ano passa-
do a área de Informática experimentou
uma das piores rentabilidades sobre o
patrimônio líquido de sua história, -

52%. Foi o pior desempenho entre os 32
setores analisados pela revista Exame.
Em segundo, praticamente empatados,
estão Máquinas e Equipamentos (-6,1 %)
e Siderurgia (-5,8%). No lado oposto
dessa relação rentabilidade/patrimônio
liquido, aparecem, por exemplo, os
22,1 % positivos da distribuição de petró-
leo, ou os 21,3% relativos ao segmento
de bebidas e fumo, resultado muito se-
melhante ao alcançado pelo setor ele-
troeletrônico ( + 21%).

Nos mapas elaborados pelo professor
Kanitz. 21% das 500 maiores elevaram
suas rentabilidades em relação a 1989.
Mas esses 21% ficam ofuscados porque,
em 1989, 72% das empresas tiveram a
rentabilidade melhorada na comparação
com 1988", explica. Apesar dos baixos
resultados apurados, Stephen Kanitz se
mostra otimista. Ele considera que uma
taxa de 1,4% de retorno sobre o investi-
mento, embora seja o menor resultado
médio desde 1962, quando ele começou na
atividade de analisar balanços de empre-
sas, não deve ser interpretado como uma
lástima.

Stephen Kanitz prevê que este ano será
melhor que 1990 porque não houve plano
no meio do primeiro semestre nem os juros
chegaram aos níveis de abril/maio de 1990.
Acredita até que o índice de rentabilidade
sobre o patrimônio tenha subido para
5.5%. Quanto ao ranking das Melhores e
Maiores, Kanitz antecipou que não haverá
grandes surpresas.

Desempenho das 500 maiores empresas
IMmçáo do» prejuízos ¦ ' "

171

180
103 ss 101

«<» 74 80 IB 1——I I ~, 7..., | 70
67 52 SO I I L

J__lljJ.J
1982 1983198

Fonle: Exame

J7 52 80

3QC
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990:

Empresas ocupam ociosidade |

O 
professor Stephen Kanitz não
acredita que a recessão estan-

cou nem que as empresas retomem
os investimentos brevemente, O que
se tem visto desde março deste ano,
segundo ele, é a ocupação dos espa-
ços ociosos acumulados ao longo do
ano passado. "Quanto a novos re-
cursos, falta liquidez para isso", diz.
Ele observa que as companhias tive-
ram o caixa seriamente afetado de-
pois de março de 1990 e, por essa
razão, não investiram a ponto dc se
detectar inovações expressivas no
produto final.

Em grande parte, observa Ka-
nitz, essa falta de aplicação na pro-
dução se deve á baixa rentabilidade
sobre o investimento, mas também á
atual legislação das sociedades aber-
tas, aquelas com ação em bolsa. "O

governo, na tentativa de salvaguar-
dar o direito dos pequenos acionis-
tas, tornou obrigatória a distribui-
çâo dc 25% dos lucros sob a forma
de dividendos." Para Kanitz, isso
deveria ser optativo e variar de em-
presa para empresa. Da mesma for-

ma, ao acionista caberia escolher cn-
tre uma companhia que tem por
tradição distribuir lucros e outra qüc
prefere reinvesti-lo. "No segundo
caso, a ação acabaria sendo valori-
zada e o retomo seria sentido no ato
da venda do papel na bolsa", acredi-
ta Stephen Kanitz.

Outra análise interessante feita
por Melhores e Maiores diz respeito
à rentabilidade média de estado para
estado. Curiosamente, o Distrito,
Federal, onde se concentra o maior
número de estatais, surge como o
pior em retorno sobre o capital cm-
pregado, com negativos 5,4%. São
Paulo e Rio acompanharam a média
nacional, com 2% e 2,3%, respetiva-
mente. O melhor desempenho, no
entanto, veio do Nordeste. Estados
como Sergipe ( + 18%); Ceará
( + 15,6%); e Paraíba (+19,7%) -
aparecem na pesquisa como os pon- 

*
tos mais atraentes do pais. A média
total apurada é de 2,8%, um índice
muito inferior aos 10%/12% que se
consegue no exterior.

%
5,76
9,78

JCílho  11,30
^Acumulado/ano  117,18¦'jÉrrt '12 meses  337,80
DIEESE/ICV %

'' 
fA,t>ril 7Ü3
Maio 8,93
Junho 11,30
Acumulado/ano 113,83

• í.Em 12 meses 399,44
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 Cr$ 126,8621
-íifbnA Cr$ 217,9552'
. . URG,  Cr$ 2.716,59
¦o,;(úki (3o trimestre)
-¦',Taxa Anbid 440,00
•i .'IBA/CNBV nd.
oniatualizado pela TR acumulada

Ouro Cr$•; ....
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ín3e:|):rfn"; *' "
U*§?ü3 4.500,00_
,.nfi4,488,00-
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r Salário Mínimoi 
j Junho  Cr$ 17.000,00
| Julho:  Cr$ 17.000,00
! Agósto  Cr$ 17.000,00

Abono Salarial
Junho

| Julho
[ Agosto

6.131,68
6.131,68
3.000,00

I Caderneta
f$a1o dia 01.05 9,47%
Jiihho dia 01.06  9.53%
Jtflhp dia 01.07  9,9470%
A^'dsto dia 01.08  ¦'0,60%

IBV (em pontos)

65^^^^ 67.981

f8B| 0708 08.08

FGTS
Abril  8,7675%
-Maio  9,1986%
,Junho  11,8048%
Jul'ho  10,3706%

Aluguel Comercial
eei ,t | 

|Julho IGF | IGPM|
S'Anual 4,4117 4,3717

Semestral 1,9825 1,9550
Quadrimestral 1,3649 1,3725"Trimestral 1,2726 1,2570

BC 
proíbe 

transferências

de cruzados entre bancos
BRASÍLIA

— O Banco Cen-
trai vedou, na
Circular 2.005,
editada ontem,
qualquer tipo de
transferência de
cruzados novos
entre contas de
um mesmo titular cm bancos diferentes,
seja parcial ou total. O BC também deu
uma solução para aqueles que fizeram
transferências totais a partir de 29 de
julho com o objetivo exclusivo de centra-
li/ar os saldos. Eles deverão comprovar,
junto à instituição que recebeu o crédito,
que a conta excedente foi zerada. bastan-
do para isso a apresentação de um extra-
to.

A norma está na Carta-circular 2.195.
que determina que "serão considerados
os créditos efetuados entre 29 de julho e
15 de agosto (...) desde que comprovada,
mediante a apresentação de extrato emi-
tido pelo banco sacado, a efetiva transfe-
réncia total do saldo". Os detentores que
realizaram a transferência total têm. as-
sim. a possibilidade de incluir no saldo o
novo depósito para efeito de conversão.

Quem não llv a unificação não pode-
rã mais fazê-la a partir de hoje. Estão
vedadas as trocas de domicílios bancá-
rios de cruzados, exceto em dois casos: se
o tituilar dos cruzados tiver mudado pa-
ra outra cidade, ou seja. se o novo banco
estiver em uma praça diferente do ante-
rior. e se a agência bancária onde o
correntista tiver os seus cruzados novos
bloqueados for fechada. Segundo o dire-
tor de Normas do BC. Gustavo Loyola.
a medida visa encerrar o episódio de vez.
Para ele. são poucos os casos de detento-
res de cruzados que mudaram o domicí-
lio bancário do dinheiro bloqueado de-
pois do anúncio da da liberação.

Loyola fez questão de lembrar que a
transferência de titularidade para paga-

Banco não 
pode

cobrar tarifas
Os bancos não poderão cobrar qual-

quer tipo de tarifa sobre as operações
realizadas no Depósito Especial Remune-
rado (DER), criado pelo Banco Central
para atrair os cruzados novos que come-
çarão a ser liberados a partir do próximo
dia 15. A informação é do presidente do
Sindicato dos Bancos do Rio. Tlieóphilo
de Azeredo Santos.

Isto singifica dizer que os investidores
que quiserem sacar os seus recursos, atra-
vês de um cheque avulso, nada terão que
pagar pelo saque. Isto vale para qualquer
movimentação que seja feita nos recursos
aplicados no DER. Se um cliente desejar
que parte dos cruzados novos liberados
seja aplicada, por exemplo, em um fundo
de renda lixa. bastará que solicite a opera-
çâo ao gerente da agência.

O diretor-executivo do Banco Boavis-
ta. Antonio Castello Branco, disse que os
custos para manter os DERs não serão
grandes. É que a maior parte das institui-
çòes financeiras tem. hoje. sistemas opera-
cionais avançados que permitem uma ad-
ministração barata dos recursos.

mento de dívidas, prestações da casa
própria e quitação de financiamentos ha-
bitacionais continua permitida, e não
significa prejuízo ou beneficio para quem
recebê-la. Isto. porque a transferência de
titularidade não implica em crédito na
conta de cruzados novos do titular que
recebe o dinheiro de terceiros. Os cruza-
dos vão direto para o destinatário final
(banco ou governo federal, estadual ou
municipal).

Loyola afirmou que a regra de des-
bloqueio é a mesma para todos. Tanto
pessoas físicas como jurídicas estão sub-
metidas ao teto de NCzS 200 mil ou I 13
avos (o que for menor). Além disso, as
prefeituras e governos estaduais, que até
junho de 90, tinham direito à conversão
integral de todos os cruzados que caiam
no caixa — via pagamento de taxas,
multas e impostos — já perderam esse
beneficio. Os cruzados recebidos a partir
das prerrogativas previstas na Medida
Provisória 298 serão convertidos parce-
ladamente.

Tesouro 
quer 

lançar

títulos de um ano

Nacional lança

o Mix Invest
O Banco Nacional vai colocar mais

um produto à disposição de sua clientela
a partir da próxima segunda-feira. Tra-
ta-se do Mix Invest Nacional, uma car-
teira de investimentos que permitirá aos
interessados destinarem os seus recursos
por até quatro ativos financeiros através
de uma única aplicação. Ou seja, o invés-
tidor que tiver apenas CrS 50 mil terá
metade do seu dinheiro aplicado em um
fundo de renda fixa e o restante em uma
caderneta de poupança.

Aqueles que dispuserem de CrS 80
mil iniciais terão 40% dos recursos invés-
tidos cm RDBs com rentabilidade fixada
em 12% ao ano acima da TR (o Renda
Max). 30% em uma caderneta de pou-
pança e 30% em um fundo de renda fixa.
Os investidores que tiverem mais de CrS
180 mil terão duas opções. Na primeira.
30% do dinheiro serão aplicados no
Renda Max, 20% em uma caderneta de
poupança, 30% em um RDB préfixado e
20% em um fundo de renda fixa. Na
segunda, 40% dos recursos serão desti-
nados para o mercado de ações, 30% no
Renda Max e 30% em um fundo de
renda fixa.

O Mix Invest é o terceiro produto que
o Nacional lança este mês, de olho nos
cruzados novos que começam a ser libe-
rados a partir do dia 15 — o primeiro foi
o Crédito Direto Nacional, uma linha de
financiamento para aqueles que têm cru-
zados novos bloqueados no banco; o
segundo, o Renda Max. que permite ao
investidor aplicar seu dinheiro em um
RDB com rendimento fixado em 12% ao
ano acima da TR. Para divulgar o Mix
Invest o Nacional vai desembolsar USS
500 mil em maciças campanhas de mar-
keting.

Consuelo Dieguez

O Ministério da Economia deve enca-
minhar ao Congresso, nos próximos
dias, pedido de autorização para o lança-
mento das Notas do Tesouro Nacional
(NTN) — um papel do próprio Tesouro,
com prazo mínimo de um ano. pós-fixa-
do e indexado a um índice de inflação a
ser definido. Com este papel, o Tesouro
poderá girar a divida de CrS 1.4 trilhão
em LFTs junto ao mercado, referente
aos papéis que não foram bloqueados
pelo Banco Central, e que começam a ser
resgatados no próximo mês.

Fontes do governo explicaram que,
apesar do pedido de autorização ao Con-
gresso, as NTNs não devem ser lançadas
já em setembro. Isto porque o Tesouro
tem caixa para resgatar estes papéis até
dezembro sem precisar fazer lançamento
de novos títulos. No entanto, o governo
quer ter a garantia de que poderá lançar
mão desse papel assim que necessário e.

por essa razão, vai solicitar sua aprovação
o mais breve possível pelo Congresso.

O governo está confiante na boa acei-
tação desse papel pelo mercado, princi-
palmente em função da antecipação da
liberação dos cruzados novos. Na avalia-
ção de técnicos do governo, o principal
efeito dessa antecipação foi a volta da
credibilidade junto ao público e ao pró-
prio sistema financeiro. "Agora ficou
mais fácil a adoção de novas medidas
econômicas e também a aceitação dessas
NTNs". afirmam esses técnicos.

Pelas pesquisas que foram feitas jun-
to ao público. 48% dos invetidores não
acreditavam que o Banco Central fosse
devolver os cruzados novos retidos. Des-
sa forma, a atuação da área econômica
do governo ficava comprometida. "É
muito difícil se propor qualquer medida
sem que haja credibilidade por parte da
população.O lançamento de um titulo
federal de mais longo prazo, por exem-
pio. exige confiança do sistema financéi-
ro no governo", explicam os técnicos.

Juros continuarão altos

O 
diretor de Política Monetária
do Banco Central, Pedro Bo-

din, admitu que o ajuste Fiscal só
poderá ser feito no longo prazo. Até
lá, a política monetária restritiva, que
implica altaS taxas de juro, será um
dos principais instrumentos de con-
trole da inflação. Bodin descartou a
possibilidade do Banco Central ele-
var o depósito compulsório dos ban-
cos junto ao BC ou restringir ainda
mais o crédito ao consumidor.

O diretor considera a cobrança de
saneamento imediato nas contas pú-
blicas "uma visão míope". Mas en-
tende que já há um grande avanço na
discussão do ajuste fiscal. "A necessi-
dade de equilíbrio nas contas do Te-
souro é um consenso dentro do go-

verno e na sociedade", garantiu. Para '
ele é fundamental o engajamento dos
governos estaduais e municipais no
programa de ajuste, pois se trata de
uma questão de lógica: "A falta de
acordo não é viável para o país como
um todo."

Bodin admitiu que o Tesouro Na-
cional pagará a conta da diferença
entre a remuneração de 6% ao ano, *
paga aos cruzados novos, e os 8%
anuais garantidos pelos Depósitos
Especiais Remunerados (DER). Isso
porque os saldos do DER serão apli-
cados basicamente em títulos públi-
cos federais, custeados pelos cofres
públicos. "O juro será pago com re-
ceita fiscal já prevista no orçamen-
to.", explica.

LIQU1DAÇAO - ATE 10/8
PARA PAGAMENTO EM CHEgUE OU DINHEIRO

Jeans Tradicional Bag e Semi-Bag (Superstone, Délavé e Black)
de 21.500, por 12.900,

Camisa Pólo Piquet (estampada, várias cores)
de 17.900, por 'B.éOQ,

Camisetas de Malha Básica (várias cores)
de 8.200, por 4.9QO,

Suspensórios de Seda Pura (lisos e estampados)
de 18.900, por 11.340,

Conjunto de Gravata de Seda Pura com Lenço
de 27.900, por 16.740,
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Loyolu: encerrando o cuso

Brasília — Aldori Silva

Loyolu: encerrando o caso
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Caso Usiminas ecoa no exterior

Deságio da dívida brasileira cai e privatização fica menos atrativa

BNDES apresenta defesa
Sérgio Costa

• A liminar ameaçando o leilão da
Criminas já está causando os primei,-
roji problemas no setor externo. É
que no mercado financeiro interna-
ciónal, nos últimos dias, começou a
cair o deságio dos títulos vencidos da
divida externa brasileira — os Depo-
sit Facility Agreemcnt, ou DFAs, que
haviam sido estabelecidos como uma
das moedas da privatização exatamen-
te para atrair o interesse de investido-
res estrangeiros no programa. E com
o detalhe de que está subindo o valor
do deságio da dívida de um país vizi-
nho, também às voltas com privatiza-
çoôsVa Argentina, que está aceitando
títúíos da dívida no processo.

: 'No dia 6 de maio, os títulos do
débito brasileiro eram negociados
copr um deságio — ou seja, o valor
qúçV.o mercado admitia para cada
US$.1. vencido — de 27,50%. Depois
do'"edital, no final daquele mesmo
mês, a cotação já era de 31,75% (no
diá' 6 cie junho), e subiu até 35,25%
no, dia Io de agosto, véspera da limi-
iKH? omitida pela Justiça mineira con-
tra ,'a privatização. Uma semana de-
pois, a cotação chegou a 34,38% —
ou's'çja, quase um ponto a menos. O
tinflo argentino estava em 21,88% no
dia 6 de maio, chegou a 29,25% em Io
de.jagosto e, no dia 7, alcançou os
32% de deságio.

£pndos — O que se teme, no
BNDES, é que isto seja mais do que
uma- tendência. Afinal de contas, os
DFÂs, entre as moedas de privatiza-
çim, só perdem (e mesmo assim por
potjco) para os cruzados novos: USS
27 bilhões contra USS 28 bilhões. E a
partír do momento em que passam a
valer mais, exigem um volume maior
de 'recursos 

para se viabilizar a mes-
ma: operação. Só para o leilão da
Usiminas o BNDES estava contando
com'a utilização de algo em torno de
USS'2 bilhões em DFAs, por parte de
grandes fundos internacionais, for-

rnados por associações de bancos
nacionais com estrangeiros, como o
Bozano, Simonsen com o Deutsche
Bank.

Quem tem DFAs também fica
com a alternativa de tentar negociar
no mercado secundário e comprar
títulos da Argentina, México e Vene-
zuela. O deságio do título brasileiro
cai, mas para os outros aumenta. No
caso da Argentina, para se ter uma
idéia, a publicação Privatisation In-
ternational já citou que as primeiras
transferências de controle de empre-
sas estatais para o setor privado —
que incluíram a Aerolíneas Argenti-
nas — renderam USS 7 bilhões, três
vezes mais que o preço mínimo.

Desestímulo — "A atratividade
pelo Brasil começa a diminuir", cons-
tata Luiz Chrysostomo de Oliveira
Filho, subchefe do Gabinete de
Apoio ao Programa Nacional de De-
sestatização. Um problema a mais
que pode surgir no horizonte, no caso
do leilão da Usiminas, é a queda do
deságio dos DFAs desanimar a entra-
da no páreo desses investidores de
fora. Aí, com uma disputa menos
acirrada, o efeito é justamente o de
não puxar muito para cima o preço
mínimo de USS 1,6 bilhão fixado pa-
ra a privatização da empresa.

O que acontece é que os proble-
mas podem terminar se estendendo à
privatização de outra empresa, a
Companhia Siderúrgica de Tubarão.
É que o governo brasileiro estava
tentando convencer os dois sócios
minoritários da CST, a Kawasaki
Steel e a Uva italiana, a abrirem mão
do seu direito de preferência — esta-
belecido cm acordo de acionistas —
no caso de alienação de controle da
empresa. E a proposta brasileira pas-
sava exatamente pela permissão de os
dois grupos poderem participar do
leilão da CST usando as moedas da
privatização — e, no caso, a principal
alternativa ficava mesmo para os
DFAs.

Tasso Marcelo —17/6/90

Chrysostomo: atratividade pelo Brasil diminui

Deputado também pressiona
BELO HORIZONTE — O depu-

taciojí.stadual Raul Messias Franco (PT-
MG)1 solicitou, ontem, que a mesa da
Assembléia Legislativa adote uma pro-
posta de açào de inconstitucionalidade
do .Programa Nacional de Desestati/a-
çàri (PNAD). elaborada pelo jurista Ed-
garitAmorim, ex-deputado federal, a ser
apresentada ao Supremo Tribunal Fede-
raloCm Brasília. A mesa vai se reunir no
começo da semana e o deputado espera
qiji á decisão possa refletir a maioria da
Assembléia, que ou è contrária ou tem
críticas ao procedimento de privatização,
sobretudo o da Usiminas.

-,'lissa é a segunda iniciativa em curso,.
em.Minas, para tentar barrar a venda. A
primeira foi a da CGT, que conseguiu
liminar suspensiva do processo na 8'1 Va-

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.Terminado o prazo de garan-
tia,faça um contrato de reno-•váçãode:

GARANTI A POR 1 ANO

DIMERJ • 253-3457

íSSíSííi mm

irfi i

NÃO SE COMPRASEM ANTES CONSULTAR ESTE TELEFONE

223-1343

VIGO DO BRASIL CAMBIO E TURISMO LTDA

COMUNICADO À PRAÇA
Informamos que foram roubados no dia 05/08 em nossa filial na Rua Visconde

Plrajá, 443, loja C, os seguintes bilhetes de passagens aéreas:= VARIG — 042.4210 188.982 a 189.000
, = VASP — 343.2226.742.029 e 742.031 a 742.100= TRANSBRASIL — 653.4292.037.113 a 037.140= TAM — 000.1205.064.009 a 064.050' 

_ = RIO SUL —293.6101.532.254 a 532.300
Ficando os mesmos sem valor comercial.

ASS.: VIGO DO BRASIL CÂMBIO E TURISMO LTDA

de

BANCO MERCANTIL

DO BRASIL S.A.

y.L

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
C.G.C. 17.184.037/001-10

SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
SEDE: BELO HORIZONTE — MG
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em reunião realizaria em 08/08/91 o Conselho de Administração deste Bancodeliberou que os dividendos relativos ao 1* semestre de 1991 serão pagos pelo valor de Cr$ 1 710,00 por lote de 1.000 ações.Serão adolados os seguintes critérios:1 Ações com direito: negociadas o registradas em nossos livros até 16/08,'91— 2 Ações sem direito: registradas a partir de 19/08/913, Data do crédito: 03/09/91 junto ás agências do Banco Mercantil do Brasil S.A.IMPOSTO OE RENDADe acordo com o disposto nos artigos 35 e 36 da Lei n" 7.713/88, não haverá retenção do Imposto de Renda na Fonte.A DIRETORIA

Até meados de julho, os gastos com
a contratação de consultores de 27 em-
presas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização já tinham somado
CrS 1,68 bilhão, produzindo estudos
que poderão ficar desatualizados com o
atraso dos cronogramas da privatiza-
ção. Este é um dos principais argumen-
tos colocados pelo BNDES no agravo
de instrumento que interpôs ontem na
8a Vara Federal de Minas, para cassar a
liminar concedida sexta-feira passada
suspendendo o leilão da Usiminas.

Assinado pelo chefe do Departa-
mento de Contenciosos do Banco,
Wanderley Pinto de Medeiros, o docu-
mento diz textualmente que os autores
da ação cautelar a estão usando "para
defender interesses políticos regionais".
O agravo até aponta que, enquanto a
ação popular reclamava a existência de
um ato lesivo ao patrimônio público —
ou seja, uma privatização da Usiminas
por um preço muito baixo —, na verda-
de a transferência de controle da em-
presa ao setor privado ainda está em
andamento e sequer se configurou.

Recurso — O recurso do BNDES
sustenta que a definição do valor mini-
mo para a privatização da Usiminas
(USS 1,84 bilhões em 31 de maio, mais
a correção pela TRD) "foi respaldada
em exaustivos estudos realizados por
dois consórcios de empresas que atua-
ram como consultores independentes",
e confirma que, até 15 de julho, o pro-
cesso de privatização da empresa já
consumira CrS 424,8 milhões.

O Banco também lembra que a me-
dida liminar concedida sexta-feira pas-
sada não foi precedida de uma caução,
citando sua obrigatoriedade com base
no artigo 804 do Código de Processo
Civil e garantindo que a suspensão do
leilão, além de acarretar sérios prejuízos
ao BNDES, "comprometerá o futuro
da própria Usiminas". "A empresa, em
mão do governo, terá sua capacidade de
crescimento, de atualização tecnológica

e de diverficação ou enobrecimento de
produtos limitada a sua geração pró-
pria de recursos e nada mais", comple-
ta.

diretor da secretaria da 8a Vara de
Justiça Federal de Minas Gerais, Rai-
mundo Menezes, disse, ontem, que o
primeiro passo do órgão, com relação
ao agravo do BNDES, será intimar o
presidente da regional da CGT, Albên-
zio Dias, para em cinco dias apresentar
sua resposta ao instrumento jurídico
que visa manter o processo de privati-
zação da Usiminas. Somente então o
juiz Antônio Francisco Pereira aprecia-
rá o instrumento de agravo do BNDES,
reformando o despacho anterior, ou se-
ja, revogando a liminar, ou mantendo o
despacho. Neste caso, o juiz é obrigado
a enviar a liminar para julgamento no
Tribunal Regional Federal, em Brasília,
ao qual o estado está subordinado, e
analisar o recurso. Até às 18h30, contu-
do, Menezes ainda não recebera o agra-
vo.

1 Ao elogiar os méritos da liminar
suspensiva da privatização da

Usiminas, impetrada pela seção minei-
ra da Confederação Geral dos Traba-
lhadores (CGT), o presidente da Fede-
ração das Indústrias de Minas Gerais
(Fiemg) provou que, pelo menos em
uma questão, as duas entidades estão
de acordo. "A liminar é oportuna e
abre uma chance às autoridades para
que, com humildade, debatam com se-
riedade o processo junto a sociedade.
Ainda há tempo de se reverter o pro-
grama", acredita Alencar Gomes, pa-
ra quem o governo não pode abrir mão
de uma empresa que não deu motivo ao
processo de privatização. "O primeiro
compromisso de governo anunciado
pelo presidente da República foi o
combate à inflação.

ra da Justiça Federal, há uma semana,
cm ação popular formulada pelo jurista
José Alfredo Baracho, diretor da Facul-
dade Direito da UFMG e vice-presidente
da seção mineira da OAB.

Aniorim baseia-se nos incisos 19 e 20
do artigo 37 da Constituição Federal,
que prescrevem a elaboração de lei espe-
cifica tanto para a criação quanto para a
extinção de uma empresa estatal. A Lei
8.031, que estabelece as regras do PND,
é, no entender de Amorim, genérica e
não específica para cada estatal. "Essa
lei, que é uma afronta à Constituição,
ainda dá ao presidente da República po-
deres para apontar as empresas privile-
giadas e em que condições isso se fará",
observou.

Interesse na compra

Empregados

podem investir
US$ 10 milhões

Nairo Almeri

Belo 
horizonte — Com

disposição de aplicar até USS
10 milhões — 4% de seu patrimônio
de USS 250 milhões —, a Caixa dos
Empregados da Usiminas condicio-
na a sua participação na privatiza-
ção da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A a dois compromissos pe-
Io Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). Primeiro, garantir com o
governo a verticalização da siderúr-
gica, que poderia entrar na distribui-
ção de seu aço, formar uma trading
company, uma empresa de informá-
tica e ingressar no setor de autope-
ças. E, segundo, abrir a seus empre-
gados a discussão da privatização.

"Os empregados da Usiminas,
ao longo de seus 28 anos de opera-
ção, não fizeram outra coisa senão
dedicar esforços. Não se conhece
nos últimos 10 anos uma só greve na
usina. Esse pessoal precisa de um
reconhecimento, um tratamento ati-
pico, que não seja somente a chance
de comprar um milhão de ações a
preços mais baratos", defendeu on-
tem o presidente da Caixa, Ademar

de Carvalho Barbosa. "Além do
mais, mesmo com os preços vantajo-
sos e financiamentos do BNDES, o
pessoal da ativa e os aposentados
não conseguirão assumir as ações
oferecidas, porque ganham mal",
acrescentou Ademar, ao revelar que
entre os 19 mil empregados da em-
presa (15 mil da ativa e 4 mil apo-
sentados e pensionistas) 90% ga-
nham menos de 15 salários mínimos
por mês — CrS 255 mil.

Na Usiminas desde maio de 1958,
quando ainda não havia sido com-
prado o terreno para a execução do
projeto, Ademar Barbosa foi diretor
da empresa no periodo 1964-88, sen-
do presidente nos seis últimos anos.
"A privatização só terá êxito se ocor-
rer a participação do pessoal no pro-
cesso. Sem a participação do pessoal,
aposentados e da ativa, haverá uma
frustração imensa", adverte o presi-
dente da Caixa dos Empregados.

O ex-presidente da siderúrgica
salienta que a caixa só entrará no
negócio se houver a garantia de um
retorno anual de 10% a 12% corri-
gidos sobre o capital investido.
Ademar Barbosa defende a discus-
são do destino da siderúrgica não
apenas com a Caixa, mas também
com as associações dos empregados
c dos aposentados.

Novo presidente da GM

quer 
mais rentabilidade

SÃO PAULO — Do alto de seu 1,93
metro, o novo presidente da General Mo-
tors do Brasil, Richard Wagoner Jr„ já
conseguiu enxergar muitos desafios para
o destino da empresa, a segunda maior
montadora brasileira, depois da Volkswa-
gen. O principal, segundo ele mesmo defi-
ne, "é melhorar o perfil da rentabilidade"
da subsidiária brasileira que, em 1990,
com um faturamento bruto de USS 2,5
bilhões, não conseguiu lucro real, embora
também não tivesse prejuízo. Ele assumiu
o cargo oficialmente há apenas oito dias,
em lugar de Robert Stone.

Desafios á parte, Wagoner Jr. tam-
bèm traz, em sua segunda jornada de
trabalho no Brasil — a primeira foi de
1981 a 1987, quando passou de tesoureiro
para diretor executivo de finanças —,
muitas ambições, entre elas o desejo de
atingir a liderança do mercado brasileiro
de veículos. Sem revelar detalhes da sua
estratégia de longo prazo, que prevê in-
vestimentos de USS 1 bilhão no periodo
de 1991 a 1995, ele não hesita ao declarar
suas intenções. Como alguns de seus an-
tecessores, Wagoner Jr. quer o lugar da
Volkswagen no ranking. A GM detém
uma participação no mercado brasileiro
de 22.84% (período de janeiro a julho de
1991). Nos próximos anos, o objetivo é
alcançar pelo menos 30%, meta que Wa-
goner Jr. considera "boa 

por enquanto".
Nova postura — Wagoner Jr. as-

sume a presidência da GM brasileira ten-
do à frente um quadro um pouco mais

otimista do que a empresa enfrentou em
1990, quando sua produção alcançou
170.000 veículos. Já em 1991, buscando
uma recuperação do terreno perdido, a
empresa tem como meta um faturamento
bruto de USS 2,7 bilhões, e, quem sabe,
algum lucro. A produção, este ano, se-
gundo estimativa do vice-presidente da
montadora, André Beer, é de 185.000
veículos. As exportações se situarão na
faixa de USS 230 milhões a USS 250
milhões, repetindo o resultado do ano
passado.

O novo presidente, de apenas 38 anos
de idade, reservou a manhã de ontem, na
fábrica da GM em São Caetano do Sul,
para se apresentar á imprensa. Na quar-
ta-feira à tarde, em Brasília, teve um
rápido encontro com o presidente Fer-
nando Collor. Ele confirma apenas que
os USS 1 bilhão serão usados na moder-
nização das duas fábricas da GM — em
São Caetano e em
São José dos
Campos, distante
100 quilômetros
de São Paulo — e
no lançamento de
dois novos mode-
los de automóveis.
Um desses carros,
o Omega, substi-
tuirá, provável-
mente em 1992, o
veterano Opala.

INTERNACIONAL \
Hong Kong —Françe Presse

Clientes quiseram sacar depois do horário bancário

Pânico gera corrida

ao Citi em Hong Kong

David Stamp
fíeuter

HONG KONG — Assustados
com o escândalo BCC1, clientes do
Citibank em Hong Kong lotaram
agências da instituição na ex-colônia
britânica para sacar seus depósitos.
De jovens homens de negócios a do-
nas de casas, eles foram em massa ao
maior banco dos Estados Unidos sem
dar ouvidos às declarações da institui-
ção, de que suas finanças estão em
ordem. A corrida atingiu também as
agências no Paquistão, outro pais
muito afetado com as fraudes no BC-
Cl e onde, nos últimos dias, circula-
ram informações de que o Citi estava
quebrado. Mas o banco provou o que
dizia: pagou todos os cheques que
deram entrada em seus guichês.

Tem havido, uma espécie de histe-
ria coletiva na Ásia, especialmente cm
Hong Kong, depois do escândalo BC-
Cl. Além disso, na semana passada
um deputado americano, John Din-
gell, disse que o Citi estava "técnica-
mente insolvente", tomando como
base o fato da instituição ter recorrido

algumas vezes ao redesconto do FED,
o banco central americano. Houve
desmentidos do governo, do FED,;
que é uma instituição independente, c
do próprio Citi. Mas, cm muitos pai-!
ses asiáticos o fantasma do BCCÍ co-J
meçou a produzir algo mais que tu-;
mores. j

— (O Citi) pode ser o maior bancoj
dos Estados Unidos, mas o BCCI era.
também um banco enorme, mundial;
—, dizia ontem uma jovem correntis-l
ta, que aguardava na fila a vez de ser'
atendida. O Citi tem 27 agências cm1
Hong Kong, das quais, até o meio-
dia, nove haviam sido atingidas pelos'
boatos. Muita gente quis sacar após o
expediente. Foram vistas filas em
duas ou três. Stevc Baker, dirigente
do Citi em Hong Kong, disse que o
problema não havia afetado profun-
damente a organização. "Nossos,de-,

pósitos são de bilhões de dólares",
disse ele, acrescentando que somente'
1% foi sacado ontem. A Bolsa de
Hong Kong teve queda de 22,09 pon-
tos no seu índice Hang Scng na parte
da manhã.

BCCI faz ameaça de morte
WASHINGTON — Masihur Rah-

man, ex-diretor financeiro do BCCI,
foi apresentado ontem em Washington
como uma testemunha-chave nas in-
vestigações sobre o escândalo. Com a
identidade mantida em segredo até
agora, ele passou ao Senado americano
documentos e informações ainda não
revelados mas considerados valiosissi-
mos. Rahman fugiu de Londres com a
família, depois de receber seguidas
ameaças de morte, e encontra-se agora
sob proteção da polícia.

Bastante tenso, Rahman, que re-
nunciou ao cargo em agosto de 1990,
contou que depois de tomar conheci-
mento das fraudes e negócios escusos
conduzidos pela organização, avisou
ao restante da diretoria que não se

sentia bem com a situação e que deseja-,
va pedir demissão para poder denun-
ciar tudo o que sabia. A resposta dç um'
outro diretor, Mazher Abbas, segundo
Rahman, foi muito clara: "Você mor-
rerá antes disso; se abrir a boca ou for
á Justiça, usarei minha (própria) arma
contra você". , |

O BCCI foi fechado na Europa em;
5 de julho depois da descoberta de uma'
série de fraudes, que podem gerar um
rombo de USS 20 bilhões, e crimes que
vão da lavagem de dólares do narcotrá-
fico ao financiamento de atividades
terroristas. Em Hong Kong, um grupo;
de clientes continuou a greve de fome;
iniciada dias atrás pela liberação de'
depósitos. I

INDICADORES

Bolsas
Fechamento Recordede Records de

(indices') Pantos a|ta em 91 baixa em 91

Tdquio 23.482,46 -208^6 27.146,91 22.176,17
(Nikkei) •••&*
Nova lorque 3.013,86 -12,75 3.035,33 2.470,30
(Dow Jones)
Londres 2.600,6 + 3,2 2.601,7 2.054,08
(FTSE) ;
Frankfurt 1.630,21 -1,22 1.712,76 1.311,82
(DAX-30)
Hongkong 4.04675 -K75  4.063,01 2.984,01
(Hang Seng)

Fontes: fíeuter e AP Dow Jones

Moedas (cotaçâo/dólar)

Ontem Anterior

lene 136,15 135,95

Franco 5,845 5,841
Franco suipo 1,504 1,502
Libra 1,7030 "7,7095
Lira 1.288^""v286
Ddiar
canadense n.d. n.d.
Coroa sueca 6,245 6,244
Florim 1,937 .I/,®?®,

"peseta'

Cruzeiro 355,50 355,50
Peso
uruguaio 2.216 2.217
Austral 9.900 9.910

Fontos: Router e Efe (Londres);' uma libra
compra US$ 1,7030

Commodities

(libras por t) Ontem j Anteriorj

Cafi (set.) 519,00 525,00
Cacau (set.) 650,00 662,00
Apiicar (out.)' 207,80 212,40
Trigo
(novembro) 115,15 114,90
Suco laranja
(setembro)" n.d. n.d.

Ouro (US$/6nça-troy)
Ontem Anterior

Nova lorque
(Handy and
Harman) 357,60 356,80.
Londres 358,00 357,25
Paris 356,35 358,01-
Zurique 357,55 356,50>
Hong Kong 356,75 355,85

Fonte: UPI

Juros
Emissão
(90 dias)

Facha,
mento

Um ano
atrás

!Tesoiiro 
5,50% 7,31%;

C.D.  5,64% 770%"
C. Paper 5,86% 770 V
Euroddiar '5,88% 7,94%"
Libor 5 3/4% n.d.i;

1

Fontes: The Wall Street Journal
(618191) e ' Financial Times (818191)

Petróleo
(US$/twrril)*

Ontem Anteriot

Londres 19,50 19,50
-Li

Fonte: EFE (Londres); ' em dólares por
tonelada;•• em centavos de dólar porlibra peso, cotado em Nova Iorque

Fonte: EFE; cotação do óleo cru ; Mtipo Brent para entrega em setembro * \ *
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Informe Econômico

que é ser sócio da inflação?
;; ; w É o seguinte: num grande banco brasileiro, um qual-
$jquer entre os cinco maiores, transitam por dia algo como US$
è#| bilhões. Trata-se de dinheiro que circula pelas agências em

^jfodo o país, dinheiro de cobranças, ordens de pagamento,
l^iepósitos, pagamentos de contas, etc. A grande maioria dos

donos desse dinheiro aplica-o em algum investimento. Mas
uma pequena parte não aplica, por motivos variados: o sujeito

H perdeu a hora, não soube que o dinheiro já estava em sua
conta, era pouca quantia, não valia a pena, e assim por

adiante.
Na média brasileira, se a taxa de juros não está boa,

: sabe-se que de 3% a 4% do dinheiro não é aplicado. Esse
I- dinheiro dorme no banco, que pode utilizá-lo. Ou seja, o

banco pega o milhão do sujeito que não aplicou, investe,
•jg-obtém um lucro, embolsa e no dia seguinte devolve o milhão
•••:para a conta do sujeito.

Mas digamos que a taxa de juros esteja muito boa e
apenas 1 % do dinheiro não seja aplicado. Como o trânsito é
de USS 3 bilhões, isso significa que US$ 30 milhões dormem
no banco. Nas últimas semanas do governo Sarney, as aplica-
ções no overnight estavam rendendo 3% ao dia. No caso do
nosso exemplo, nada menos que US$ 900 mil de ganho num

(dia. Ou, 19,8 milhões por mês de 22 dias úteis, ou 237 milhões
j por ano. Uma fortuna ganha só com o dinheiro que passou

por ali.
Hoje, as aplicações de um dia estão dando 0,4% — ou

'.'seja, no caso de nosso exemplo, US$ 120 mil por dia. Ainda é

^dinheiro, mas comparando com antes é uma tristeza. Basta
ver a queda de rentabilidade dos bancos para se ter uma idéia

q-j de quanto perderam.
gvj Quem pagava? O governo, pois o dinheiro era aplicado

em títulos públicos. Compreende-se por que os bancos lamen-
"'•''taram o fim do overnight.

Uma tese circula no mercado financeiro: os grandes'. 
bancos brasileiros, do jeito que estão estruturados hoje, preci-

k>\sam de 10% a 15% de inflação mensal.
0 ír Mas, claro, há países sem inflação nos quais os bancos
; 

' iambém ganham dinheiro. Os bancos fazem lá o seu papel:
; 

' 
recolhem poupança e emprestam para investimentos,

-fü; Quer dizer, é preciso que os bancos brasileiros sejam
' I forçados a se arrumarem para uma vida sem inflação.

D

Üj Cenas brasileiras
1. Um banqueiro do Rio,

/. que tem paixão por carros Mer-r" "cedes, comprou um de seus so-
nhos, há duas semanas. Mas an-
tes de circular com o novo objeto
de desejo, mandou retirar frisos
e todos os sinais que identificas-
sem a Mercedes, inclusive a es-
trelinha.-flIÍIT 2. Um empresário paulista,¦'"'desses de nome nacional, foi fla-

o! grado recentemente pilotando"™üm modestíssimo Chevette.
'Quando lhe perguntaram sobre a
estranha preferência, explicou:
estava sem segurança naquele

rrr-;dia, achou melhor não dar ban-
,r deira, deixou em casa o BMW.
rn; 3. Um outro empresário,
;;:.que costuma aparecer dirigindo
;-.um incrementado Monza Cias-

. t sic, contava ontem que pretendia
or, mudar de carro. Um importado?
¦j, "Que nada, respondeu, vou pas-
ll sar para um Golzinho, sem mo-

torista. Ajuda a disfarçar."
4. O leitor compreenderá

por que não aparecem aqui os
nomes desses personagens.
Capital é capital

A privatização da Empresa
^..Brasileira de Aeronáutica (Em-

braer) ainda não faz parte dos
planos de seu diretor superinten-

i flente, Ozires Silva. Ele não des-
Lcarta, no entanto, a idéia. "Não

importa saber de quem é o capi-
tal, meu objetivo é vender aviões
e recuperar a Embraer", diz Ozi-
res, um dos fundadores da em-
presa em 1969.

O coronel engenheiro argu-
menta que, se a Embraer vai
mal, não é hora de pensar em
vendê-la. Em outras palavras,
não haveria compradores para
uma fábrica que, ao lado de in-
contestável prestígio internacio-
nal, carrega uma dívida de US$
600 milhões e tem US$ 100 mi-
lhões em aviões encalhados no
pátio.

Independentemente da pri-
vatização da Embraer, duas de
suas subsidiárias poderão pas-
sar, em curto prazo, às mãos da
iniciativa privada - a Neiva,

Sue 
fabrica pequenos aviões, e a

irbita, criada para projetar e
construir satélites."Nós não temos vocação es-
pacial", confessa Ozires, dispôs-
to a se livrar da deficitária Órbi-
ta.
Crédito educação

O Banespa lança uma novi-
dade no próximo dia 15: um cré-
dito educação ou uma poupança
educação. O pai abre uma conta
que o banco administra e cujos
recursos depois são utilizados
para custear a educação do fi-
lho.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

DOLLAR, CDB, RDB, AÇÕES, CADERNETA DE POUPANÇA.
Em que investir seus cruzados desbloqueados

a partir de 15 de Agosto? Invista na melhor opção:

VOCÊ
Dê férias à sua cabeça e tenha o melhor

retorno do seu capital. Viaje pela TURISTUR.

TURISTUR R. Araújo Porto Alegre, 36/11° Tel: 240-0173

>;•

REDE FERROVIAMA FEDERAL SA.
RFFSA

mL
Governo
do Brasil
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AVISO DE ALTERAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0018M/SR 3/91
O presente AVISO, publicado no Diário Oficial da União, nos dias 06, 07

e 08 deste mês, está sendo republicado, em razão do adiamento da Licitação,
comunicado aos interessados na sessão de entrega dos envelopes (Docu-
mentos de Habilitação e Propostas), do dia 04/07/91, estabelecida no
AVISO publicado no Diário Oficial da União dos dias 3,4 e 6 de junho de
1991.

OBJETO: Contratação de empresa (s) nacional (is) para Operação dos¦Terminais Ferroviários de Arará e Marítima, localizados no Município do Rio
de Janeiro — RJ, em áreas adjacentes ao Porto, compreendendo as atividades
de descarga, manuseio, guarda, controle, recarga e ponta rodoviária de
produtos transportados em vagões ferroviários.

PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais com experiência nos serviços de
operação de terminais de carga, ferroviários ou rodoviários.

EDITAL: O referido EDITAL estará à disposição dos interessados para
consulta e/ou aquisição, na sala 406 do Prédio Gerencial da SR 3, situado ã
Avenida Brasil, 2001 — Juiz de Fora — MG, nos dias de expediente normal,
de 08/08/91 a 22/08/91, nos horários de 09:00 às 12:00 horas e de 13:30 às
15:30 horas. Será cobrada uma taxa de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil
cruzeiros) para a aquisição dos mesmos. As empresas que anteriormente
haviam adquirido o EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0018/SR 3/91 estão dispen-
sadas do pagamento da taxa para aquisição do EDITAL DE LICITAÇÃO N°
0018M/SR 3/91.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: O recebimento dos envelopes n°
1 —Documentos de Habilitação, n° 2 — Proposta Técnica e n° 3 — Proposta
de Preços, se dará às 14:00 horas do dia 11 /09/91, no 1 ° andar — auditório' do Prédio Gerencial da SR3, no endereço supra mencionado.

Superintendência Regional Juiz de Fora — SR 3

Rio tem inflação de 13,97%.

• FGV indica que em julho a carne puxou alta de 16% para os alimentos?

A Fundação Getúlio Vargas con-
firmou, ontem, a aceleração dos pre-
ços no varejo, em julho, no Rio, ao
divulgar uma taxa de 13,97% para o
seu índice de Preços ao Consumidor
(IPC), contra os 11,9% de junho. E a
maior inflação que a FGV registra na
capital carioca, desde fevereiro,
quando o índice marcou exatos
20,4%. As maiores pressões, em ju-
lho: as altas nos preços da carne, que
colocaram a inflação média dos ali-
mentos na casa dos 16%, contra
9,9% no mês anterior.

A pesquisa da Fundação detectou
reajustes de preços de 56,5%, na alca-
tra e na cha-de-dentro, de 46%, no
lagarto, e de 39,6% no contra-filé.
Ainda entre os produtos alimentícios,
registrou-se um aumento de 17% nos
gastos com leite fresco. Os gastos com

Negociação está

mais complicada
As negociações entre supermercados

e fornecedores estão mais difíceis essa
semana. Os varejistas explicam que as
indústrias estão apresentando tabelas
com aumentos de, no mínimo, 15% e são
vários os produtos com reajustes supe-
riores a 30%. Levy Nogueira, presidente
da Abras (Associação Brasileira dos Su-
permecados), admite que houve uma li-
geira redução do número de negócios
com os fornecedores."Há uma expectativa muito grande
de ambas as partes", comenta ele sem, no
entanto, revelar quais os setores que es-
tão praticando reajustes abusivos. "A
indústria não está baixando os preços,
eles se limitam a explicar que os insumos
aumentaram de preço", comenta No-
gueira ao afirmar que a expectativa é que
as negociações voltem ao normal na pró-
xima semana.

Já Nelson Veiga, assessor da diretoria
do Paes Mendonça, afirma que "os prin-
cipais aumentos recaem sobre os deriva-
dos de trigo, doces, carnes e laticínios".
Segundo ele, apesar de o governo ter
determinado a volta do controle, na in-
dústria, sobre alguns desses setores, os
fornecedores não alteraram as tabelas
válidas para o mês de agosto. Para Vei-
ga, "a maior dificuldade nas negociações
vem do fato de que os preços estão au-
mentando num ritmo que os consumido-
res não estão podendo acompanhar".

De acordo com os dados preliminares
da Abras, o volume de vendas nos super-
mercados cresceu 3,5% em julho, com-
parado com junho.

alimentação fora do domicílio também
tiveram reajustes acima dos dois dígi-
tos, em julho: as refeições em restau-
rantes ficaram 13,5% mais caras.

Cinema — Fora dos alimentos,
as maiores pressões ficaram para
itens como as entradas para o cinema
— que ficaram 54,5% mais caras pa-
ra o carioca, no mês passado, segun-
do a pesquisa da FGV. Com um
reajuste um pouco menor, mas acima
dos 20%, ficaram os preços para
aquisição de telefone, que na cidade
do Rio de Janeiro subiram 24,2% em
julho.

Com os 16% de julho, apenas os
preços do grupo Alimentação — o
que mais pesa dentro do IPC —,
pelas contas da Fundação Getúlio
Vargas, já foram reajustados em
126%, entre janeiro e julho. Mas a

maior variação de preços, mesmo, fi-
ca com o grupo Habitação, que nes-
ses primeiros sete meses de 1991 já
exibe uma inflação de 753%. Entre os
seus itens está o imposto predial, que
repetiu em julho o mesmo reajuste de
junho: 35%.

No mês passado, a maior inflação
entre os sete grupos que compõem o
índice aconteceu em Assistência à
Saúde e Higiene: 18,1%, onde o peso
ficou por conta das consultas com
dentistas, que ficaram em média 24%
mais caras em julho. O grupo Vestuá-
rio teve aumentos de preços de 16%,
na média, contra 12,6% dos Serviços.
Pessoais, 10,5% dos Serviços Públi-
cos, 10,3% de Habitação e, comple-
tando, 9,3% nos Artigos de Residên-
cia.

Aspressoes
Alcatra 56,5
Cha-de-dentro 56,4
Cinema 54,5 /
Lagarto 46,1
Contra-fil6 39,7 ;
Imposto predial 35,0
Telefone (compra) 24,2 - ¦

Dentista 24,2
Leite fresco 17,0
Restaurante 13,5 ¦

Simonsen aprova controle
"Eu teria feito a mesma coisa se

estivesse no governo", afirmou on-
tem o ex-ministro Mário Henrique
Simonsen, aprovando a volta do con-
trole de preços. Na sua opinião, foi
uma manobra tática que se justifica
no momento devido à importância da
expectativa da inflação. "A entrada
da entressafra acarretou o aumento
da índice: o suprimento de carne di-
minuiu e o preço aumentou, arras-
tando os preços dos frango, dos ovos,
do porco", explicou.

O que o governo tem de evitar,
aconselhou Simonsen, é que se crie a
expectativa de uma escalada contínua
da inflação. Por isso mesmo, disse
ele, o governo precisa fazer um pouco
de administração de preços para não
criar a expectativa de que a inflação
está galopando agora para patamares
sempre ascendentes, o que levaria à
adoção de um outro choque na eco-
nomia. A expectativa leva as pessoas
a fazerem uma correção preventiva
nos preços com medo de um outro
choque.

Segundo o ex-ministro, a política
fiscal tem pouca elasticidade agora
para se promover um aumento dos
impostos. Para se resgatar a capaci-
dade de o governo se financiar seria
necessário a recuperação do prestígio
dos títulos públicos. 

"Para tanto, te-

ria de existir uma disposição consti-
tucional que garantisse a impossibili-
dade de qualquer confisco de ativos e
a criação de títulos a longo prazo
com opção de correção cambial."

Quanto à política salarial, Simon-
sen defendeu uma indexação equiva-
lente a 70% do índice da inflação,
independentemente da faixa salarial.
Uma correção de apenas 70% aponta
para a possibilidade de uma queda da
inflação, justificou ele, argumentando
que a maioria dos países que adota
uma política de indexação salarial o
faz de forma parcial. O ex-ministro
fez uma palestra ontem sobre a ques-
tão de preços para as lideranças dos
sindicatos patronais promovido pela
Confederação Nacional do Comer-
cio.

Quem não gostou da volta do con-
trole dos preços foi o presidente de
Confederação, Antônio de Oliveira
Santos. Ele confessou, logo,após a
entrevista de Simonsen, que recebeu
muito mal a decisão do governo. Ele
argumenta que o fato de o preço de
meia dúzia de produtos ter aumenta-
do não justifica o controle do gover-
no. Oliveira Santos reconheceu que a
proximidade da liberação dos cruza-
dos já puxou os preços para cima, o
que considerou natural, uma vez que
há mais dinheiro na praça.

Sunab fiscaliza 
--

preço de queijo :¦
brasília — A Sunab iniciou _

ontem, nas padarias das capi-;
tais, a fiscalização de preços
dos derivados de leite que estão'
tabelados. Na semana que vem,
vai fiscalizar os preços dos pro--,
dutos que voltaram a ser con-/
trolados pelo governo, entre!,
eles também alguns derivados-
de leite. Os queijos tipos prato,'
muzzarela e minas (fresco) so- <
frerão fiscalização rigorosa.,'
Farinha láctea, manteiga e iòV
gurte serão os mais fiscalizados ¦,

na próxima semana.
A Sunab deve entregar hoje -

à Secretaria Nacional de Direi1-"
to Econômico (SNDE) relato-,
rio com os resultados da fiscali- *:

zação em laboratórios;,
farmacêuticos, para verificar a .
ocorrência de estoques de me- ' ,
dicamentos. A conclusão do ré-
latório já está atrasada, pois á
Superintendência havia anun-. ,
ciado o resultado da fiscaliza-.
ção nos laboratórios para a úl-
tima terça-feira. Ontem, os
técnicos do Ministério da Ecó-
nomia voltaram a negociar o
reajuste do preço do leite C
com os produtores, que na últi-
ma terça-feira apresentaram
pedido de aumento de 25%.

Automóveis aumentam 12%

• Ônibus e caminhões devem limitar reajustes ou voltam ao controlB

2BRASÍLIA — A Secretaria Na-
cional de Economia autorizou on-
tem um aumento de 12%, a partir
de segunda-feira, nos preços de to-
dos os automóveis, 37 dias depois
do último reajuste. Ônibus, cami-
nhões e tratores, que estão com
preços liberados e teoricamente po-
dem aumentar o quanto quiserem,
reúnem-se hoje com o presidente da
Anfavea, Jacy Mendonça, que vai
pedir ao setor que também limite
seus aumentos a 12%. Durante reu-
nião de três horas, a secretária Do-
rothéa Werneck mandou ontem um
duro recado para os fabricantes de
caminhões e ônibus: ou eles mode-
ram seus aumentos ou voltam ao
controle do governo.

O reajuste de 12% vale também
para todo o setor de autopeças e
será dado linearmente, ou seja, pa-
ra todos os modelos ou peças. Do*
rothéa afirmou à imprensa, ao lado
de Mendonça, que o aumento de
produção de automóveis em julho
"sem dúvida alguma reduzirá as
filas nos consórcios e o ágio tenderá
a acabar". A Anfavea informou à
secretária que em julho foram pro-
duzidos 102 mil veículos, quando a
média vinha sendo de 60 mil. Des-
ses, 15 mil foram exportados e 87
mil vendidos no mercado interno.
Para este mês, espera-se uma pro-
dução de 90 mil a 95 mil carros.

Novos preços
Carro
Volkswagen
Gol CL 1.6
Gol Gl 1.8
Voyage GL 1.8 2p
Parati GLS 1.8S
Santana CL 1.8 2p
Santana GLSi
General Motors
Chevette DL
KadettSL 1.8
Monza SL 2p 1.8
Monza Classic 4p
Ford
Escort 1.6 L
Escort XR-3
Verona LX
Verona GLX
Fiat
Uno 1.6R
Uno Mille
Prêmio S 1.3
Prêmio CSL 1.6
Elba CSL 1.6 4p
Caminhões
Mercedes-Benz
L-1621/51
LK-2325/42
LS-1935/46
Volvo
NL10 280
NL12 400
Saab-Scania
MT112HW
R142 EW
• preços dos modelos a gasollnm

dos automóveis*
Preço (Cr$)

2.793.687,70
3.226.440,00
4.321.838,57
5.991.378,43
6.515.794,65

11.794.086,84

2.876.123,04
3.820.014,24
4.807.600,00

11.417.938,56

3.515.009,79
7.246.854,82
4.553.186,38
6.013.322,49

4.919.800.03
2.383.189,67
3.063.530,28
3.598.762,33
4.778.470,87

25.954.268,00
34.025.809,00
43.514.512,00

34.735.559,00
39.751.774,00

32.011.781,00
48.112.170,00

"Vamos 
produzir menos em agõsto. "

por se tratar de um mês em que;
existem menos dias úteis", explicou
Mendonça.

Novo aumento para os carro$ s6<
depois de, no mínimo, 30 dias.^Sér
em setembro a gente vai conversar .
novamente com a indústria", disse
Dorothéa. Ela fez questão de expli-
car que não está sendo contradito-
ria com declarações feitas na sema-
na passada, quando garantiu qüe
os reajustes para a indústria auto-
mobilística não chegariam aos dois-
dígitos. "O aumento de 12% cobre:
37 dias. Se fizerem as contas, vão
ver que não autorizamos dois dígir
tos em 30 dias."

Durante a reunião de ontem,
Dorothéa e Mendonça fizeram uma
avaliação do comportamento da:
arrecadação de IPI de carros, redu-
zido em 10 pontos percentuais há
68 dias. A arrecadação tem se man-
tido no mesmo nível por causa dó
aumento das vendas, mas "hoje "eT

impossível prever se o governo po-;
derá ou não continuar com o IPI":
reduzido depois de 31 de agosto", '

disse Dorothéa. Trata-se de uma.;
faca de dois gumes: ao mesmo tém- j
po em que o governo precisa deses-.:
peradamente de aumento de arreta- •
dação, para evitar um déficit; do; ¦
Tesouro, a volta do IPI intçgçil';
será um novo item a pressionar a,'
inflação de setembro.

y

BC vigia consórcio
As 520 administradoras de consórcio

do país serão obrigadas a elaborar e
enviar ao Banco Central balancetes men-
sais com informações detalhadas sobre
os débitos e créditos de cada grupo de
consorciados, a partir de setembro, além
de balanços semestrais em junho e de-
zembro de cada ano. O primeiro balance-
te, a ser fechado em 30 de setembro, deve-
rá abranger a situação registrada nos nove
primeiros meses do ano. A determinação
está prevista na Circular 2.009 editada
ontem pelo Banco Central. A circular de-
termina que os balancetes mensais e os
balanços semestrais devem seguir o Plano
Contábil das Instituições do Sistema Fi-
nanceiro Nacional (Cosif), que o BC já
exige dos bancos públicos e privados. O
BC deu prazo até Io de janeiro de 1992
para que os consórcios adaptem os seus
planos de contas ao Cosif.

Comércio altera estatutos

Em assembléia-geral realizada ontem,
55 das 60 associações comerciais que inte-
gram a Federação das Associações Co-
merciais do Estado do Rio de Janeiro
decidiram mudar o estatuto da entidade,
determinando que, a partir de agora, ha-
verá uma eleição para escolher o presiden-
te da Federação, com a participação de
todas as afiliadas. Até agora, o presidente

da Associação Comercial da capital assu-
mia automaticamente a presidência da fe-
deração estadual. Segundo o empresário
Rui Barreto, isso nunca havia sido muda-
do porque, para o estatuto ser modificado,
é preciso que dois terços dos membros
aprovem a mudança. A primeira eleição
para a presidência da entidade foi marca-
da para o dia 8 de setembro.

Produção de aço sobe 9,6%

A produção de aço durante o mês de
julho cresceu 9,6%, em relação a junho.
Foram produzidas 1.867 toneladas e
uma das principais razões para esse de-
sempenho positivo foi o aumento nas
encomendas dos setores automobilístico
e eletroeletrônico."De janeiro a março, o
consumo de aço foi muito baixo e a
partir de abril começou a reaquecer. Mas

como partimos de base muito reduzida, a
reativação da demanda nos últimos qua-
tro meses não se traduzirá em números
expressivos até o final do ano , disse o
presidente do Instituto Brasileiro de Si-
derurgia (IBS), Miguel Augusto Gonçal-
ves de Souza. O Brasil deverá exportar
este ano 10,5 milhões de toneladas de
aço, cerca de 17% a mais que em 1990.

Gás atrai Atlantic -

A Companhia Atlantic vai investirj:
USS 12,5 milhões, nos próximos dnco ;:
anos, no Programa de Distribuição de-;
Gás Natural. Ontem, a empresa assinou;;
acordo com a Comgás — Companhia de ;
Gás de São Paulo. O que impulsionou a.;
entrada da Atlantic nesse mercado foi o -
fato de ter sido permitido pelo governo,-,
em maio desse ano, às empresas estran- ;
geiras a distribuição do produto para *
substituir o óleo diesel nas frotas de veí-, -
culos públicos e nos transportes de carga.- -
Do investimento total, US5 3 milhões
serão utilizados nos próximos 12 meses, .
na construção de dois postos de abasteci- ;
mento, um em São Paulo e outro no Rio :
de Janeiro. A Atlantic é a quarta empre-;
sa na área de distribuição de combustí- ;
veis no Brasil, com 11,65% do mercado. \
No ano passado, a empresa faturou USS;
2 bilhões e está investindo mais USS 50 \
milhões este ano. ;
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Resumo das Operações

Mercado»
À Vista
Ações
Direitos

^Recibos
^Certificados
[j.v.Debêntures
;,j. Obrigações
Ex.Opções
Termo
Integral
Pro-Rata

_f%ões
_ri_De Compra
gr.T)e Venda
.futuro
í/Geral
-a;-.

indicadores do Pregão

Quantidada Valor (Cr«) N.Neg
2.593.010.529 3.368.291.449,61 2.004
2.476.223.434 3.199.310.618,36 1.902

29.807.000 2.782.661,00 10
86.980.095 166.198.170,25 92

800
800

460.800,00
460.800,00

83.070.000 753.730.900,00
83.070.000 753,730.900,00

2.676.081.329 4.122.483.149,61

1
1

1.978
1.978

3.983

IBV IPBV
Abt Min Max Med Ult Abt Min Max Ult

Qeral 67.981 65.542JDá</ernamental 83.833 80.553
úWil/adO 48.392 46.740; Bens De Consumo 115.787 111.331
Còmercio 58.417 53.106-Tinancas ,64.493 60.448
.Mineracao 111.046 106.005
Petroleo 77.627 73.815Quimica E Petr 45.490 43.547

r.Bervico6 36.048 34.846JSfd É Melai 44.415 41.841Ofcv

Evoluçfio doa índice#

68 90985.74348.482115.78759.74564.493112.01380.42245.503
37.34644.736

66.44681.77647.421114.48956.42561.418108.42176.81144.31835.50442.372

65.54280.71246.740111.33153.10660.989106.00576.09543.79235.09942.065

73.913224.90858.81514.81346.49485.319240.899174.50669.95442.30757.438

71.312216.99256.60814.38542.26780.754225.841170.08467.24640.88455.186

74.198227.24058.91514.85647.55185.319242.465184.73870.00042.66957.721

72.081
217.23757.53914.41442.26780.975232.043182.37967.43241.96856.019

rIndicesI —T————I
! Geral(ibv)
j Gbvernamental.
I Privado
! Getal(ipbv)
| Governamental.
| Privado
! "*

Pontos Osc %
Dia

anterior
Há

um mês
Hã

um ano

65.542 -3,5 67.981 55.312 12.599
80.712 -3,7 83.833 64.034 13.317
46.740 -3,4 48.392 42.491 10.229
72.081 -2,4 73.913 62.572 16.273

217.237 -3,4 224.908 162.818 42.220
57.539 -2,1 58.815 52.178 13.766

Mercado à vista ? lote

| THulos Qtd. Fach. Má*. Min. Méd.
í

. ¦>, '

Osc. Compra Vanda I.L N°
Ano Nag.

[ Preços por mil açfie»
J ¦ Araadeo Rossi PN 1.175.000 50,00 50.00 50,00 50.00 50,01
I Arthur Lange PP 100,000 58.50 58.50 58.50 58,50 0.85- 58.50
¦ B.Progrosso PN E- 35000.000 7.00 7,00 6.90 6,91 7.00 7.40

Banerj ON ...... 4.70
Bajioi|PN 30.727.000 5.10 5,40 5,10 5.17 7.41 4.90 5.10
Banese PN 5.400 80.00 80,00 80,00 80,00 80,00 88.00
Ba'nnsulPN 210,00
Barbara PN »».0t *»•«»
Borrotlo BN 400.00
BarrottoPB 36.000 700.00 700.00 700,00 700.00 20.69 320.00 680.00
Belprato PN 1.121.700 56.00 60.00 58,00 58.89 1.65- 58.00
Belprato PP 2.500.000 60,00 62,00 60.00 60.40 0.32 56.00 70.00*— BrlnqMlmoPP..... ... 260.00
BrumadinhoPN 1281000.000 0.71 0.78 0,70 0,72 6.66- 0.71 0.84

HCSetanoBrancoPN..... 3-30Cbv-lnd.Mecantc PP.... - 220.00
CemigON 8 027.400 6,50 6.80 6.50 6.52 4,99 6.12 6.65

o;<*migPN 296 034.400 7.30 7.50 7.11 7.49 0.40 7.30 7.49
Cemig PP 61.336.200 7,30 7.30 7.0t 7,19 1.78- 7,30
Clbran PP *<M» 330 00~ Climax BN ."'' 35.836.000 40.01 45.00 40,00 40.07 40,01 46,00v CJimaxBN-R
Corbetta PN

^ Corrêa Ribeiro PN
Czarina PN'ÉEbérlaPN
Forro Ligas PN....
Fertisul PP
Finam Cl
(nopar PN
J.B.Duarto ON
J B,Duarte PN

¦ loias Hortng PN'tf Mannosmann ON -D
í (¦ Mannosmann ON -E....
a ^Mannosmann PN -O....

Mannosmann PN -E....' •MullerPN
- Multitel ON

( . Multitel PN
íp Perdigão ON

Pordigao PN...

5227.500
3.000.000

25000.000
4600.000

39,00
0,80

2,00
86.00

39,00
0,80

2,00
86,00

39,00
0,60

2.00
64.00

39,00
0,80

2,00
85,56

5.26
2.07-

37.00
100.00

0.75
1.61

218,00
120,00
51.00

39.000,80
159,00

0.85
2,00

86,00
249.00

53,00

292.99
535.66
153.58
194.21
114.28

350.00
336.51
335,55
257.14

516,64
569.14
547.60
211.78
615.38

647,24
276,00

15.000000 1,00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.15 232.55 1
100006 000 0,72 0,72 0.70 0.72 2,86 0,70 0.75 189,47 470.00

. 29 807 000 90,00 100,00 90,00 93,36 - 90,00 10
4.129.000 410,00 410.00 390.00 403.90 0.62- 390.01 410.00 519.57 11

35,00 55.00
.. 11600.400 235.00 236.00 235.00 236,00 3.28 235.00 614.56 2

22 000.000 7.00 7.00 6,90 7,00 - 7.00 443,03 3
62.200 49,99 49,99 49,99 49.99 11.09 41.01 50,00 86,18 1

« Pordigao Alim.PN 8 800 215.00 215.00 215.00 215.00
e ,i.PorsicoPN -" Pettenatl PN 63.200.000 39.50 40.00 38.00 38.09'¦!'PramolalPP -
:.c Pronor AN 7.805 700 13.00 13,00 12.70 12,79
Cl. PronorPA 40 000 12.70 12,70 12.70 12,70

1,62-
2.31-

Propasa PP
Riosulense PN
Sansuy PP

OC, Sharp AN
, Sharp BNV "SharpPA

£>/• &d Informatica PA
g.j Sondotecnica PA

Sondotecnica PB
Taurus PN£2- Tolobras ON

ft,V Tojebras PN
Telebra3 PN -R^Trãnsbrasil PNTransbrasil PP

f BUcar Carbon ON
, p Votec PN

Zivl PN¦ Prècos Por Acao
AcesitaPN« AoonorloBN
AconortoON
Acos Villares PN -Q-....Adubos Trovo PP

fi.Z Agroceros PN
Albarus OP
Alpargatas ON E-
Alpargatas PN E-
Antarc.Nord ON

245,01 280.00 245,01 247.45

103,00
40.00
39.50

255,0013.00
12.70
60,00

130,00
231.00
230.00
245.00
307.00

100.00
215,00

46.00
310,00

195,45
1029.45
250.78
219.34

280.00
500.00
150,00
150,00

200 000 170.00 170.00 170.00 170.00 2.96 150 00 190,00 290,54 1
138.400 3000,00 3000,00 2700,00 2810.55 10,05- 2750,00 3000,00 1357,75 5

145 329.400 3099,99 3350,00 3050,00 3165.84 0,70- 3002.00 3100,00 1037.98 203
81.751 900 1910,00 2200,00 1900,00 2030,46 - 1910.00 2000.00 75

219 000 200,00 200.00 200,00 200,00 - 190,00 105.26 1
240,00 249.00

236.697.700 28,00 30,00 28,00 29.43 1.01- 28,00 29,00 837,50 34
5.415.300 5.20 5,20 5,20 5.20 5.46- 5.20 288,88 2

7.00 8.00

200
25.200

170,00 170.00 170.00 170.00
0,56 0.56 0,54 0,55

453.00 455.00 445,00 453,90

23.19
1,79-

41,00
5,00
6.00

138,00
0,56
4.01

70.00
1600,00

737.84
679,01

"'An'tarcNordPN 400 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 484,36 2
r.C'Anlarctica Mg PN 2800,00

Aracruz BN 60.000 920.00 920.00 900.00 910,67 0.06 910,01 930,00 382,31 6
Aracruz ON 20.000 920.00 920.00 920.00 920.00 575 920.00 173,58 2

k'-ArtexPN 1.300.000 0,33 0,34 0.33 0.33 8.33- 0.29 0.35 362,63 4
0: Azevedo PN - - - - - 7.50
CM B.Amazonia ON ...... 5.30 5,60

B.America SulPN -G-.. 2.205.000 1.45 1,50 1.40 1,46 EST 1.35 1.49 241.32 10'* B.Bandeiranles PP ....... 42.00•* '* B.Brasil ON 43 100 100.00 110.00 100,00 103.03 9.31- 100,00 109.50 464.58 29
. BBrasilPN 319 500 135.01 140.00 132,00 136,23 0,20- 135.00 137,00 492,83 36

B Economlco ON E- ...... 13.00
BEconomicoPPE- 1.200 8.99 8.99 8,99 8.99 19.71 9.00 565,40 1B NordesteON ...... 0.50* B Nordeste PN ...... 0,76

, ftRealPN ....... 26.90Banospa ON 20 000 2.38 2.36 2.36 2.38 0.83- 2.05 557.37 1
o Sanespa PN 10 174 400 2.39 2.55 2.38 2.43 2,02- 2.37 2.40 653,53 106

Belgo Mineifa ON 20 000 101.50 103.00 100.00 101.70 6.37- 100.00 109.50 488,80 4
00 Belgo Minolta PN 300 80,00 85.00 60.00 83.33 73.00 677,09 2

Bic Calol PB 100.000 0.36 0,36 0,36 0,36 EST 0,32 0.40 184.61 1'" Biobras PA - - - - - 4.00
Bombril PN - - - - - 3 95 s'°°

r,,: Bozano Sim Cia OP - - - - - 60,00
. Bozano Slm.Cia PP 35.00" Gradosco ON E- 801.000 8.30 8,50 8.30 8,32 8.57- 8.30 422.12 4

VS Bradasco PN E~ 979 800 8.75 8.90 8,50 8.6S 0.81 8.60 8.75 439,93 21
i,C Bradoscolnv.ONE-.... 200 16.20 16,20 16.20 16.20 EST 676.69 1

Bradasco Inv.PN E- 2 700 15.00 15.00 15.00 15.00 EST 624.73 2
>. Brahma ON 10.100 73.00 73.00 73.00 73.00 4.29 73.00 761.60 2
3 Brahma PN 357.700 44.10 48.00 44.10 46.06 3.74- 40,00 44,10 560,81 27
ft Brahma Nov PN 23.800 43.50 43.60 43.50 43.52 0,50- 43.50 46,00 116.67 7Brasparola AN-O-......  500 — 43.00 43.00 43,00 43.00 2,36 43.00 146.82 1
li Caomi Mmeraca PN ....... 265.00~:CI5h[IMIneracaPP ....... 250.00

y CamapariPN ....... 2.20
\ Cambuci PN - - - - - 2.00• CalLaoDoldinaAN-G-.. 1.619.200 2.45 2.45 2.25 2.29 0.44- 2.25 2.45 374,18 12
»;-CespPN ...... 10.00

Qtd. F*ch. MU. Min. MM, OfertasOsc. Compra Vanda% I.L H°Ano Nag.
Mercado de Opções

Operações
Cevai ON
Cevai PN
Chapeco Avicol PN
Clca PN
Cima! ON
Cofap PP
Conpart PN -Q-
Const.Betor BN E-
Copono AN
CosiguaPN
D.F.Vasconcelo PN
Docas ON
Docas PN
Dova PP
DuratexPP
Eletrobras BN
Embraer PN
Enxuta PN
Ericsson OP
Ericsson PN
Estrola PN -Q-
F.Guimaraes PN
F.Guimaraes PP
Ferbasa PP
FlcapPPFicap Prt.PN
FinorCI
Fnv-Volculos PN -E
Fras-Le AN
GlassIitePNGurgel Motoros PN

Gurgel Part.PN
HerlngCfaPP

Ipiranga Pot.PP E-
Ipiranga Reí.PPE-
Itap PN
Itaubanco PN E-
João Fortes ON
Keplor Weber PN -G-...
Lam.Nac Metais PN
Lark Maquinas PN
LightON
Umasa PP
Lix Cunha PN
Loj.AmericanasON....,
Loj.Amoricanas PN .....
Magnesita PA

1.90
3,9070.00

Cód. Títulos Preço da
Tipo DBS Séries Exerc. Quant.

Prêmio
Últ Má*. Min. Méd

% Valor N
Valor Total Ni

115 000 88.00 88,00 87.79 87.80 3.10- • 100.00 399.50 4
11000 3,80 3,80 3.80 3,80 7.54- 3.80 3.85 304,00 1

25.00
599 200 0,80 0.87 0,80 0.84 - 0.80 0.90 351.46 5

9800 125,00 133,00 125.00 131.14 0,90 - 125,00 371.14 8
1.020 000 6.80 7,80 6.80 7,78 8,08 * 7.80 904.65 3

6,00 - -
9,20 9.50

2.492.100 5.00 5.01 5.00 5100 EST 4.40 5.50 768.04 13
500.000 0.10 0.10 0.10 0.10 EST 0.09 0.11 200,00 1
799.000 10.30 10.50 10.30 10.40 - 10,00 10,35 449,83 12

26.948.700 1220 13,40 12.20 12.50 2.25- 12.20 12.44 670.75 340
19.00

1.16
3,42-

5.20
4,00

ELET
ELET
ELETELET
VALEVALE
VALEVALE
VALE
VALE
VALE

Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Eletrobras
Vale Rio DoceVale Rio Doce
Vale Rio DoceVale Rio Doce
Vale Rio DocoValo Rio Doce
Vale Rio Doce

BN
BN
BN
BNPP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Total

-E-E
-E-E
-E

CHE
CHF
CHJ
CJL
CHK
CHM
CHP
CHR
CHS
CHT
CHU

9.50 1680.000
10.00 730.000
12.00 2200 000
15.50 100 000

180,00 10.000
200,00 12860000
230,00 34800 000
240,00 18300 000
250,00 10930 000
260,00 1430.000
270,00 30 000

83070.000

3,103,00
1,00
3,51

57.00
19,00
6.00
3,50
2,50
1.01
1.01

3.61
3.50
2.00
3.51

57.00
34,0013.00
8,50
6.00
3,00
2,00

3.10
2.701.00-
3.50

57.0019,00
6,003,50
2.50
1.00
1.01

3,46
3,06

5826.700.00
2.235.500,001.37 3 027.500.003,50 350.500,00

57.00 570.000.00
23,15 297 808.000,00

8,59 299 061.000.00
5.62 103015 000,00
3,57 39.050.000.001,92 2 746 500,00
1.34 40.200,00

753730.900.00

0.773 $0,297 J00,402 -*«5
0.047
0,076

39.511
39,67713,667

21
332
881428

5.181 ^2530,364 ¦ c$2
. 19Z8

Posições em 07IQ8/91
Cód Tituloa

Preço deTipo DBSSéri» Exercício Quant. em AbertoTotais Cobertas N°dapoaiçõeaTitular Lançador PréviaàViatá
8.70O 36.00 36,00 36.00 36.00 - 36,00 493,15 BB B.Brasil PN -- CHA 80.00 50 50 1

90.00 BB B.Brasil PN CHF 100.00 50 1
9000 CMIG Cemlg PN CHF 5.80 65.000 65.000 1ELET Etelrobras BN CHE 9.50 55«50 44.940 131 71j™ ELET Eletrobras 8N CHF 10,00 21.080 11.740 50 29
53™ ELET Eletrobras BN CHG 10,50 1.100 1.100 1

4.312.400 47,50 47,60 47.50 47,59 • - 100.00 6LET Elelrobras BN CHJ 12.00 27.480 18.130 86 65
1,90 1.95 ELET Elolrobras BN CHM 7.75 3.670 720 19 10

110.000 0,36 0.44 0.36 0,37 5.71 - 0.36 362,74 ELET Elelrobras BN -- CJL 15.50 100 100 1
4,10 ELET Elelrobras BN -C- CHF 15.50 100 100 1040 PETR Petrobras PP CJO 2.400.00 10 10 1.«n U731 TLBR Telebras PN CHM 1.980.00 15.100 15.100 42.000 6,60 8,60 6,60 8,60 127,25 TL0R Te|el)ra6 PN _. CH0 2.140.00 10.000 10.000 1te'°° TLBR Telebras PN -- CHT 2.460.00 25.000 1

25.10 tlbr Telebras PN CJM 3.200.00 1.450 1.450 1
20000 3,90 3,90 3,90 3.90 10,80 3.40 3.91 322,04 f^BR Tolebras PN CJN 3.400.00 58 700 58 700 1

4,00 TLBR Telebras PN - CJW 5.000,00 10.000 10.000 1
2000 1100 1100 1099 1100 • • 1100 42323 VALE ValeRloDoce PP -E CHH 160.00 6.990 6.960 30 32
> ™ 1m 4100 4100 4100 44 00 *6 33 VALE Valo Rio Doce PP -E CHK 180.00 24.410 16.180 114 091.000 41.00 41,00 41.00 41,00 44,00 696.33 VAL£ Va|0 R|„ Doce PP -E CHM 200,00 32.510 23.950 210 187• ,00-00 VALE Vale Rio Doce PP ~E CHP 230,00 54.565 16633 393 211• • 1.40 VALE ValeRloDoce PP -E CHR 240.00 42.460 10.875 281 177

VALE Vale Rio Doce PP --E CHS 250.00 35.465 9.243 320 1581,55 VALE Vale Rio Doce PP -E CHT 260.00 10.940 4.210 78 507.00 VALE ValeRloDoce PP -E CHU 270.00 910 330 13 15
170.000 8,30 8.40 8.30 8,34 3.88 8.10 8.30 335,61 Totals BOr VOnClltlintO0,60 AGO 432.530 255 261 1.740 1.125

3,40 OUT 70.260 70.260 5
100 3100.00 3100.00 3100.00 3100.00 EST . 3100.00 525,42 Tolal 502.790 325.521 1.745 1.130

136.50136.50

12.8812,88
mt2.880.0Q1431.873188.1231BBM3108,123189.123188J123188#217180217.80
m2ivl;ao217#0217.002ir.8òaorn

ri!
:/nil)

200 2700.00 2700,00 2700,00 2700.00
0000 1,00 1.00 0.90 0.91MaioGalloPP 1.630 000 0,25 0,27 0,25 0.26Mangels PN-G- -

Marcopolo BN-G- - • -
Marvin PN .....
Mendes Jr PA 17 000 7.00 7.20 7.00 7.00MendosJrPB 16000 8.00 8,00 8,00 8.00Mesbla PN .....
Motal Love PN .....
Metal Love PP 200 255,00 255,00 255,00 255.00MmeracaoAmapPN.... 377.900 2,98 2,98 2,30 2.67Moddata PN -
ModdataPP -
MoinhoSantistOP 72.900 *90.00 480,00 490.00 490.00
Moinho Santist PP 200 340.00 340.00 340.00 340,00
Monteiro Aranh PP .....
Montreal PN -G- 1.339.400 1,51 1.51 1.30 1.49
Multitextil PP .....

I Nacional ON 7.800 40.00 40,00 38,00 39,26
Nacional PN .....
NakataPN-G- 3.000 25,00 25,00 25,00 25,00
Nova America OP -

EST

522-
2.44-

1.00
0.27
3.10

1399,00
0,40
7.70
8,50

300,00
280.00

2.97

4,94-

¦ Olvobra PNOlvebra PN -R
Orion PN -G-
Oxiteno AN

0.90
0,23

8,00
255,00
255.00

2.501.81
1.52

34.00
34.00 39.90

4.00
0.50

0.37 0.4142.00
3.00

858.49
650.00

1462.80
1454.54

354.74
760,68

408,33 3
400,00 485,71 1

3,40 424.50 12
1,20

410,28
249.75

I Papol Slmao PN 80.000 7.40 7,40 7.40 7.40 4.89- 6,86 7.60 351,21 3
Para Mlnas PN -<3- 17.500 1,tt5 1.95 1,95 1.95 1,95 2.40 355,83 1
Paralbuna PN 40.000 1,40 1,40 1.40 1.40 6,67- 1,45 1,60 1120,00 1
Paranapanoma PN 13.255 300 4.52 5,00 4,50 4,65 4.52- 4.50 4.58 462.22 88
Paulista F.Luz OP 100000 1.78 1.78 1.78 1,78 1.11- 1.75 712,00 1
Perdigao Agro PN ... ... o,40
Petrobras ON 369 900 850,00 850,00 750,00 829,85 12,03 730,01 880.00 844,36 7
Petrobras PN • * • • • 1290,00
Petrobras PP 53 000 1450,00 1540.00 1410.00 1464.09 2.18 1440,00 1499.99 916.89 54
PotroouisaPP 219.900 4.99 4,99 4,80 4,86 1.25 4,99 5.50 348,38 12
Pirelli ON 234.000 25.00 25,00 25,00 25.00 1.34 25,00 25.90 695.21 4
Pirelli PN 53.200 25,00 25.50 25,00 25,04 0,16 25,00 29,00 777,88 4
Pirelli Pneus ON ...... 13,50
Pirelli Pneus PN ...... 10,08 10.80
Polialden PN ....... 13,00
PolipropilonoPN ....... 2,50

I Raclmec PP E-
Randon PN
Refripar PN
RefriparPN-R
Rheem PP
Ripasa PN
Ripasa PP

I Sadia Concordi PN
Samitrl ON
Samitrl PN
Sano PP
Sergon PP
Souza Cruz ON
Supergasbras PN -G-..,
Suzano PP

100 0.49 0.49 0.49 0.49

2.500 130.00 130.00 130,00 130.00

800 500.00 500,00 500,00 500,00 EST
100 300.00 300,00 300.00 300,00 0.43-

8 000 10,00 10.00 10.00 10,00
1.000.000 0,62 0.62 0,62 0,62 1.50-

140.700 1302,01 1350.00 1300.00 1349.16 2.12-
773 000 4.00 4.50 4.00 4.25 7.21-

19.900 1650.00 1650,00 1 630,00 1649.70 3.11

4,10
0.46

14.70

¦ Tam-Trans Aer.PN
Teka Tecelagem PN....
Telerj ON
Tolorj PN
Têxtil Karsten PN
Têxtil Karsten PP
Tlbras AN

4.00
4.60
0.55

20.00
140.00
130,00

2.50
510.00
350,00

10,00
0,65

1347.004.40
1640.00

1.20

544,68
448,96
625,00
765.43451.89
381.16
508.13

1
1
1
2

10
21
3

208 500 0.40 0.40 0.35 0,35 2.78- - 0.40 123.23 3
79.100 4,00 4.00 3.53 3,75 7.14 3.93 4,25 824.17 7

4.100 3.35 3.35 3.20 3,28 0,92 3.40 - 881.72 2

55,00 55,00
17.00
17.00
55,00 94.82

I Unibanco BN
Unipar AN -G-
Unipar BN -G-

I Vacchi PN -G-
Valo Rio Doce ON -E ...
Valo Rio DoceOP-E...
Vale Rio Doco PN -E...
Valo Rio Doco PP -E....
Varga Freios PN
VarigPN
Vilejack BN -G-

I White Martins ON EG-..

4 766.900
112.700

500
2.000

22.9004.864.000
100

50.000
4.868.500

3.66
0.25

190,00
183,00
200,00
208,00
32.00
0,50
7.30

3,86
0.25

190.00
183.01
205,00
226,00

32,00
0,50
7,60

3.66
0.25

190,00
183,00
200.00
208,00
32.00

0,50
7.10

¦ Zanini AN..,
Empresas em situação especial

-Aliperti PP-Cobrasma PP-Engosa PA-Usina C Pinto PP
C.Brasília PN
Celulose Irani OP

¦ Total

3.77
0.25

190.00
183.01
200.31
214.18
32.00

0,50
7.31

0.75

3,58-
EST
EST

8,50-
4,99-
1,66-
1,39

16,00
3,50 3,99
3.71 3,74 452.58
0.25183.01

182,00
195,10
205,50

32,00
0,54
7,30

198,00
199.00
205.00
213,00

20,00
33.00

0.60
7.70
1.00

147.05
820.94
774.57
623,22
648,38
419,94
178,57
398,14

1
22

10
268

1
1

42

9,00
4.00
0,75 1,00

0.50
160.00

90,00

Mercado à vista ? fração

Titulos Tipo DBS Quantidado Preço % valor
Médio Valor (Cr») Total N. deNeg

Proços por mil açõma
Belprato PNCemig PNCemig PPMannesmann ON -E
Telebras ONTelebras PNTelebras PN ~R
Ucar Carbon ON
Preço a por Ação
Alpargatas ON E-Antarc.Nord PNB.Bandeirantes PPB.Brasil ONB.Brasil PNBelgo Mineira ONBelgo Mineira PNBozano Sim.Cia PPBradesco ON E~Bradesco PN E~Bradesco Inv ON E-Bradesco Inv PN E—Brahma PNBrahma Nov PNCosigua PNDocas ONDocas PNEstrela PN -G-
Ficap PPIpiranga Dis PP E~Itap PNKibon ONLight ONLoj.Americanas ONLoj.Americanas PNMangels PN -G-
Mesbla ONMineracao Amapa PNParanapanema PNPeixe PNPetrobras ONPetrobras PNPetrobras  PPRandon ONSouza Cruz ONSupergasbras  PN -G-
Telerj ONTelerj  PN
Tibras ANVacchi  PN -G-
Vale Rio Doce  OP -E
Vale Rio Doce  PN -E
Vale Rio Doce  PP -E
White Martins ON EG-
Empresas «m situação espacial
-Guararapes  PN
Total

55 41.00 2,25 186 3,80 0,32 224 3,80 0,09 150 200.00 10.00 0.001 190 1.500.00 135,00 0,010 2137 1.576,27 215,95 0.016 3595 1.000,00 595,00 0,044 11100 14.50 1.44 3

13 72.00 936.00 0.069 1100 662.50 66.250.00 4,902 223 39.00 097,00 0.066 1340 57.59 19.502.20 1.449 7350 04.65 30.305.20 2.242 034 01.82 2.782.00 0.206 2100 61.20 6.120.00 0.453 348 34.00 1.632.00 0.121 18.50 60.00 0.005 113 0,70 113,10 0,000 149 16,20 793,00 0,059 115,00 120.00 0.009 1157 23,52 3.694,00 0,273 2132 26,07 3.547.50 0.262 23.40 20.40 0.002 131 4.50 139.50 0.010 12.50 22.50 0,002 134 10,00 612.00 0,045 132 50,00 1.600,00 0,110 14.60 10.40 0.001 133 10.20 336,60 0,025 139 640,00 24.960,00 1,047 170 0.20 574.00 0,042 180 1.450,00 116.000,00 8,503 172 1.350,00 97.200,00 7,192 147 3,40 159,00 0,012 130 342,00 10.260,00 0.759 164 2,80 179.20 0.013 139 3.00 117.00 0.009 112 29,00 348,00 0,026 145 000,66 36.030.00 2.666 210 705,00 7.050,00 0,501 2747 905,76 736.370.00 54.402 1373 3.40 240,20 0,010 1140 1.000,00 140.000,00 10,350 360 2.10 126,00 0,009 156 1.80 100,80 0,007 156 1,60 89,60 0,007 157 49,00 2.793,00 0,207 192 0,13 11.96 0,001 100 100,00 8.000,00 0.592 169 160.86 11.100.00 0.821 230 130.00 3.900,00 0.289 1242 3,57 864.85 0.064 5

50 275.00 13 750.00 1.017 1
4.929 1.351.582.66 109

Quantidades efetivas em 07108/91 SUTIT
^iL(A) (B)lnvar B/A) Encanamanto Aumsntoa Eiscc. Variacio

CM TKulos Tipo SWe Totals NoDia Compta Vanda Dopim. Compra Vanda dodia sfstivs
AQTC Aqualec PP CHI 500 0,00 500 500 0 500-
ELET Elelrobras BN CHE 3.520 660 18.75 1.580 3.080 100 1.940 440 100 6W-
ELET Elelrobras BN CHF 100 0.00 100 100 130 /1»
ELET Eletrobras BN CHJ 5.080 1.360 26.77 2.950 4.130 100 2.130 950 "'W
TLBR Telebras PN CHV 0,00 0 1.000 1,00ft-
VALE Vale Rio Doce PP CHK 0.00 0 10 Ifr
VALE Vale Rio Doce PP CHM 10.550 4.290 40,66 5.960 7.970 4 590 2.580 910
VALE Vale Rio Doco PP CHP 45.180 26.270 58,14 32.460 34.350 360 12.720 10.830 4SJ0
VALE Valo Rio Doce PP CHR 30.050 17.580 58,50 23.380 25.420 180 6.690 4.650 I.3M-
VALE Valo Rio Doce PP CHS 21.260 9.690 45,57 14.550 17.100 220 6.710 4.160 -.93)-
VALE Vale Rio Doce PP CHT 4.590 1.810 39.43 3.960 3.810 630 780 0

Tolal 120.830 61.660 85.340 96.460 960 35.510 24.390 1.240 1.490-
_____

Mercado a Termo
Operações

.;ii!ú
V ib '

Título»
Cotações

Tipo DBS Prazo Quantidado Última Máxima Mínima M6dla Valor % vak>r rt.da
(CR*) Total Nog

Preçoa por açôeaSamitri ONTotal
Quantidade» a vancer

800800 576,00 576.00 576.00 576,00 460.800.00400 800,00

Data Cód Tituloa Tipo Quantidade
Valor diário doa contratos a vencw ,
Data Valor Data VaM>r

09/00/91 ELET Eletrobras BN 100.000 09/08/91 1.499.660.00 29/08/91 3.043.800.0609/00/91 SAMI Samitri ON 1.000 15/08/91 6.301.166.80 30/08/91 2.299.150.0P15/08/91 MEND MendesJR PB 80.000 19/08/91 3.134.475.00 02/09/91 7.438.545^015/00/91 SGAS Supergasbras PN 1.020.000 21/08/91 941.880.00 04/09/91 11.289.700.0019/00/91 PMA Paranapanema PN 500.000 22/08/91 22.480.060.00 05/09/91 5.675.250.00
19/00/91 WHMT White Martins ON 80.000 26/08/91 16.663.055.00 06/09/91 2.058,500.0P
21/08/91 ARCZ Aracruz BN 1.000 f;-t

VI. da Cote Rantab. Acum.
OBS Crt NoMfta No Ano1.470100 2.16 327.0515.342202 390.726.999796 1.00 123,32119.603000 3.92 290.5114.241655 3,75 230.27142.964663 2.49 323,7095.726197 3,37 441,4027.129409 2.27 279,52113,564931 0.97 201.50

Fundos da Investimentos

Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)

DenominaçãoBanerj BCA (RJ)Banespa Acoes (SP)Banortinvest (PE)Boavista CSA (RJ)Boavista FBA (RJ)Boston Sodril (SP)Bozano Siinonsen II (RJ)Bozano Simonsen-Cart. (RJ)Bozano Simonsen-Fundo (RJ)Chase Flexpar (RJ)Chase Select (RJ)Economico (RJ)Fundo BBM (RJ)F.M.A.C.M. (RJ)Garantia (RJ)Itau-Capltal Market (SP)Itau-ltauacoes (SP)Montrealbank Segurld. (RJ)Montrealbank (RJ)Montrealbank-Brascan (RJ)Multiplic Ativo (SP)Multiplic (SP)Prime (RJ)Primus (RJ)Safra (RJ)
Fundos de Aplicação Financeira

4,215614 5.67 324.5863.648000
020.412600 4.37 391,36144.704492 -0.02 331.13221.650126 3.20 410.9520.060209 2.04 419.4070,930513 2,91 399,10955,018024 2.72 354.7930.440.640113 3,59 570,3113.724.076590 3.30 352.727.993359 5,43 399,049.574,67590223,219019 1.36 379.07

. . :3*K"
,i.;*
ÍJJ

Patr. Liquido
3.059.176^561.022.201.670130.754,^9994.3iq.951615.905.6Q8997.278.56362i.6kéao847.072.230291.406.040

2.332 307J 0,1188.351.l6a
I424.074:46320,074.614.3433.070.110.317324.266.5041.170.017.4094.332.514.530115.900-5921.465.671. Í86442.730.4t96.533.7381.110.27^ 2§0

VI. da Cota Rantab. Acum. Patr. Liquldo
Denominapfio OBS CrS No MAs No Ano i Crfi
AzulCEF(RJ) 5.083104 1,51 62.50 227.525.700.347Banerj (RJ) 261.933000 1.57 57.44 31.596.97d.rS03Banespa (RJ) 21.575090 1.47 105.10 226.060.740,6^5BMC (RJ) 2.107.902160 1.40 60.34 4.202.126.330Boston Cash (SP) 102.065000 1.95 50,59 20.559.279.554Chase S. Savings (RJ) ,, Jf '
Credibanco (SP) 69,270993 1,49 105,20 4.400.095.625Economico (RJ) 205,944442 1.46 61.21 33.694.306.996Fator F.A.F. (RJ) 69.750.219420 1,94 39,52 193.700.690Fundo Gaucho (RS) 1.617,065233 2,02 61,70 13.931.069.391Garantia (RJ) 1.591,651302 1.49 59,16 5.541.252.770Itau Eletronico (SP) 202.764,753000 1.00 50.32 290.961.693^72Montrealbank (RJ) 1,055549 1,95 50.43 2.250.640.627Multiplic (SP) 71,989862 1,22 50,39 14.886.(515Renda Mais (PE) 741,317640 1,05 55.10 3.072.475.495
Safra(SP) 23,172055 1.92 105.91 45.300.137.210
Fundos de Investimento Capital Estrangeiro

DenominaçãoBoavista Brazilian (RJ)Brazil Conversion Fund (RJBrazilian Invest. (RJ)Brazilian Invest.ONE (RJ)B.Simonsen Inc.Area F.(RJ)
Chase Brazil (RJ)Chase (RJ)Emgl - Brasil Fundo (RJ)Emif Brasil (RJ)Equity Fund oi Brazil (RJ)Genesis Brazil (RJ)Inlinity Brasil (RJ)Montrealbank (RJ)Multiplic (SP)Quantum Brasil (RJ)Swiss German Braz.lnv.(RJ)

OBS721
VI. da CotaCr*

904.126.42935416.285169157.42866012.120.456257738,420016

795.51091462,93757520.622,04830061.203,048959522.031,36480370.950,7513001,249963

Cr$ Últ. distr.
J M

Patr. LiquidoCrO1.020.030.51364.659.3509.489.444.92215.006.663.3309.191,405

37.017.141.^822.058.850.3^51.303 000.591
17.136.053.700104.4Q6.27214.620.375.12031.165.330

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Denominação
Finam
Finor
Fiset Pesca
Fiset Rellorestamento
Fiset Turismo

Valor da Cota Patr. liq.
Obs N°d«Cotas Cr$ Crt128.908 378.421 0,56 73.006.489.606

39 712.196 519 4,50 178.929.441.626
114 254.408,059800 5,29 604.673.000
5.475 533.711400 11,92 65.278.000
5.249.026,101200 1,31 6.925.000

Fundos PAIT
Denominação
Boavista Pait (RJ)BVRJ-Elite (RJ)Montrealbank (RJ)
Fundos Renda Fixa

DenominaçãoAzul Fix Empresarial (RJ)Azul Fix (RJ)Banespa Investimento (SP)Bemge Empresarial (MG)Boston Corp I (SP)Bozano,Simonsen PJ II (RJ)Chase Empresarial (RJ)Chase Flexinvest (RJ)Credibanco (SP)Economico Fundo P.Jur.(SP)Economico (SP)Investmais Empresarial(PE)Investmais (PE)Itau Money Empresarial(SP)
Itau Money Market (SP)Montreal Cond. (RJ)Montrealbank Emp. (RJ)Multiplic (SP)Prime (RJ)Primus (RJ)Safra Corporate (SP)Safra Personal (SP)

Valor da Cota Rantab.UHimoa
Oba Crt Trinta Diaa

7.826.747293
2.918774
15,025477

Patrimonio.Liq.
Cr$4,423.143

145.700.759
64.408.782

VI. da Cota Rantab. Acum. Patr. Lfquido
OBS Crft NoMda No Ano Crt

1.489410 2.30 40.94 659.519:7701.529091 1.64 52.99 1.041.149.20417.300644 1.66 105.30 647.010.229293.305337 12.36 117.71 153.66tf.*5637.515.229000 2.41 138.79 13.435.360J16962.500363 1.75 100.25 47.509.610
1,0

159.735561 1.44 59,74 92.982,9951,449031 1.59 44,90 323.516.3124,823429 1.54 139.02 408.170i433664.523820 2,15 89,97 12.340:989325,099845 1.95 97.56 10.072.549141,436279 1.71 1.562.837.76330.688948 1.56 123.43 10.177.710.2881,644411 2,13 116.91 694.357.4001,800859 2,24 119,64 409.171.^869744,660568 1.39 147,72 1.028.1123.370.644000 2.04 72,65 2.355JM81B.047,770093 756.743.000113.247299 2.18 134.34 24.496.402:27930.141752 2.04 120,41 6.753.043.093

Todas as informações constantes dessa relação sâo de responsabilidade exclusiva dos adminlstradoresidos
fundos. . a02)Posiçâo em 30/07/91 07)Posicâo em 06/00/91 O0)Posiçâo em 07/08/91 09)Posiçâo em 08/08/91
06)Posiçâo em 05/08/91

m

QUEM APLICOU NO BANERJ GANHOU FAF, FAF. ??°^AREEM J U^HO DE^1,03°/^[O [ERJm



JORNAL DO BRASIL sexta-feira, 9/8/91 • Negócios e Finanças • 5

BOLSA DE VALORES DO RIO.DE JANEIRO

-bolsahqje
I *v, #
*

Noticiário da 8VRJ
Valor dc mercado

atinge US$ 38 bilhões
.«ri No mês de julho, o valor de mercado
-agregado das 598 empresas registradas na Boi-¦sa de Valores do Rio de Janeiro atingiu USS'38.256 bilhões, representando um aumento de
3,84% em relação ao mês anterior, quando. aquele valor alcançou USS 36,841 bilhões.
^"¦Dentre as ações que possuem os maiores-iráíores de mercado destacam-se Petrobrás
ftJ.SS 3,343 bilhões), Vale do Rio Doce (USS
5,583 bilhões), Souza Cruz (USS 1,408 bilhão),
Mebrás (USS 1,257 bilhão) e Eletrobrás (USSi|189 bilhão).
M.r-A Bolsa do Rio apresentou um volume
jèídio diário de CrS 4,193 bilhões, o que equi-
vale a uma queda de 30,04% se comparado ao
ÍJfjjjnho de 1991, mês em que o volume médio
diário da entidade foi dc CrS 5,994 bilhões. O
IBV — índice que mede a oscilação das ações
ftíBVRJ — registrou uma alta de 26,15% em
julho, comparado ao índice de fechamento de
mm-oe>i;As 598 companhias registradas na bolsa
Wijipca apresentaram uma relação preço/valor
patrimonial da ordem de 45,89%, ou seja, o
valor de mercado total das empresas é equiva-
l|nté a esse percentual do somatório dos patri-hiônios líquidos das mesmas (USS 83,370 bi-
Ihões). A relação preço/lucro agregado
diminuiu de 6,79 em junho para 6,27 em julho,revelando que os investidores estão pagandoatualmente pelas ações 6,27 vezes o valor do
lucro liquido por ação.
0á3-n Casas da Banha continua

suspensa de negociação
As ações de emissão da Casas da Banha

(BANH) somente voltarão a ser negociadas no
pirtgào da Bolsa do Rio quando forem extintos
^'pedidos de falência da empresa formulados
ior La Reina Indústrias Alimentícias Ltda.,
itijpac-Cia. Industrial de Papéis Cantagalo,
•Pão Americano Indústria e Comércio S/A,•Sifnta Therezinha Atacadista de Armarinhos
í;(da. e Pif-Paf Indústria e Comércio.

Atendendo consulta da BVRJ, a Casas da"BSnha esclareceu que os débitos com as duas
últimas empresas, respectivamente, nos valores
de CrS 15,2 milhões e CrS 21,2 milhões, já
estão com o contador judicial para cálculo do
êíefívo valor a ser pago.
—- Corretoras registram novos
i operadores para o pregão

A Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
d£éperador das sociedades corretoras abaixo,
©ypedidos podem ser impugnados por qual-'qiicr corretora, por escrito e fundamentada-
flicnte, até a data limite indicada.
Operador de Pregão Sênior:
AGilberto de Souza Prado (Cotibra S/A
«CTM, até 15/08/91)•Carlos Heins Gustavo Guilherme Koschky
Tirho (Senso CCVM S/A, até 15/08/91)?Sérgio Valentim Mendes (Fator S/A CVC,

até 15/08/91)?Luiz Otávio Moreira da Silva (Cotibra S/A
CCTM, até 15/08/91)

<*Juarez Alves da Silva (Patente S/A CVM, até

pftarlos Alberto Guidi da Silva, Gilberto de
cAlmeida Gonçalves e Ronei Filgueiras Frigé-'rjp íGarantia S/A CTVM, até 21/08/91)
i*Garlos Alberto Oliveira Souza (NorsulrCCVM Ltda.. até 21/08/91)ots V

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de hoje:
Baptista da Silva (BSVA) — ações ao portadorex/dividendo (CrS 4,36 por ação; cupom n°
13).
Barbará (BARB) — deixam de ser negociados
recibos de subscrição.
Cédula (CEDU) — ações nominativas ex/divi-
dendo (CrS 300 por ação).
Cônsul (CONS) — ações ao portador ex/divi-
dendo (CrS 2,36 por ação; cupom n° 11).
Goyana (GOY) — deixam de ser negociadas
ações ao portador, em face da conversão paraa forma nominativa.
Prosdócimo (PROD) — as ações passam a ser
negociadas com o novo nome de pregão Ara-
puã, sendo mantido o código PROD.
Sadokin (SDO) — deixam de ser negociadas
ações ao portador, em face da conversão para
a forma nominativa.
Trafo (TRAF) — negociar direitos de subscri-
ção de ações até 03/09/91.

Termina em 9/09 a oferta
dc ações da BS Informática

A CLC-Câmara de Liquidação e Custódia
alerta aos usuários detentores de ações da BS
Informática (BSI) que encontra-se em anda-
mento a oferta pública de compra de ações da
referida empresa, com encerramento previsto
para o dia 9 de setembro próximo. A oferta é
feita em virtude do cancelamento do registro
da BS Informática, aprovado pela AGE de 14
de maio.
Os acionistas que aceitarem as condições esta-
belecidas para a compra das ações deverão se
habilitar através de sociedade corretora até a
data limite marcada. Maiores informações po-
derão ser obtidas pelo telefone 271-1843.
Observação: esta matéria retifica a publicada
ontem.

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas de
remuneração das margens de garantia deposi-
tadas na Câmara de Liquidação e Custódia
S/A: dia 8 —14,73%; dia 7 —14,7%; dia 6
—14,64%; dia 5 —14,85% e dia 2 —4,92%.

Exercfcio de direitos
Embraco paga hoje
dividendo semestral

A partir de hoje, a Embraco (EBC) estará
pagando o dividendo relativo ao primeiro se-
mestre de 1991, aprovado pela RCA do último
dia 2 e no valor de CrS 1,56 por ação.
Norma:
Ações nominativas: desde 06/08/91 ex/dividen-
do.
Observação: a codificação da negociação no
mercado à vista é EBC-ONE- e EBC-PNE-.

AsMittblAiaa realizar

Banestes vai receber cruzados
novos para quitar débitos

No próximo dia 13, o Banestes (BEES)
estará realizando assembléia geral extraordi-
nária ás 15h, na sede social — Praça Oito de
Setembro, s/n°, 19° andar. Vitória—, para deli-
berar sobre o recebimento de cruzados novos
em pagamento total ou parcial de débitos de
qualquer origem ou natureza vencidos até 31
de dezembro de 1990 junto ao banco e do
preço de alienação de bens móveis ou imóveis
de propriedade do Banestes, tudo de acordo
com o disposto no parágrafo 4o do artigo 9° da
Medida Provisória n° 298/91.

Sharp vai alterar
o estatuto social

A Sharp (SHAR) está convocando os acio-
nistas para se reunirem em AGE, às 15h do
próximo dia 15, na Alameda Rio Claro, 241,
São Paulo, a fim de aprovar a extinção das
classes de ações preferenciais existentes, ado-
tando-se a classe única; a conversão da forma
das ações para escriturais; e a alteração do
estatuto social.

Sade quer grupar e
transformar as ações

Grupar as ações na proporção de 1.000
para uma e transformá-las em escriturais, ele-
ger integrantes do conselho de administração e
alterar o estatuto social serão os assuntos da
AGE da Sade (SADE) marcada para o próxi-mo dia 15, ás 14h30, na Rua Alexandre Du-
mas, 1.860,3o andar, em São Paulo.

AaaémbWla raaiizadfi
Banpará passa a

ser banco múltiplo
Em AGE no último dia 6, os acionistas do

Banpará (BPAR) aprovaram a transformação
do banco em instituição múltipla, com a con-
seqüente modificação do estatuto social.

Durante a assembléia foi decidido, ainda,
aue a reavaliação patrimonial dos ativos fosse
deliberada em outra oportunidade em virtude
da necessidade de acertos na conta imóveis cm
USO.

Trafo desdobra ações
e eleva o capital social

A assembléia geral extraordinária da Trafo
(TRAF), realizada na terça-feira passada,apreciou o desdobramento das ações, sém mo-
dificação do capital, com a distribuição de
uma ação nova para cada possuída; a altera-
ção do artigo 13 do estatuto social,elevando de
seis para 10 o número de conselheiros e redu-
zindo o prazo do mandato de três para um
ano; e a eleição dos novos integrantes do
conselho de administração até a próxima
AGO.

Naquela ocasião, os acionistas da empresa
também aprovaram o aumento do capital, me-
diante a subscrição pública de 1.255.737.600
ações ordinárias e 2.511.475.200 preferenciais,
ao preço de CrS 200 o lote de 1.000, para
pagamento á vista. O direito de preferência
será exercido na proporção de 50% sobre as
ações possuídas, após o desdobro. As ações
provenientes dessa subscrição terão direito in-
tegral sobre os dividendos que vierem a ser
declarados a partir da autorização para au-
mento do capital.

Telebrás aumenta o
capital autorizado

A Telebrás (TLBR) realizou AGE no dia 6
de agosto, quando aprovou a elevação do
capital autorizado de CrS 434.800 milhões pa-ra CrS 2.200 bilhões, em virtude da necessiaa-
de do valor daquele capital comportar a incor-
poração de créditos de autofinanciamento, da
União Federal, de subscrições de ações e os
decorrentes da conversão de debêntures, pre-vistos até 31 de dezembro de 1991.

A assembléia também deliberou sobre a
indicação de Mary Brito Silveira para inte-
grante do conselho de administração, em subs-
tituição ao conselheiro que renunciou.

Segundo a Telebrás, está sendo encami-
nhada, ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, proposta de aumento do capital
subscrito de CrS 343.605.064.758,40 para CrS
506.252.015.906,67, pela capitalização de cré-
ditos da União, de participação financeira de
promitentes assinantes e de conversão de de-

béntures. Será assegurado o direito de prefe-
rência aos atuais acionistas.

No último dia 6, também foi firmado con-
trato pelo qual o Fundo Nacional de Descn-
volvimento-FND cede e transfere, à União
Federal, 12.340.941.481 ações ordinárias no-
minativas de emissão da Telebrás. Em conse- •
qüência das medidas tomadas, a União Fede-
ral aumentará sua participação de 52,27%
para 56,10% do capital ordinário da compa-
nhia.

Nottoiério.deampraaaa

Banco Sudameris entrega
os títulos de bonificação

A partir da próxima segunda-feira, o
Banco Sudameris Brasil (BFI) entregará
os títulos relativos à bonificação de 25%,
aprovada pelas AGO/E de 18 de março
de 1991. Os acionistas receberão os certi-
ficados nas agências onde estão cadas-
trados.

Staroup encerrou a
colocação de ações

A Staroup (STAR) já encerrou a dis-
tribuição de 2.050.988.800 ações ordiná-
rias e 3.596.073.464 ações preferenciais,
todas escriturais e sem valor nominal, ao
preço de CrS 170 por lote de 1.000. Essas
ações são resultantes do aumento de ca-
pitai autorizado pela AGE de 3 de junho
passado.

Posição do capital da
Petrobrás em 05/08/91

A Petrobrás (PETR) enviou á BVRJ
a posição de seu capital social em ações
ordinárias e preferenciais na semana de
29 de julho a 2 de agosto:
'Capital em ações ordinárias
Acionista Posição anterior Posição final
União Federal 475.290.799 475.290.799
Estados, municípios e
entidades de direito
público 26.219.093 26.219.093
Demais acionistas 82.460.336 82.460.336
"Capital em ações prefererenciais
Forma Posição anterior Convertidas Posi-
ção em
no periodo 05/08/91
Nominativas 63.811.036 63.806.036
Portador 358.575.933 5.000(»)
358.580.933
(*)estorno do lançamento efetuado no
quadro anterior equivocadamente (se-
mana de 22 a 26/07/91)

BS Informática paga
dividendo corrigido

Na próxima segunda-feira, a BS In-
formática (BSI) iniciará o pagamento do
dividendo de CrS 0,47 por ação, com
base no lucro líquido do exercício social
de 1990.

Os acionistas receberão o dividendo,
que já está corrigido monetariamente, na
Avenida Rio Branco, 138,9° andar.

Ações da Tupy foram
totalmente subscritas

A Tupy (TUPY) já encerrou a distri-
buição pública de 1.090.530 ações ordi-
nárias e 1.699.890.470 preferenciais, as

3uais 
foram subscritas ao preço unitário

e CrS 5.
Essas ações são resultantes do au-

mento do capital social para CrS
19.538.500 mil, deliberado pela AGE de
4 de junho e homologado pelo conselho
de administração em 31 de julho.

Vale dá posição
do capital em julho

Em 31 de julho passado, o capital
social da Vale do Rio Doce (VALE) era
composto por 4.047.490.168 ações, sen-
do 2.603.991.084 ordinárias e
1.443.499.084 preferenciais.Do total de ações da Vale,
1.978.207.961 ON e 91.086.546 PN esta-
vam em poder do Tesouro Nacional,
7.727.090 PN eram detidas pela adminis-
tração indireta e 127.916.409 ON,
497.866.714 OP, 261.121.425 PN e
1.083.564.023 PP encontravam-se com o
público.

Pettenati teve receita de
CrS 1,5 bilhão em julho

No mês de julho passado, a Pettenati
(PTNT) registrou uma receita bruta de
CrS 1.511.299.525, calculada pela legisla-
ção societária.

Subscrição da Artex ;
já foi encerrada J

A Artex (ARTX) informou que foi-
ram totalmente subscritas e integralizai
das as 4,550 bilhões de ações ordinárias i
as 9,100 bilhões de preferenciais, prove-
nientes do aumento de capital para CÍS
9.406.977.401,75, autorizado pela RCA
de 22/05/91 e a ser homologado pelaRCA marcada para a próxima segunda-
feira.

Dividendo da Polialden :
ficará prescrito dia 28 ;

A Polialden (PLDE) comunica aos
acionistas que no próximo dia 28 ficará
prescrito o dividendo número 17, o qual
foi colocado á disposição no dia 29 de
agosto dc 1988.

» Controlada da Trombini
se associa com a Van Leer

No último dia Io, a Fábrica de Celu-
lose e Papel S/A, controlada da Trombi-
ni (TRMB), firmou contrato com a^em-
presa paulista Van Leer Embalagens
Industriais do Brasil Ltda., com o objètí-
vo de se associarem na Trombini-Ván
Leer S/A Emabalgens Moldadas, que de-
verá fabricar e comercializar produtosde
polpa moldada, com tecnologia liceneiã-
da pela Keyes Fibre Company.

Os investimentos estão estimados em
cerca de USS 5,200 milhões, dos quate,
aproximadamente, USS 2,600 milhões
serão aportados pela Fábrica de Celiflòáe
e Papel S/A, mediante a transferência oe
ativos. O restante do investimento sé^á
feito através do ingresso líquido de.re-
cursos da Van Leer Embalagens Indús-
triais do Brasil Ltda..

A nova empresa será uma sociedade
anônima de capital fechado, com secle
em Palmeira, no Paraná, com participa-
ção societária igualitária entre ambós.as
acionistas subscritores.

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio.
A Botsa de Valores do Rio do Janeiro divulga a relacao das empresas que onviaram suas demonstracoes financeiras em
07 08,91 ,v

Da (cordo com • initiufio CVM 064/87 Quantidqde,
Data (Crt 1000) di

Empress do Periodo PatrimAnio Deceits Lucro Lucre PI AfJisfc"1
Bslsnfo Uquldo Liquids Llquido 1000A?6»» (1000) *

Master S.A. 31.03.91 1'Ttim 14.435.733 766.482 (796 862) (6.135.01) 129B76'
K J

Master Ind.Plastica 3103.91 1°Trim 1.730 023 765.181 (84 557) (5.367,67) 15.753

Perfil/Cimento Tocantins

Razio social — Cimento Tocantins S/A
Nome de pregio — Cim. Tocantins
Código BVRJ —CTO
C.G.C. — 00.065.557/0001-00
Data do registro na BVRJ — 10/05/1979
Tipo das ações — ON.PN
Atividade principal — cimento e cal
Endereço da sede — Rodovia DF 150, Km 18, telefone (061) 591 -2080,
Cep 73000, Sobradinho(DF)
Presidente do conselho — Fábio Ermirio de Moraes
Diretor de relações com o mercado — Ermirio Pereira de Morais
Composiçio do capital — 102,2 milhões de ações ordinárias e 43,6
milhões de ações preferenciais
Capital social — CrS 2,3 bilhões

Controle acionário (dados retirados do IAN referente à AGO dê '
30/04/91)
Ações ordinárias (1.000) -
Administradora CIM S/C Ltda 89.722 (88%X .
Cia. Cimento Pórtland Itaú 6.615 ( 6%)
Cia. Melhoramentos Norte do Paraná 5.075 ( 5%) • *
Outros 832 ( }%)¦¦¦
Ações preferenciais (1.000) ¦1 s
Cia. Cimento Pórtland Itaú 26.534 (61 %)'"-
Cia. Melhoramentos Norte do Paraná 2.447 ( 6%) H
Outros 14.695 (33%)';,Últimos direitos distribuídos
Dividendo — RCA: 02/07/91; inicio: 19/07/91; CrS 2.750 por ação»,
ordinária e preferencialBonificação — AGO: 26/04/88; inicio: 17/05/88; percentual: 9.900%

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Resumo das Operações
tf Qtd. Abt. Min. Mèd. Màx. Fwh. Oic.

%
Qtd. MM. Mi». Fech. Ok.

%

*n?, r.
C"\v '
itote Padrão"fconcordatàrias
(direitos e Recibos
'Fündos DL.1376 e Cert.Privat"Exercício de opções de compra..
Mercado a termo
Opções de Compra
rfiracionârio
^Ç0digo do BDI não cadastrado...
,'lpiàl Geral
¦Índice Bovespa Médio
tliíidíce Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo

índice Bovespa Mínimo
-Das 57 ações do BOVESPA, sete subiram, 36 caíram, sete permanece-'ram estáveis e sete não foram negociadas.
''4ènRMnnnMMp mmmmmmm m i i i i ~ -   
Oscilações dq Mercado

Qtde Vol
(mil) (Cr$ mil)

7.914.506 16.137.179
5.299 926

212.434 416.563
1.148 2.296

57.000 105.660
12.430 53.281

4.112.366 3.089.269
11 4.135

273.666 195.436
2.315.277 19.809.312

17.169
16.829 (-3,5%)
18.090
16.805

Oscilações do Bovespa
Or».r; Oec. Fech. Oac. Fed*.{%) (Crtmll (%) (Crt mM

Malorea Aftaa Malorea Altaa
^td.Brasil pn 59.0 1,05 Clmltaupn 7.6 42.00
C§gisijypp 20.0 120.00 Vidr Smarinaop 4.3 1 200,00fPelroparpp 20,0 30.00 Fofbasapp 3.4 6,00tUanllSehbe pn 20.0 360.00 Bradescopn 1.7 8,75CSMrMicroel pp 17,6 20,00 Bombrll pn 1.2 4.07f Malorea Balxaa Malorea Balxaa-Cob'rasmapp 53,3 3.50 FNVpn 21,9 0,32
FNVpn 21,9 0,32 Luxmapp 11,1 0,40
CorRibelro pn 21.4 110,00 Metal Levopp 10.7 250.00Embraer pn 20.0 16.00 Apds Vlllares pn 10,2 140.00. jj.nibancoon 19,2 16,16 Paraibuna pn 7.8 1.40
Mercado à vista

'"títulos
or i •
ta :

¦ Aco Altona PP * 
pi 'Acos Vill PN" Adubos Trevo PPC15 ..

• , AgrimisaPN* 
iif AgrocoresPN 

Alpargatas ON ED
Alpargatas PN ED 
Amazônia ON ...pSJ.fh: . America Sul PN 191 .

cj,; America Sul PN P91 ...
í'J' ÀntardNord PN

Ántarctlc Pb PNA 
Aquatec PP C09
Aracruz PNB

C .AtmaPPCOl*• ^ Avfpal ON 
^ .AievodoPN

Bamerind Br ON ED ....
Banespa ON 
Bariespa PN

^"jBelgoMIneirON 
; (.jBelgo Mineir PN f{jCB«mgePN*
rc'.Beta PPA 
¦ à Bic Caloi PPB
^BÍobrasPPAi' Bombrll PN

- í l Bradosco ON ED
l * rBradesco PN ED
• p'Bradeseo Inv PN ED ....

BrahmaPNINT 
;Brahma PN

ç Brasil ON
Brasil PN 

_ Brasinca PN 
Brasmotor PP C11 

£ Brasmotor ON ED 
J Brasperola PNA
I Brumadinho PN 
J ¦ C M A Mlner PN 
I Cacique PN UkTirt.

Qtd. Abt. Mln. M6d. MAx. Fech. Osc.
%

100.000 190,00 190,00 190.00 190.00 190,00
43 500 145.01 140.00 143.97 150,00 140,00 -10.2

3 998 400 0,55 0.55 0,55 0,55 0.55 -6.7
200.000 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00+ 11.1

10 000 5,00 5,00 5.00 5.00 5.00 -0.9
5 500 72.00 72.00 72.00 72.00 72,00

98 000 52,50 50.00 50,46 52,50 50,00 -6.6
10 000 5,20 5,20 5.20 5.20 5,20 + 0,9

2.168.500 1,45 1,25 1,41 1,45 1,40 -3.4
220.000 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 -14,0

10 000 1.300,00 1 300.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
10000 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 -fl.O

300000 2.20 2.15 2,22 2,25 2,15 -6,5
32.000 920,00 910,00 919,72 921,00 910,00 -0.1

3.281 000 0,33 0,31 0,31 0,33 0,31 -8,8
200 600,00 600,00 600,00 600.00 600,00 /

520 700 2.15 2.00 2.01 2.15 2,00
900 6.00 6,00 6,00 6.00 8.00 -145

22 200 9.80 9,80 9,89 10,00 10,00 + 2.0
450 700 2.40 2.30 2.33 2.45 2.30 -4,1

48 569400 2.56 2,37 2.42 2.56 2,40 -3,6
4 100 105.00 105,00 105,01 105.01 105.01 -4,5

37 000 82,00 82,00 82.68 83,01 83,00 -2.3
600 000 89,99 89,00 89,33 89,99 89,00 *

1000 000 0.45 0.45 0.45 0,50 0,50+11,1
5 870.000 0,36 0.34 0.35 0.36 0.35

23 500 4.70 4,70 4.70 4.70 4.70+14,6
40.000 4.07 4.07 4,07 4.07 4.07 +1,2

6.160.100 8,50 8.30 8,31 8.50 8,30 -5,8
10 346 600 8.60 8.51 8.70 8.80 8.75 +1.7

24 000 15,00 15,00 15.00 15.00 15.00
771 800 47.00 45.00 46,39 47.00 45.00 -4.2

100 48.00 46.00 46,00 46,00 46,00
48 600 105.00 102,00 102,83 105,00 102.50 -6.8

545 700 139,00 130.00 134.78 140.00 132.00 -4.3
300 000 63.00 63,00 63.00 63,00 63,00 +1.6

000 52.90 52.90 52.90 52.90 52.90 -0.1
1600 80.00 80.00 80.00 80,00 80,00

39.100 44.00 44,00 44.24 46.01 46.01 +4.5
972.800 000 0.79 0.77 0.77 0.80 0,77 -3.7

10000 2.65 2.65 2.65 2.65 2,65 +1.9
6 900 30.00 25.01 26.08 30,00 25.01 -16,6

Caemi Metal PP C03 11.200 240,00 239,00 239,89 240,00 239,00 -2,4
Calfat PP C03 36.600 1,30 1.30 1,30 1,30 1,30 ~
Camacari PP 373.700 1.90 1.90 1,90 1.90 1.S0 I
Camacari PN 140.000 2.05 2,05 2.08 2,10 2,05 -2,3
Cambuci PN S00.800 2.00 2.00 2.60 2.50 2.S0 «
Casa Anfllo PP C0Ô 3.100 880.00 «70.00 879.35 880.00 870.00 -2,2
Casa Anglo ON 1.000 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 -2,1
Casa Anglo PN 200 830.00 830.00 830.00 830,00 830,00 -1.1
CemigPN*  1.174 000.000 7,30 7,20 7,44 7.50 7,45 -1,9
CespPN 200 11,00 11.X 11,00 11,00 11.00 -0.9
CovalON 106.000 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 /
Cevai PN 707 700 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Chapeco PN 1.000.000 0.70 0,88 0,68 0,70 0,68 -2.8
Chapeco Avie PN 50000 3,79 3,79 3.79 3,79 3,79 -
Da Hering PP C70 137.000 31.00 30,00 30,40 31.00 30.00 -62
Cim Gaúcho PN 12 600 8.80 8.80 8,80 8,80 8,80 /
ClmltauON 4.000 40.00 40,00 40,00 40,00 40,00 -11,1
Clm Itau PN 5.000 <0,00 39.00 40,24 42.00 42,00 + 7,6
Clquine Petr PNA* 2.593.500 120.00 110.00 110,43 120.00 110,00-15.3
Clqulne Petr PNB' 250.000 120.00 120.00 120,00 120.00 120.00 -4,0
Clquine Petr PND* 2000.000 140,00 140.00 140,00 140.00 140.00+11.1
ColapPP 1.548 200 3.92 3.80 3.87 3,92 3.80 -2,5
Coldex PN 129.000 0,90 0,90 0.91 0.91 0,91 -10.7
Comi A Llnd OP 1.000 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 /
Conte PP 10.000 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 -2.5
Copas PN 28.200 7.00 7.00 7.00 7,00 7,00 -
Copar» PNA 208 800 127.99 127.00 127.75 128.00 127,00 -6,9
Copene PNB 3.500 55,00 45.00 50,71 55,00 45,00 /
Cor Ribeiro PN' 800 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 -21.4
CortjattaPN' 132.000.000 0.60 0,60 0.60 0,68 0,68 + 11.4
Coslgua ON 3.400' 4.51 4.51 4,51 4.51 4.51+05
Coslgua PN 252.500 6,80 6.50 6.74 6,00 6,50 -4.4
Credito Nac PN INT 820 000 5.00 4,80 4,91 5,00 5.00 -8,0
Cruzeiro Sul PP C08 6.000 12,00 12.00 12.00 12.00 12.00 -
DF Vasconc PN 500 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 *
Docas PN 220.000 5.00 5,00 5,00 5,00 5.00 *
Duratex PP 118 2.642.000 10.41 10,30 10,34 10,50 10,30 -1,4
Ebarle PP *C11 744.100 1.72 1.72 1.72 1.72 1,72 -1,4
Eberle PN 310.620 600 2,00 1.90 1.96 2.10 1,90 + 2,7
EcilPN 112.000 1.50 1.50 1.50 1.SO 1.S0 ^
Economico PP C09 30.000 7,80 7.80 7.93 8,00 8,00 =
Elebra PP C31 510 000 1.40 1.40 1,50 1,50 1.50 *
Eletrobrás PNA 100.000 12.00 12,00 12.00 12,00 12.00 -4,0
Eletrobrás PNB INT 5.504.300 13.00 12.40 12.56 13,00 12.40 -2,7
Embraar PN 1.800 16.00 16,00 16,00 16.00 16,00 -20,0
Engemix PN 565 300 4.60 4,50 4.50 4,60 4,50 ~
Enxula PN 900 1,30 1.30 1.30 1.30 1,30 »
Ericason OP 11000 4,49 4,49 4.49 4.50 4,50+12.5
Ericason PN 5.650.000 4.40 4.00 4,02 4.40 4,00 *
F Cataguazes PNA 350.000 2.39 2,39 2.39 2,39 239 -4,4
F N V PN ES 2.875.100 0,43 0,32 0,34 0.43 0,32 -21,9
Fech Brasil PP C70 20 000 6.50 6.50 6,50 6,50 6,50 -18,7
FarbasaPP 262.600 5,80 5.80 5,80 6,00 6,00 + 3.4
Ferro Ligas PN * 56.088.100 86,01 83,00 84,95 90,00 86,00 -0.5
Fertibras PN * 11.000.000 35,00 35.00 36,38 38.00 38,00 -5,0
FibamPP* 323800 6,15 6,15 6,15 6,15 6.15 /
Fibam PN 14.438700 6,20 6.16 6,17 6,20 6.16 + 0.1
FicapPP 2.050400 50,00 50,00 54.26 55,00 53,00 + 6.0
FicapPNP 837.000 40,50 40.50 40.75 41.00 41,00 I
Forja Taurus PN 31.930.000 165,00 161,00 164,75 178,00 178,00 + 7.8
Fras-le ON 34 600 6,50 6.50 6.50 6.50 6,50 /
Fras-lePNA 10.455.000 4,30 4,00 4,08 4,30 4,00 + 2,5
Gazola PP 2.036.000 5,00 5,00 5,00 5.00 5,00 -
Glassllte PN 2300 400.00 400.00 400.00 400,00 400,00 /
Gradiente PP 20 000 4,40 4,40 4,40 4.40 4,40
Gurgel ON 100 50.00 50.00 50.00 50,00 50,00 /
Gurgel Motor PN 6 000 8,30 8,30 8.30 8.30 8,30 +1,2
idpON 33600 19,00 19,00 19,00 19.00 19.00 -13,6

Iguaçu Cafe PPA' 16.427.000 182.00 182,00 182.00 182.00 182,00 + 7,0
Ird Villares PN 1000 70,00 70.00 70,00 70,00 70,00 -12,5
Inds Roml PN 10 000 2,80 2.80 2.80 2,80 2.80
Inepar PN 2.0I0CC0 50,00 50,00 50,00 50.00 50,00 -9,0
Invicta PP "C05 10.000000 260.00 26000 260,00 260,00 260.00 +7.8
lochpePN 100000 24,00 24.00 24,00 24,00 24,00 -7,6
Ipiranga Pet PN 39 200 3,20 3.20 3,20 3,20 3.20 -8,5
Ipiranga Rei PP ED 3.428900 3,80 3,80 3,80 3,80 3.80 + 2,9
Itaubanco ON ED 33000 44,00 41.50 42.08 44,00 41.50 -7.7
llaubanco PN ED 744 700 41,00 39.50 39.99 41.01 40 00 -2,4
ItausaPN 44200 117.00 117.00 117.99 120.00 117,00 -5.6
ItautecPN 198 ooo 0.46 0,46 0,50 0,54 0,54 + 17.3

J B Duarte ON 200000.000 1,01 1,01 1,02 1.03
JB Duarte PN* 127.423.600 0,72 0,72 0,72 0,78
Joinvillense PP *C01 10.000 310,01 310,01 310,01 310.01
KlaWn PP C33 3.700 450.00 450.00 450,81 480.00
KlabinPN 5.800 470.00 450,00 451,21 480,00
Lam Nacional PN 2320.500 1.60 1.60 1,60 1,60
lanil Sehbe PN 100.000 360,00 360,00 360,00 360.00
lli Da Cunha PN 20.000 3,00 3,00 3.00 3,00
Lojas Americ PN 100 2.800.00 2.800,00 2.800,00 2.800.00
Lo|as Hering PN 257.000 65.00 65.00 65.00 65,00
Luxma PP C23 284.600 0.40 0.40 0.40 0.40
Magneslta PNA 200.000 0.76 0.76 0.76 0.76
Magnasita PPA C05 100.000 0.94 0,94 0,94 0,94
Manasa PN 8 230.000 370.00 370,00 371.96 374.99
Mangela Indl PN 1.292.400 3,00 3.00 3,10 3,10
Mannesmann ON * 130 836.400 410.00 400.00 400,12 410.00
Mannesmann PN * 40.040.400 270.00 250,00 263.87 270,00
Maxion PN 53 200 23.00 23,00 23.00 23,00
Melhor SpON 80 000 0.75 0.75 0,75 0,75
Mendea Jr PPA 10 000 7,00 7.00 7,00 7,00
Mendes Jr PPB 472.100 8.00 7,70 8.00 8.05
Merc Brasil PN 1.000 35.00 35,00 35.00 35,00
Met Barbara PN 225.600 205,00 202,10 204,90 205.00
Met Gerdau PN 4.000 18.00 18.00 18.00 18,00
Metal Leve PP C46 50.500 255.01 250,00 256,42 270,00
Metal Leve PN 800 255,00 255,00 255,00 255.00
Minupar PN 2.000.000 0,70 0,70 0,70 0.70
Moddata PP 2.000 1,52 1,52 1,52 1,52
Moinho SantOPCQ7 10.000 490,00 490,00 490.00 490.00
Moinho Sant PP C07 39.400 340.00 340,00 340.00 340.00
Montreal PN 1CT.000 1,30 1,30 1,30 1,30
Muller PN 100.000 7,00 7.00 7.00 7,00
Nacional PN 27.300 33,00 33,00 38,38 40.00
NakataPN 217.400 24.00 24,00 2430 25,00
Nord Brasil PN 20.000 1.05 1.05 1,05 1.05
Nordon MetON 7.900 42.50 42,50 42,50 42.50
Noroeste PN 11.600 22.08 22,00 22,06 22,08
Olvebra PN 2.000 0,55 0,54 0,55 0.55
OsaPN 170.000 0,75 0,75 0,75 0.75
Oxltono PNA 10 000 2,80 2.80 2,80 2.80
Papel Simao PN 2864.500 7.00 6.00 6,96 7.12
Paralbuna PN...; 1.102.100 1,50 1.40 1,50 1,50
Paranapanema PN 71.807.400 5,05 4,50 4,73 5.10
Paul F Luz OPC07 2100.000 1,75 1,70 1,75 1.75
Perdigão PN * 32.650.000 115.00 115,00 115,92 117,00
Perdigão Agr PN 310 000 0,42 0.42 0.42 0.42
Perdigão Alm PN * 1.500.000 221.00 221.00 221.00 221,00
Petrobrás PPC59 3.147 900 1.430.00 1.400,00 1.461,03 1.540.00
Petrobrás ON 3.000 781.00 750,00 781,53 790,00
Petrobrás PN 200 1.350.00 1350,00 1.350,00 1.350,00
Petropar PP C02 1.400 30.00 30,00 30.00 30.00
Petroquisa PP C03 341.400 4,80 4,50 4.80 4.80
Pettenati PN* 42.000.000 38.13 38.12 38.78 40.00
Pirelll ON 200 100 25.00 25,00 25,00 25,01
Pirelli PN 12.500 29,00 25,00 28,20 29,00
Pirelli Pneu ON 900 14.05 14.05 14,05 14,05
Pirelll Pneu PN 190 200 10,00 10,00 10.10 10.11
Polialden PN 135.500 12,00 12.00 12.00 12,00
Progresso PN*  1.139.826.700 7,00 7.00 7,01 7,04

I Racimec PP 50.000 3,40 3.40 3.40 3.40
Randon PN 50.300 4.50 4,50 4,54 4.60
RealON 100 27.00 27.00 27,00 27.00
Real PN 102.200 23.99 23.00 23,53 24.00
RoalConsPNF 70 000 33.11 33.11 33,11 33,11
Real De InvPN 10.000 40,66 40,66 40,66 40.66
Real Part ON 200 31.50 31.50 31.50 31,50
Real Part PNB 400 32.32 32.32 32.32 32.32
Relripar PN 9.130.000 0.M 0.53 0.54 0,54

I Sadia Concor ON 108 500 3.60 3,60 3.60 3.60
Sadia Concor PN 11328 500 2.50 2,40 2.45 2.50
SalgemaPNB" 100.000 301.00 301.00 301.00 301,00
Samltri PN 130.300 300.00 300,00 302.53 311.00
Sansuy PP 10 000 120.00 120,00 120,00 120,00
Sharp PNA* 563 500 230,00 230,00 240,55 245.00
Sharp PNB* 21 500 240.00 240.00 241.91 242.00
SidMicroelPP 367.400 20.00 20.00 20.00 20.00
Sid.Aconorte ON 16.300 10.30 10.30 10.30 10.30
Sid Aconorto PNA 63 000 1030 9,52 9.65 10,30
Sld Rlogrand PN 441 800 12.60 12,50 12.51 12,60
SlIcoPN 120.000 12.50 11.50 12,33 12.50

1.02 +2.0
0.78 -2.5

310,01 /
450.00 -62
450,00 -6,2

1,60
360.00 + 20,0

3.00 +1,6
2.800.00 -

65.00 -10,9
0,40 «11.1
0,78 +1,3
0.94 -1.0

374,99 +7.1
3.10 +3,3

400,00 -2.4
250,00 -8.7
23,00
0,75+153
7.00 -2.7
7.70 -6.0

35.00 /
202,10 +1.0

18.00 «
250,00 -10,7
255.00 -

0,70
1.52 /

490,00
340,00 *

1,30 -4.4
7.00 «

40.00+14 2
24.10 -1,6

1,05 + 59,0
42,50 -1.3
22,00

0.54 -5.2
0.75 /
2,80 -3.1
7,00 -1,4
1.40 -7,8
4.50 -7.2
1,70 -5.0

115,00
0.42

221.00 +0,4
1.452.00 +0.1

750,00 -3,8
1.350.00 -6.8

30.00 + 20.0
4.50 -6.2

40.00 -11.1
25,00 *
25,00 -
14,05 +0.2
10.10 -4.7
12,00 «
7.04 +0.4
3,40
4,50 -2,1

27,00 -0.0
24,00 +2.1
33.11 + 13,0
40,66 +0.2
31.50
32.32 +1,0
0,54
3,60 «
2.40 -4,0

301.00
311.00 +0.3
120.00 + 20,0
245,00 + 2.0
242.00 -3.2

20,00 +17,6
10,30 +0.4
10,29 -0,0
12.51 +0.0
11.50 -11.5

Titulot Qtd. Abt. Mln. MM. MA*. FacH. Osc.
%"

SimescPN 400 000 32,00 32,00 32.00 32.00 32,00 ^ /
SouzaCruzON 25.800 1.350.00 1.330,00 1.348,37 1.350,00 1.345.00' -2.5
Staroup PN 100.000 170.00 170.00 170.00 170.00 170,00 '. -
SudamerisON 1.187.300 13.00 13.00 13.08 13,10 13,10 + 0/
SudamerlsPN 12400 11.50 11,50 11,50 11,50 11,50 -OA
SultepaPP 55.000 2.40 2,40 2,43 2.49 2,49+10.6
Supergasbras PN 800 4.60 4,60 4,60 4,60 4.60 +§£
SuzanoPP 9.100 1.550,00 1549.00 1549.96 1.550.00 1.550,00 >-0.6
TekaPN 400.000 035 0,35 038 038 038 ' *

Tel BCampoONINT 20.000 10.40 10.40 10,45 10,50 10,501„10.4
Tel B Campo PN INT 10.000 10,50 10,50 1050 10,60 10,50+10.4
Telebras ON * 2.679.500 2.800.00 2.750,00 2.809,55 2.850,00 2 800,00 *•6.6
Telebras PN *INT  2.W0576.900 3.150,00 3.040,00 3 184.41 3 400,00 3.145.00 -2.1
TelerJ ON INT 2.200 3,55 3,55 3,55 3,55 3.55 - -
Telerj PN INT 2 200 3,55 3,55 3,55 3.55 3,55" -1.3
TelespONINT 181.800 12.50 12,00 12,07 1250 12,00.',-^6
TelespPNINT 8.639100 15,40 14,80 15,90 1639 15,50 • «
TraloPN'EBS 1.200 000 180,00 180,00 100.00 180,00 180,00M''-6.2
Transbrasll PP 'C37 1.551.200 215.00 210,00 213,22 215,00 210,00 !-6.6
Tromblnl PP 2.390 200 153.00 153.00 156,56 170,00 170,00 + 8,2
TupyPN 1000 5,30 5.30 5.30 5.30 5,30 '-0.9
Ucar Carbon ON 201.962.800 30.00 28,00 28.99 30.00 29,00 ' -^3
UnibancoON 400 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16^-1^2
Unlbanco PNA 1200 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00".-10.0
Unlbanco PNB 7.900 16.00 16,00 16,00 16,00 16,00 ;15.7
UniparON 240.000 4,30 4,10 4.18 430 4,10 ,-6,8
Unlpar PNB 17 601.700 3.80 3,68 3.75 3.85 3.70- -2,6
Vacchl PN 4.900 0.27 0.27 021 021 021 ^ /
Vale R Doce PP C09  2.838.500 221.00 207.00 213,68 226,50 207,00. -5.9
Vale R Doce PN 191 2.500 205.00 200.00 201.00 205.00 200,00 -6.1
VarigON 30.000 50.00 50,00 51,25 52,50 52.50 + 5.0
Varig PN 108.600 33.00 31,01 31,47 34.00 34,00 • *
Vidr Smarlna OP C08 .... 30.100 1.100,00 1.100,00 1.146,51 1.200.00 1.200,00 +1.3
Vigor PN 15.000 9,25 9,25 9,25 9.25 9,25 + 0.5
Vile|ack PNB 5.000 0,58 0.58 0,58 0,58 0,58 .
Votec PN 20.000 000 5,85 5,05 5.86 5,70 5,70 +.3,6
Wembloy PP C07 800.000 1.80 1,80 1.80 1,80 1,80 ' =
Whit Martins ON ED 3 916.400 7,50 7.30 7,45 7.60 7,30 - -2.6
Zlvl PP 'C49 519.000 7.00 7.00 7,00 7,00 7.00 -
Zivl PN * 103.300.000 7.80 7.00 7.80 7,80 7.0Q -^12.5

Concordatarias
Atlpartl PP 1.000 15.00 15,00 15,00 15.00 15,00 ' -
Amolco PP * 1450.000 300.00 270,00 287.24 300,00 270,00 ,|l2.9
Amalco PN * 500 000 280.00 280.00 280.00 280,X 280,00 -15,1
Caf Brasilia PN* 119.900 190.00 170.00 192.94 200.00 170.00 ;I0.5CobrasmaPPCOl 200 3.50 3,50 3.50 3,50 3.50 -63.3
Engeea PPA C02 172.000 1.05 0.90 0.90 1.06 0,90 -10,0
Farol PN' 525.000 180,00 180,00 180.00 180,00 180,00 -10.0
Herlng Brlnq PN 5.000 3,00 3.00 3.00 3,00 3.00 +0.3
Madalrll PN' 10.000 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 +5.2
PacaembuPP- 89.700 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00 . -
PeralcoPN' 1.179.000 46,TO 43,00 44,14 46,00 44.00 ' -
Qulmlslnos PNA* 41.900 20.00 20,00 20.00 20,00 20,00 n -

a Trol PN 1.206.000 6.50 6.50 6.50 6,50 6,50." ^

Termo 30 dlas *
Banespa PN 8.800.000 2,76 2,75 2.77 2,82 2,82 " 0.0
BradescoPNED 1.000.000 10,02 10,02 10,02 10,02 10.02 ^0,0
Mangels Indl PN 1.200.000 3,57 3,57 3,57 3,58 3.58 0.0
Paraibuna PN 1.000.000 1.74 1.73 1,73 1.74 1,73 - 0.0
Samitri PN 30.000 358,89 358.89 358.89 358.89 358,89 0,0
Unlpar PNB 300.000 433 4,27 4,29 4,33 427 o 0,0
Whit Martins ON ED 100.000 8.54 8,54 8,55 8,55 855 0.0

Opçdes de compra
Titulo Venc. P. Ixere. Qtd*. Abe. Min. Maju Med. UK. Oeç.
PET PPPET PPPET PPPMA PNPM A PNTELPNTELPNTELPNTELPNTELPNTELPNTELPNTELPNTEL PNTELPN53) PN

AgoAgoOutAgoAgoOutOutOutOutAgoAgoAgoAgoOutOutAgo

1550,001300,002000,005.604,40440.003000,003200,002460.002140.002620,001500.001660.003800,005000.001980,00

846 00020 000435 00038665 00091000 00010000 00040000 00013100 000666100000321680000050790000012350000068000 0001665000009655000002040000000

110,00270,00165.000,260.80400.001110.001150,00800,001100,00700,001750.001590,00950,00500,001120,00

30,00270.00145.000.120,40400,001110,001149,00830,00920,00500.001650,001590,00800.00350,00110Q«

120,00270.00230,000.260,90400,001235,001150.00950.0012C0.00820,00.1750,001590.001100,00650,001270,00

72.93 85.00270,00 270,00 '
163,61 217.000.17 0.170.62 0,40400,00 400.001189 38 1235.001149,08 1150.00735.46 720.001041,86 1000,00. 635.70 550.001724.21 1650.001590.00 1590,00856.35 830,00456.87 381.001189,51 5112,00

•10.5•38,6• /•52.0•*4.4-33,3-TI?-2'f',5Í

;?|¦M•12.1-28.J
<•" s»
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MERCADO

Dólar paralelo 
sobe

€ fecha a Cr$ 400

) A firme demanda por dólares sustcn-
tou nova arrancada dos preços da moe-
da, ontem, no mercado paralelo. Por
volta das 14 horas, o dólar chegou a ser
negociado a Cr$ 401 na ponta vendedo-

irá; fechando o dia, porém, a Cr$ 394
t pàra compra e a CrS 400 para venda. Em
J relação a ontem, as cotações da moeda

. subiram Cr$ 3 e, no acumulado do mês,
i"à.valorização já alcança Cr$ 12. A pro-
t.-cura pela moeda americana, segundo os
" cambistas, vem sendo sustentada basica-
* niénte por pequenos e médios investido-
¦"lês, que não fecham operações acima de
JjsfSS 5 mil.
'"Á Apesar da grande demanda por dó-

lar, os cambistas somente estão atenden-
dó os clientes tradicionais, pois é grande
o temor de novas blil: da Polícia Federal

; — na semana passada, duas casas de" câmbio cariocas tiveram suas operações
paralisadas por mais de duas horas, por
cpnta de batidas da PF. Essas investidas

-^policiais devem-se à preocupação do go-«íêfno de que os investidores com cruza-
tfloS desbloqueados, no próximo dia 15,

direcionem os recursos para o mercado
paralelo.

Os preços do dólar comercial também
subiram, fechando o dia cm CrS 359,40
para compra e a CrS 359,50. Esta subida,
no entanto, não significou um crescimen-
to no volume de negócios, mas uma ex-
pectativa em relação ao primeiro leilão
de dólares que será realizado pelo Banco
Central, na próxima semana. Cinco insti-
tuições já estão praticamente confirma-
das como dealers do BC para esse leilão:
Citibank, Bradesco, Nacional, Bozano,
Simonsen e Bamerindus.

Na Bolsa de Mercadorias e de Futu-
ros (BM&F), o grama do ouro foi cota-
do, no fim do dia, a CrS 4.532, com alta
de 0,71%. As taxas de juros ficaram
estáveis para os negócios com títulos pú-
blicos: 18,20% ao mês. As taxas dos
CDBs, por sua vez, cederam, ficando, na
média, em 412% ao ano — um ganho
efetivo de 15,62% ao mês. Os Certifica-
dos de Depósitos Interbancários (CDIs)
apontaram juros de 18,20% mensais.

Bolsas têm queda de 3,5%

O mercado de ações viveu um dia
bastante tumultuado ontem devido ao
forte movimento especulativo que do-
minou as negociações. Grandes investi-
dores que estão com posições a desço-
berto nos mercados futuro de índices e
de opções — cujos vencimentos estão
.marcados, respectivamente, para os
próximos dias 14 e 19 — empurraram
os índices de lucratividade para baixo,
em uma tentativa desenfreada de dimi-

. núír as possíveis perdas com que pode->;rão arcar nos vencimentos.
•S Nesse clima, tanto a Bolsa de Valo-
•>res do Rio como a de São Paulo fecha-
; ram o dia com baixa de 3,5% — no

acumulado do mês, a BVRJ já acumula
desvalorização de 8,92%, e a Bovespa
de 6,58%. Os volumes de negócios tam-
bem se reduziram, totalizando CrS
4,122 bilhões no pregão carioca e CrS
19,809 bilhões no mercado paulista. Is-
to, segundo Marcelo Yazeji, gerente da

Área de Bolsa da Corretora ABC Ro-
ma, mostrou a retração dos investido-
res, diante dos movimentos especulati-
vos que têm dominado as negociações
nos últimos dias.

"Foi um mercado pesado, domina-
do basicamente por profissionais", co-
mentou o analista, lembrando que as
últimas notícias sobre a Telebrás tam-
bém contribuíram para afastar os invés-
tidores menos experientes do mercado.
Ele afirmou que ainda há espaço para
mais alguns dias de queda para as boi-
sas, mas a reação deverá acontecer no
mais curto espaço de tempo possível.

No mercado futuro da Bolsa de
Mercadorias e de Futuros (BM&F), o
índice Bovespa com vencimento marca-
do para o próximo dia 14 fechou o dia
ajustado em 18.337 pontos, com desva-
lorização de 2%. O volume de negócios
somou 38.430 contratos, equivalentes a
CrS 35,4 bilhões.

Valor de :
•V ,

g

o maior desde 90

O 
valor de mercado das
598 empresas com

ações negociadas na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro
atingiu US$ 38,25 bilhões no

sado.É o mais eleva-
do valor registrado desde a

o do Plano Coüor I, em
> ano passado, quain

total das compa-
nhias despencou, de US$

mes pas
doM

doo^orec

para US$ 16,46 bilhões. Em
relação a junho tdtimo, o va-
lor de mercado das empresas
aumentou 3,84%.

Petrobrás contínou a ser
a empresa de maior valor na
Bolsa do Rio: soas ações fo-
ram avaliadas em Cr$ 3,34
bilhões, praticamente o do*
bro do preço verificado bá 17
meses. Na vice-liderança
apareceu aVale do Rio Do-
ce, com patrimônio de US$

tivamente, por Souza Cruz,
cotada a US$ 1,40 bilhão;
Telebrás, com US$ 1,25 W-
Mo;e, Eletrobrás,comUS$
1,18 bilhões. Na média, ova-
lor de mercado das empre»
sas, representa, hoje,
45,89% do valor patrimo-
nial.

A recuperação do valor de
mercado das empresas de*
correu da firme arrancada
das bolsas de valores, desde
maio último. Os analistas
ressaltam, porém, que os
preços das ações, no merca-
do, ainda estão baixos, de*
vendo atingir patamares
mais realistas nos próximos
três meses, pois os indicati-
vos gráficos apontam para
um bom desempenho das boi*

Poucos entregaram o IR

% Só 4,8 milhões de contribuintes cumpriram o prazo

BRASÍLIA — Apenas 4,8 milhões
de contribuintes apresentaram declara-
ção do Imposto de Renda de 1991 (ano-
base 1990) até o dia 22 de julho, prazo
final para a entrega do formulário, con-
forme dados divulgados ontem pela Re-
ceita Federal. A expectativa do diretor
do Departamento da Receita Federal,
Carlos Roberto Marcial, anunciada em
maio, era de que no mínimo seis milhões
de pessoas apresentariam declaração. Do
total de declarantes, 974 mil são do Rio
de Janeiro. A programação da Receita é
de que as devoluções IR comecem a ser
pagas em setembro.

"Houve erro na estimativa", admitiu
o coordenador do Programa do Imposto
de Renda, Luis Carlos Rocha Oliveira. A
Receita ainda espera, conforme Oliveira,
que mais 700 mil contribuintes tenham
entregue a declaração depois do prazo
final de 22 de julho, atingindo no progra-
ma deste ano um total de 5,5 milhões de
declarantes, resultado ainda abaixo da

previsão de seis milhões. Dos 4,8 milhões
de contribuintes que entregaram o docu-
mento, a Receita contabilizou que 33%
ou 1,58 milhão apuraram saldo a pagar,
60% ou 2,88 milhões encontraram resti-
tuição e 7% (336 mil) estavam isentos.
Isto mostra, ressaltou Oliveira, que a
decisão de não corrigir os saldos a pagar
e a restituir acabou prejudicando as pes-
soas que já tinham pago imposto em
excesso na fonte e que, por isso, terão
direito à restituição.

Restituições — No caso das res-
tituições do IR, a programação da Recei-
ta prevê que em setembro começarão a
ser liberados os primeiros cheques. O
dinheiro deverá estar disponível no pró-
prio banco em que o contribuinte entre-
gou a declaração. Se ela foi feita por
disquete, o contribuinte deve ter indica-
do o banco de sua preferência. Se o
formulário foi entregue na própria Re-
ceita, a devolução será paga na agência

do BB da cidade onde o contribuinte^:
apresentou o documento. . ,fiin

Foram apresentadas pelo formulário ¦
impresso 4,56 milhões de declarações;
enquanto 172 mil contribuintes optaram"
pelo disquete. No ano passado, apenas,
3,2 milhões tinham entregue a declara--'
ção. O sistema, porém, era diferente, tia1.'
seado na filosofia de bases correntes.'OÜ/
seja, o que ficou retido na fonte reprè-'1
sentou o imposto efetivo do contribuinte'.:
Com isso, não houve restituições do IR
no ano passado. Além disso, o limite':-
obrigatório para a entrega do docuínciv
to era de CrS 50 mil, equivalente hoje a,
CrS 1,5 milhão. A Receita determinou'-'
este ano que todas as pessoas que recebe-1,
ram no ano passado mais de CrS 500 mil
apresentassem a declaração. «oiiqxo

Segundo o coordenador do Programa',
do IR, grande parte das declarações j;i,
começou a ser processada. Depois ,qé,
digitadas, as declarações passarão, pelji,
malha cadastro.

Os dólares chegam ao Brasil:

• Empresas conseguem captar USS 5 bilhões no exteriorj

O Brasil vem conseguindo compensar
a falta de crédito externo através de uma
forte atuação de bancos e empresas bra-
sileiras no mercado internacional. O pre-
sidente do Banespa, Antônio Cláudio
Sochaczewisk, estima que somente este
ano tenham entrado no país, através do
lançamento no mercado internacional de
commercial papers, debêntures cambiais,
bônus e CDBs, cerca de USS 5 bilhões.
Só o Banespa captou USS h50 milhões
no mercado americano, através do lança-
mento de CDBs que começou a ser feito
há apenas três meses. O diretor da área
externa do Banco Central, Armínio Fra-
ga Neto, também está otimista com a
boa receptividade dos papéis brasileiros
lá fora e revela que as empresas brasilei-
ras já lançaram USS 1,5 bilhão em com-
mercial papers.

"A falta de um acordo da divida
externa não está inibindo os negócios

dos bancos e empresas brasileiras no
mercado financeiro internacional", asse-
gura Sochaczewisk, baseado principal-
mente no bom desempenho que o Banes-
pa vem obtendo com suas operações
externas. A entrada desses recursos no
pais, muito superior ao volume de di-
nheiro emprestado pelos bancos e orga-
nismos internacionais nos últimos anos,
vem financiando vários investimentos e
operações de exportação e importação.
A Petrobrás, por exemplo, que fez o
lançamento, no mês passado, de USS 200
milhões em bônus, irá utilizar esses re-
cursos para investimento na empresa,
principalmente na construção de novas
plataformas de prospecção de petróleo.
Os maiores compradores dos papéis bra-
sileiros, que pagam taxas atraentes, aci-
ma de mercado, têm sido os fundos de
pensão.

Ontem o diretor da Área Externá,'dò,;
Banco Central participou de um semina^
rio promovido pela Associação Naçiónçijv
de Ouro e explicou a nova sistemática (,1c'
atuação da mesa de câmbio do BC, què íi
partir de segunda-feira passa a operar |
através de 15 dealers (representantes dò>
mercadojunto à instituição). Fraga Neto'
não acredita que, cm função disso, haj;í>
muita alteração nas taxas, mas admito!
uma participação do mercado nas opêfri-'1

jÇÕes de câmbio. O diretor não ouviu'ási
costumeiras queixas de defasagem dam-1
bial. A maior reinvidicação, tanto do
presidente do Banespa como do presi-
dente da Anouro, Natan Blanche, e o
presidente da Bolsa de Mercadorias e de
Futuros, Luis Mazagão Ribeiro, foi a
unificação dos câmbios flutuante e çq-,
mercial. O Banco Central, no entanto,
deixou claro que esta não é uma mccljda,
para o curto prazo. ill)
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INDICADORES

ContribuiQdes ao lapas
M6s de competdncio: agosto - pode pagar at6 o 1° dia util de setembro; de 3
a 9 de setembro com correqao diAria pela TRD; ap6s dia 910% de multa, 1%
de juros, al6m da TRD.
Autonomos

Filiapao-Tempo | Base(CrS) | Aliquotas(%) | A pagar (Cr$) [
"'i'Maisde'latdi::::'^^ 2.M2.42''
¦""3Maisde2^3™ "'3.813,62
I''4MaisdeTrt(5'5™ 10.169,66

5Maisde5at6 7""""^ 12.712,08

.7Maisde10at615''"^ 17.796,91""8^Mais 
de^15 att6^20""9^^Mais^^de'^20^atd^ 22.881,74

^10M^sde25^31ZZZj^?^ZZZZZZ^ZZZ]ZI^®^^ZlZ^
Empregados Domesticos

Aliquotas (%) | Minimo (Cr$) | M6x (Cr») |.
Base de cAtculo - 17.600,66 38.136,23

„ Empregado 8 1.360,00 3.050,90
Empregador 12 ?:???.'.??. I?:???!.?.?. 1

Empregados Segurados

Sal&rio de Contribuipao (Cr$) | Aliquotas (%) |
at638136,23

deM.56b,39at6127.120,76 10

Impostos, taxas e índices
Março [ Abril |. Maio | Junho Julho I Agosto I

Unif 4.384,49 4.757,17
Uferj 6.534,00 7.089,00

5.182,45 5.650,01 6.181,11 6.812,19
7.722,00 8.417,00 9.208,00 10.133,00

Imposto de Renda
Base de cólculo(Cr$) r Alíquota Parcela a deduzir

 (Cr»)
IR na Fonte (Agosto*)

At6120.000,00 i sen to
Del 20.000,01 a 400.000,00 10% 12.000,00
Acima de 400.000,00 25% 72.000,00

Deduções
a) Cr$ 10.000 (agosto) por dependente até o limite de 5 dependentes.b) CrS
120.000 (agosto) para aposentados, pensionistas e transferidos para reserva
remunerada a partir do mês que completar 65 anos de idade.c) Pensão alimentí-
cia paga devido a acordo ou sentença judicial.d) Contribuições para Previdência
Social.

Fonte: Secretaria de Receita Federal• Essa tabela entra em vigor em 10 de agosto, mas já ó válida para os salários de julho que
forem pagos vencidos em agosto.

B 2HG
f»

Taxas Andima < ;>,int

Operaffastntre Tana' Rent. Rent. Pro).','
Institulfoes Financeira: (%a.d.) Sem.(%) Mes(%) Mos(%)• . ¦ • . • 5,

LBC/LFT/BBC 0,6056 2,4357 3,6642 14,18
ADM(CDB) 0,6058 2,4361 3,6601 14,18 _,

Indicador P.U. CrS
(%a.d.)

Var.
Oia(%)

Rent.
Sem(%)

Rent.
Mes(%)

Proj.
MQS(%)

¦ Dl OVER FUTURO
BMStF Set/91

...BM&F Out/SI.
89.540 0,6520
75.830. 0,7308...

15,06
-¦ 1.8,08.

A Circular no. 1.890 do Banco Central veda a realização de operações compromissadas com pessoas lisicas o
jurídicas não financeiras a par tir de 01 /03/91.PreçoÉri Var!'
Indicador /indica Dia(%)
iÜSSCÒMÉRCÍÀL 07/08
Compra 356,59

0,53

Var.
Sem(%)

Var. Proj. ,
Mes(%) Mos(%),

356,81 1,60 2,95
¦ US« COMERCIAL*

Compra
Venda

IÜS8 TURISMO Ò7/Ó8
Compra
Venda

iüs$ pàraLélò
Compra

359,35
359,45

392.68
392.69

0,74

-0,42

2,35

0,65

3,72

I. <01
Wn
.i ¦ 6

7'*'" -h

395,50
Venda 398,50 0,89 1,14 2,71 --
USt BM&F
Set/91 399,50 0,38 0,50 0,63 15,27'
Out/91 466,50 0,86 0,97 1,74 16,77'

OijROSPbY 1
SINO - Fee.* 4.532,00 0,71 1,07 0,94
BM&F-Fee. 4.532,00 0,71 1,07 0,94
BBF - Fee. 4.532,00 0,71 1,07 0,94 --...
OUftb FUTURO
BBF Set/91 -- -1.90
IBV-RJ 65.542 -3,59 -10,46 -8,92
IBOVESPA 1.8.8JM -3,53 -11,76 :6,58 -- „

U'\i
Fonte: ANDIMA; Banco Central; BM&F; BBF; BVRJ; BOVESPA

Câmbio Turismo

Compra
(CrS)

Venda
(CrS)

Eacudo 2,5338 2,7048
Dilar 392,88 397,40

Franco Suifo 248,31 265,04
Franco
Francia 63,987 88,277

lena 2,7350 2,9193
' Libra 535,81 1 579,72

'i* :
Lira 0,29060 0,31018

Marco AlemSo 217,46 232,11
Peseta 3,4698 3,7037

Ouro
(Cr*-lingot8 por gramaa) ~

Compra I Vends ['
' m r'%;f<

: Banco do
Braail

: (250g) nd nd j.
h Goldmine |
It (250g) nd nd I8% 
|| Ourinveat ;p
I (250g) nd n^|

^ Safra
;i (lOOOg) 4.520,00 4.250,00A 

Bozano
Simonson p' 
(1000g) nd rtd-'. Ify.......................

Fonte: Banco do BrasillANECC «.A* •tos credenciados na Bolsa Mercantil o ^
do Futuros. f

D

! ....sn!!. }s. 27.00" i
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INDUSTRIA NAVAL

0 presidente Fernando Collor vai encerrar
hoje o Seminário Nacional da Indústria Maríti-
ma, no auditório do antigo Aeroporto do Ga-
lção, juntamente com os ministros da Infra-Es-
trutura, João Santana, e da Economia, Marcílio
Marques Moreira. No evento receberá as con-
clúsões, propostas e os projetos de lei que forem
discutidos e apresentados durante o seminário.
Q,presidente deverá então sinalizar a disposição
dç> governo federal em apoiar as reivindicações
dq,setor que envolvem construção, marinha
mçrcante e portos.

M "0 presidente Collor só pode ter boa vonta-
de ei vestir a camisa, o setor não precisa de
grandes investimentos e se o problema são os
impostos podemos examinar isso juntos, muni-
cípio, estado e união." Assim o governador
Leonel Brizola abriu, ontem, o seminário para
uma. platéia de mais de 500 pessoas. Brizola
explicou que a idéia do seminário surgiu em
uma conversa que teve com o presidente Fer-
ríàíndò Collor em uma solenidade da Marinhai
ria Baia de Guanabara. Por essa razão acredita
ná disposição do governo federal em apoiar a
indústria naval.

O seminário, que está sendo patrocinado
peja,Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência
e Tecnologia, reuniu políticos e as maiores auto-
ridades do setor, com o objetivo de formar um
fahélobby para pleitear junto ao governo fede-
ral financiamentos e isenções tributárias para o
setarv "Comentei com o presidente o fato de
não entender como uma indústria que fez um
investimento de mais de US$ 1 bilhão, dispõe de
mào de obra e energia mais baratas não conse-
gué' competir internacionalmente", comentou
Bijizola. O governador destacou ainda que con-
sidera importante que o governo dê à indústria
rpíifítima brasileira as mesmas condições dadas
pelos governo de outros países. "O governo do
estado vai ajudá-los a se desenvolver; o primeiro
pqsso foi o seminário", explicou. Brizola falou
pqr, cerca de duas horas para uma platéia de
metalúrgicos, portuários e empresários. Após o
pçópnciamento de abertura, participou da so-
lepj.dade de assinatura do contrato de compra

do estaleiro Verolme pelo grupo Sequip e pelos
funcionários.

Verolme — O empresário Nélson Tanuri,
presidente do grupo Sequip, destacou que a
recuperação do estaleiro Verolme é seu grande
desafio. "O estaleiro está agonizante, mas deve-
rá ser um grande produtor de riqueza e gerador
de emprego, o que será um grande triunfo para
o Estado do Rio de janeiro", enfatizou. O go-
vernador Brizola saudou a iniciativa do empre-
sário e a participação dos funcionários como
acionistas do estaleiro. A partir de hoje cerca de
dois mil trabalhadores retornarão às suas ativi-
dades e em breve mais dois mil. Esses funcioná-
rios estavam há cerca de um ano desemprega-
dos. Segundo o vice-prefeito de Angra dos Reis,
Luiz Sérgio Nóbrega, muitos trabalhadores es-
tavam vivendo em situação de miséria absoluta,
já que cerca de 60% da mão-de-obra do municí-
pio dependem do estaleiro.

O ex-secretário executivo de Economia e
atual consultor do grupo Sequip, João Maia;
disse que o principal objetivo do grupo agora é
entregar os navios encomendados. "O Verolme
é um grande parque industrial, porém sem cre-
dibilidade. Queremos que o armador agora sai-
ba que vai receber seu navio dentro do prazo",
explicou Maia. O estaleiro tem 11 navios enco-
mendados em carteira, cinco cascos da Petro-
brás, quatro do armador canadense CSL e duas
corvetas da Marinha brasileira. O Verolme de-
verá entregar ainda este ano um navio da Petro-
brás e lançar outro.

Para a capitalização do estaleiro, Maia acre-
dita que poderá dispor de US$ 13 milhões,
inicialmente. Desse valor US$ 5 milhões do
grupo Sequip e o restante negociado com forne-
cedores, bancos credores e os próprios trabalha-
dores. A nova composição acionária do Verol-
me atribui 51% para o Sequip, 30% para o
grupo paquistanês Middle East (que detinha
anteriormente 49%), 10% para os trabalhado-
res e 9% para fornecedores e bancos credores."Vamos fazer todo o esforço possível para sa-
near o estaleiro renegociando as dívidas", disse
o ex-secretá- rio.

s O futuro dos empresários do setor de constru-
ç3ò naval pode ser definido hoje durante o en-
co.ntro com o presidente Fernando Collor, no
encerramento do Seminário Nacional da Indús-
tria Marítima. As expectativas são muitas, desde
isenções fiscais para todos os industriais e arma-
dores, até a solução de casos isolados como a
Assinatura do contrato entre a Petrobrás e o
BNDES para o realinhamento da divida com o
ástaleiro Mauá.

? O presidente do estaleiro Mauá, Hélio Paulo
ferraz, acredita que a assinatura do contrato

Sodcrá 
ser feita hoje. Esse realinhamento cquiva-

: a cerca de USS 40 milhões correspondentes a
três navios encomendados ao estaleiro pela Pe-
írobrás. A correção foi autorizada há cerca de um
ano c, no último dia 18, os avisos 851 e 852 do
ministro Marcílio Marques Moreira foram envia-
dos-.ao Ministério da Infra-Estrutura e ao BN-
DES concedendo o realinhamento. Somente com
a assinatura do contrato a verba poderá ser
transferida.
u-Acorreção do financiamento foi pleiteada em
função da defasagem proporcionada pelos planos
Cruzado, Bresser e Verão, e corresponde a cerca
de! 20% do valor total. Os estaleiros Verolme e
Caneco também têm seus pleitos na ordem dos
US$ 40 milhões. Mas, no caso do Verolme, que
fez o pedido junto com o Mauá, o processo de
concordata atrapalhou a liberação do realinha-
mento e o Caneco só reivindicou o reajuste 90
dias depois, o que também acabou por atrasar o
processo.

| Hélio Ferraz explicou que para manter a
construção dos navios foi obrigado a usar seu
capital de giro: vendeu uma das empresas, imó-
veis, chegando a desmobilizar cerca de USS 20
milhões.

Aguinaldo Ramos — 22/7/86

Hélio Ferraz: expectativa

Donato acha navio competitivo
: O presidente da Firjan, Arthur João Dona-

to, garantiu, ontem, durante o Seminário sobre
á Indústria Marítima, que a construção de na-
yios de grande porte no Brasil pode alcançar os
mesmos níveis de competitividade encontrados
ha Coréia e Japão. Ele garantiu que o famoso
discurso sobre o alto custo do navio brasileiro
não passa de "uma balela", já que aproximada-
mente 40% do seu preço final resultam da
incidência dos seguintes tributos: Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS), Imposto
Sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto
de Importação (II).

í Ao esclarecer o seu raciocínio, o empresário
lbmbrou que quando se compara o preço de um
navio fabricado no Brasil com a mesma embar-
cação produzida no exterior o que se leva em
conta é justamente o preço ofertado pelo produ-
tor estrangeiro ao armador brasileiro. Acontece
que todos os paises continuam subsidiando for-
temente suas indústrias navais. A Comunidade
Êconòmica Européia (CEE), por exemplo, con-
cede 20% de subsídios ás suas indústrias e
riiesmo os estaleiros coreanos, que durante a
década de 80 amargaram sérios prejuízos, tive-
rãfti todas as suas perdas cobertas pelo governo
àaquele país.

! Vantagens — Donato lembrou ainda que
hq início de sua produção naval o parque indus-
trial.da Coréia era apenas uma linha de monta-
gem. Todos os equipamentos vinham do Japão
|>ara que a montagem fosse feita pelos coreanos.
1'Assim, eles conseguiram uma economia de
çscala que possibilitou a instalação de várias
indústrias de navipeças naquele país, produzin-

Donato e Brizola: união de esforços de empresas e Estado para apoiar a indústria naval fluminense

Embaixador critica

demora em crédito
Presidente da Ishikawagima do Brasil e

vice-presidente do Sinaval, o embaixador
Manoel Pio Corrêa falou sobre o significado
da indústria naval brasileira para a economia
nacional, e destacou a disparidade de tempo
entre o pedido e a liberação de financiamen-
tos no Brasil em relação a outros países.
Segundo ele, o BNDES fixa em 360 dias esse
prazo, mas na prática chega a dois anos,
enquanto em outros países esse prazo é de
seis meses.

"Esse processo acaba represando a grande
demanda", disse o embaixador. Ele acredita
que essa demanda tende a crescer muito pelo
envelhecimento e obsoletismo da frota. A
indústria nacional teria, no entanto, condi-
ções de atender o mercado por ter a capaci-
dade de produzir 2 milhões de toneladas por
ano, dispor o setor de um investimento priva-
do que supera USS 1 bilhão e contar com
matéria-prima de qualidade, como no caso
do aço. "O Brasil nunca perdeu uma oportu-
nidade de perder uma oportunidade, diriam
os pessimistas; eu espero que isso não aconte-
ça agora", citou.

Outro ponto destacado por ele foi a neces-
sidade de equipar e tornar mais eficientes os
serviços de carga e descarga. "Hoje é menos
importante economizar combustível do que
perder tempo com a carga e descarga de um
navio", considera. Para ele o poder público
tem que se preocupar com o setor naval
como uma indústria de base.

Brizola recusa

medida do Confaz
governador I.eonel Brizola anunciou

Vr ontem, durante o Seminário Nado-
nal da indústria Marítima, que não aceita-
rá mais nenhuma medida do Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Confaz),.
que só delibera por aprovação unânime,
enquanto são for decidido, na Justiça, o
pagamento de ICMS pela Petrobrás. Sc-
gundo ele, o convênio 66, assinado em
1988, trouxe para o estado um prejuízo
que já atinge USS 1 bilhão.

Esse convênio permitiu i Petrobrás uti-
Uzar o pagamento do ICMS sobre o con-
sumo de outros estados como crédito nas
suas dívidas com o Rio. Sumido aSecre-
taria de Economia e Finanças, isso resul-,
tou em prejuízo, calculado em ma» passa-
do, de USS 39 milhfcs por mês, que,
continuando nessa proporção, pode levar a
estatal a se tornar credora do Estado do
Rio e não mais devedora, /

O convênio surgiu com base no disposi;
tivo constitucional que iseHta a Petrobrás
do pagamento de ICMS na "exportação"
de petróleo c derivados para outros esta-
dos, obrigando ao recolhimento somente
nos estados consumidores. Como estado
produtor, o Rio deixa então de recolher o
imposto sobre a produção e recebe apenas
sobre o consumo. Neste caso a estatal está
utilizando o pagamento para outros esta-
dos como crédito no Rio. Brizola garantiu
que apelará à Justiça.

Armador defende ò

Adicional de Frete
O armador Washington sfâfjÊÊ^MjL

Barbeito de Vasconccllos,
presidente da Transroll Na-
vegaçào, destacou em sua :pl? .. ;
palestra sobre a participação
da frota de navios brasileiros ift
no comércio exterior que a Jff » <^4
eliminação, ou mesmo a re-
duçào, do Adicional de Frete
para a Renovação da Mari-
ilha Mercante e uma medida
que só beneficia os estrangei- *- arboio
ros. O armador, que falou
durante o Seminário Nacional da Indústria Mgrí-
tinia, apresentou sete sujestões para tornar a
frota nacional competitiva."È importante ressaltar que até os EUA, país
de tradições liberais, aceitam a nossa legislação
do AFRMM, que funciona, na prática, comauln
pedágio pago pelas empresas estrangeiras pata
freqüentar os portos brasileiros", explicou Baj-
beito. E foi mais além: para ele "o frete no
mercado cartelizado das conferências e dos pdols
de graneis é fixado por políticos destes organis-
mos, nos quais o Brasil, até o momento, nao
consegue influir".

Como soluções para o setor, o presidente da
Transroll destacou a necessidade de renovação; e
ampliação da armação nacional para fazer face às
demandas do comércio exterior, sendo para ele|a
armação nacional a demanda natural da nossa
construção marítima. Apontou ainda a necessi-
dade de financiamentos do Fundo de Marinha
Mercante para os navios brasileiros, como fornla
de evitar a desnacionalização e o sucateamento
da frota.

do equipamentos mais baratos. Essa é uma das
diferenças entre o que acontece na Coréia e a
realidade brasileira", disse o presidente da Fir-
jan, para lembrar que se o empresário brasileiro
fizer a encomenda de um radar à indústria
nacional terá que pagar o custo de um projeto
piloto. Apesar disso, ele assegura que o Brasil
tem várias vantagens sobre os outros produto-
res, em função da capacidade instalada que
existe no país.

O empresário também defendeu a tese de
que o governo brasileiro deveria entender que o
navio é um bem de exportação. "Bastaria ape-
nas um pouco de sensibilidade do governo para
que a indústria naval nacional voltasse a ter a
competitividade", acredita.

|—| Contrariando a tese do presidente da Firjan,
1—1 o diretor de Operações da Docenave,
Márcio De Luca Rebello, garantiu que os preços
praticados pelos estaleiros nacionais "são signifi-
cativamente superiores aos praticados pelo mer-
cado internacional". Comparando o custo de ca-
pitai de um navio construído no Brasil, Financiado
pelo Fundo de Marinha Merante (FMM), com
um navio do mesmo nível e porte fabricado no
Extremo Oriente e financiado nas condições in-
temacionais, ele chegou ao seguinte resultado.
Enquanto o produto brasileiro sai por USS 45
milhões, os coreanos conseguem vender a mesma
embarcação por USS 29 milhões. Ele frisou tam-
bém que o armador nacional tem maiores dificul-
dades de obter peças de reposição, devido ao
imposto que é obrigado a recolher.

|—| Para contar com a participação do pre-— sidente Fernando Collor de Mello, os
organizadores do Seminário Nacional da In-
dústria Marítima, foram obrigados a trans-
ferir os painéis da tarde de hoje para o
auditório da Tasa no antigo aeroporto do
Galeão. Este novo local, no entanto, com-
portará apenas cerca de 150, das mais de 500

pessoas que compareceram ontem. O gover-
nador Leonel Brizola definiu a situação pia-
giando o ditado popular a montanha vai a
Maomé. Esta é a quinta transferência de
local do seminário. Inicialmente seria reali-
zado no auditório do BNDES. Foi então
transferido para a Rede Ferroviária, passou
para o Jockey Club, e começou de fato

ontem no Senai. O encerramento está prevjs-
to para hoje no Galeão. O governador dispa-
rou farpas sobre o secretário de Indústria'e
Comércio, Luiz Alfredo Salomão, dizendo
que 

"o 
problema ocorreu, talvez, pela ausên-

cia do secretário, mas eu pessoalmente ligliei
para o presidente a tempo de corrigir o erro",
justificou. Brizola chegou a sugerir a colocação
de telões para minimizar o constrangimento.

QUEM 
APLICOU NO BANERJ

GANHOU FAF, FAF.

CONTA VERDE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF
1? LJUGAR EM JULHO COM RENTABILIDADE DE 11,03% .
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Transbrasil inaugura linha

• Vôo sem escalas para Washington concretiza um velho sonho de Fontana
Gilberto Alves

Míriam Lage

; WASHINGTON — 0 vôo TR 796,
que deixou Brasília na madrugada de
quarta-feira, rumo a Washington, fez de-
colar um dos mais antigos sonhos do
presidente da Transbrasil, Ornar Fonta-
na: ligar, sem escalas, uma cidade brasi-
leira à capital dos Estados Unidos. A
bordo, participando da festa de Fontana,
um naipe de personalidades do governo,
Como o vice-presidente Itamar Franco; o
ministro da Aeronáutica, Sócrates Mon-
teiro; o presidente da Embraer, Osires
Silva; o presidente da Infraero, Teodósio
da Silva; e o diretor-geral da Polícia
Federal, Romeu Tuma. Ao lado da mu-
lher, Isaura, um dos mais ferrenhos con-
correntes de Fontana, o empresário
Wagner Canhedo, dono da Vasp. A au-
sência ficou por conta do forfail do
presidente da Varig, Rubel Thomas.
Convidado, aceitou. Depois, mudou de
idéia e deixou que o encontro com seus
pares viesse a acontecer em território
neutro, mais exatamente no início da
noite de hoje, em Seattle. Juntos, exami-
narão as encomendas que fizeram à
Boeing.

; A rota Rio-São Paulo-Brasilia-Was-
hington — com duas freqüências sema-
n.ais, quinta-feira e domingo — será.feita
pelos novíssimos Boeing 767-300 ER,
uni dos mais avançados aviões já produ-
zidos pela Boeing. O que foi a estrela
do vôo inaugural estava cheirando a no-
vo e custou à Transbrasil USS 75 mi-
lhòes. Decorado no estilo bem clean, nas
cores gelo, cinza e azul marinho, o
avião encanta o comandante Kotez, pilo-
to-chefe e diretor de operações da Trans-
brasil; o nível de ruído é baixo e a pressu-
rização, eletrônica, aumenta o conforto
para os 208 passageiros, que podem ser
transportados em cada viagem. Voa a
11.700 metros de altura e cobre a distân-
cia de 6.870 quilômetros em 8h20.

Viagem — Mesmo com capacida-
de para 208 passageiros, o avião da
Transbrasil que pousou no início da ma-
nhã de ontem no aeroporto Dulles trazia
apenas 85 pessoas a bordo, mais 12 co-
missários e três pilotos. Dos 85 passagei-
ros, não mais de 30 engordaram os cofres
da empresa. O casal Lisete e John Mayer
certamente guardarão os bilhetes como
troféus: foram eles os primeiros passagei-
ros da nova rota. Psicoterapeuta aposen-
tado, 72 anos, Mayer é americano da
Carolina do Norte e mora em Brasília há
20 anos. "Não me animava a visitar a
família nos Estados Unidos por detestar
fazer conexões. Ao saber que a Trans-
brasil faria o vôo direto de Brasília a
Washington, reservei imediatamente as

Cánhedo quer

dividir mercado

Ã 

presença do dono da Vasp,
Wagner Canbedo, no vôo

gural da Transbrasil para
Washington não se tratou de ama
mehi cortesia entre aafltriio e
confidado. Assim como Fontana,

Burguer, Benevides, Canhedo, Monteiro e Fontana (D)

passagens. E agora vamos fazer o trajeto
com mais freqüência", garante.

Não deixa de ser uma boa noticia
para o comandante Fontana, que sabe ter
pela frente um período duro. "O movi-
mento vai ser fraquíssimo até outubro.
Tínhamos programado o início desta li-'
nha para março, mas uma série de coin-
cidências fez com que antecipássemos os
prazos. A Boeing nos entregou o avião
mais cedo e já estávamos com a freqüên-
cia desde abril. Em aviação, essa his-
tória de freqüência é pegar ou largar. Se
eu não pegasse, o Thomas pegava, o Ca-
nhedo pegava", brinca Fontana.

Os tempos duros podem ser traduzi-
dos em vôos vazios e prejuízo para a em-
presa. Fontana prefere, no entanto, cha-
mar de investimento o vermelho que
trafegará nessa rota. A partir de outu-
bro, quando a empresa estenderá o per-
curso até Nova Iorque, tudo pode me-
lhorar, aumentando o número de
passageiros. "Para essa nova rota, vamos
fazer um mínimo de preparação. Todo
trajeto nobre exige a montagem de boa
infra-estrutura. A Delta, por exemplo,
está planejando com mais de um ano de
antecedência seu vôo para o Brasil. Nós
fomos pegos no atropelo", lastima-se o
presidente da Transbrasil.

Não chega a ser uma queixa. Afinal,
Fontana quer rotas internacionais. Mais
que isto, reconhece que a receita em dó-
lar é o oxigênio que falta a compa-
nhias como a sua e a Vasp. Tanto que
está de namoro com diversas empresas
norte-americanas para usar Washington
como ponto de partida para pelo menos
duas dezenas de conexões dentro e fora
dos Estados Unidos.

Finanças — Quem pergunta como
anda a saúde financeira da Transbrasil,
Fontana tem a resposta na ponta da
língua: mal, não aconselharia a compra
de sequer uma ação. Se quisesse zerar o
passivo da empresa precisaria de USS
290 milhões", diz. Mesmo assim, olha
para o passado recente com esperança."Em junho empatamos receita e despe-
sas. Julho deve ter sido um sopro de
verde no vermelho que nos persegue",
revela ele, guardando, entretanto, os va-
lores numéricos das cores que usa para
comentar o balanço da empresa.

Mas não seria apenas os resultados
das operações comerciais da companhia
o remédio milagroso capaz de salvar a
combalida Transbrasil. O comandante-
chefe da empresa espera ganhar em bre-
ve, e definitivamente, a briga com o go-
verno em que pede USS 208 milhões
por perdas na época em que as passagens
foram congeladas. A causa já foi ganha
em primeira instância no Tribunal Fede-
ral de São Paulo.

Outro ponto que virou questão de
honra para Fontana é a renegociação da
dívida de USS 170 milhões da compa-
nhia com o governo. "Depois que apren-
di o significado da palavra isonomia, eu
também quero." O que o presidente da
empresa quer, de fato, é pagar suas dívi-
das com os cofres públicos nas mesmas
condições acertadas com o presidente da
Vasp. Fontana está pleiteando juros de
12% ao ano, 20 anos para saldar o débi-
to, com cinco anos de carência. Resta
saber se, apesar de toda força que vem
sendo feita pela empresa, o governo dará
à palavra isonomia o mesmo sentido que
Fontana.

saída para as companhias aé-
reas brasileiras é fincar asas nas
(rotas internacionais. "O rnonopó-
tio mantido durante anos peiaVa-
rig foi importante em determina-
da fase da aviação brasileira.

i Agora, precisamos de duas, três
Varig. Companhias como Vasp e
Transbrasil podem e querem divi-
dir esse mercado. E chegaremos
a esse acordo, pelo menos se de-
pender de nós e do governo que
parece interessado em conciliar
interesses" diz ele.

Ao contrário de previsões do
mercado que profetizavam o sui-
cídio das companhias que se me-
tessem a fazer dumping nas tari-
fas nacionais, Canhoto achaque
baixará primeiro os flaps a ,em-
presa que estiver alijada do mer-
cado externo. "Temos 57% ite
nossas despesas em dplar. Como è
qne podemos nos manter saodi-
veis com faturamento em cruzei-
ros? Hoje, a Vasp tem apenas
5,4% de sua receita ea dólar,
com os vôos para Buenos Aires,
Aruba e Havaí». Por isso investi-
mos na inauguração, dia 26 de
outubro, da linha para Los Ange-
les e São Francisco,", conta.

No encontro que terá hoje à
noite com Rubel Thomas em
Seattle, Canhedo acredita, com o
apoio de Omar Fontana, conse-
guir algum avanço nas negocia-
ções sobre a divisão do mercado
de linhas aéreas intemacioaiis.
Pode ser, mas o fato de o presi-
dente da Varig ter declinado do
convite feito pelo presidente da
Transbrasil não deixa de ser um
sinal pouco animador.

DEU NO JORNAL

Cartas

Decadência
O editorial "Nivelamento por bai-

xo" (JB de 22/7) chamou-me especial
atenção pela oportunidade com que
enfoca a decadência da televisão brasi-
leira. (...) Destaca os pontos cruciais
que caracterizam o que ele próprio
intitulou de "moral da beira do abis
mo": "humor grosso, novelas nada
exemplares, inversão de valores artisii-
cos ou morais, o brasileiro desapren-
deu boas maneiras (...)".

A oportunidade alerta para um
momento em que todos parecem tão
anestesiados, que tudo aceitam, sem
questionar a moral ou falta dela.(...)

Será que os órgãos responsáveis
pda manutenção da lei e da ordem
julgarão que está na hora de intervir,
uma vez que, quando a moral de um
povo é afetada, o primeiro sintoma é
exatamente o desrespeito a esta lei e a
esta ordem (...)? Ou será que, como
tem sido habitual, as palavras do ar ti-
üO^nada mais promoverão do que a

*Hágeira ondulação que provoca« lo- ' i na água? Antonio
Rio de Janeiro.

Cartas ao leitor,
Jornal do Brasil 31/07/91

cionais. E que o secretário José Gol-
demberg acha bom seguirmos o exem-
pio dos EUA, cujo Congresso abriu
uma quota especial para tentar atrair
soviéticos para lá. Convém ressaltar
que os ÇUA só agem dessa maneira
porque seu poderio econômico o per-
mile. ao contrário do Brasil, que não
consegue sequer absorver os seus pró-
prios cientistas. Além do mais, o Prof.
Goldemberg parece esquecer-se da
atual crise que a ciência brasileira hoje
vive.

BrlgidoiJftiòíoer Á

É com preocupação quoHYe as
verbas para as universidadesiBníis e
institutos de pesquisas mingl^H^de
ano para ano. acarretando•' -ir> oue dificilmente dá par* s«- t- nje a queda do^

'•omeçouexaf
'os salárioD

«c nào•esmo

mo de nós. levariam 30000 anos para
aqui desembarcarem.

Para se ter uma idéia do que seja
uma velocidade de 300000 km/seg.
basta ver que nossos aviões ultrassôni-
cos não chegam a I km/seg, e os obje-
tos lançados por foguetes andam por
ai na base de uns 10 km/seg.

Só mesn^MgH|^iação. que não
tem limj^flPMm^MH|^^isiia de
ext^^^Rnos. que está da
rk4j^^ientifica. Antonio A.

ijues — Rio de Janeiro.

Consórcio
Raro é o dia em que esta seção nâ<

é contemplada com cartas de vitimas'
dos consórcios de automóvel, ludibria-
dos por administradores inescrupuío-
sos, mas impunes sempre.

O meu caso é diferente. (...) Faço
parte do consórcio Aliança, que é mui-
to bem administrado. Na assembléia
realizada em 29/5/91, fui contemplado
por sorteio. Poucos dias depois, recebi
correspondência me informando do
sorteio e solicitando a apresentação
dos documetos necessários á liberação
da carta de crédito. Atendidas tais fi-
nalidades, fui logo autorizado a pro-
curar uma revendedora Ford, onde
escolhi e retirei, sem qualquer delonga,
um carro zero. Existem ainda empre-

^sas sérias. Edward Barbosa da Silva
i de Janeiro.
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MAS OS CONSÓRCIOS NÃO SÃO IGUAIS.
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T#ls.: 246-5952-266-5774

AIITOBRAS Cliper 
Jdlfec 

y[=/A StOAN

EUA trazem ao 
país

franquia para 
limpeza

SÃO PAULO — A Jani-King,
maior empresa de limpeza comercial
e residencial dos Estados Unidos,
com um faturamento de USS 60 mi-
lhòes no ano passado, chegou ao Bra-
sil. Com 20 mil clientes espalhados
pelo mundo cm 2.500 franquias, a
Jani-King — que significa o rei dos
zeladores — entra pela primeira vez
na América Latina. Segundo o presi-
dente da Jani-King Franehising,
Jerry Crawford, que veio ao país para
o lançamento das franquias, o Brasil
é um imenso mercado a ser explora-
do. Não é uma afirmação baseada cm
suposições. Antes de centrar seu foco
por aqui, Crawford encomendou
uma pesquisa à InterScience, empresa
de consultoria voltada para o merca-
do varejista.

De acordo com os dados da pes-
quisa, encomendada por Renato Ti-
coulat Neto, o parceiro brasileiro da
Jani-King, que desembolsou USS 500
mil na compra dos direitos de repre-
sentação comercial no Brasil, apenas
1% das residências são limpas por
empresas especializadas. "A tendèn-
cia, nos próximos 10 anos, segundo o
estudo, é de que essa porcentagem
chegue a 13%", comenta Ticoulat.
Ele acredita que o Brasil vai acompa-
nliar a tendência mundial em que
cada vez mais haverá falta de mão-
de-obra para esse tipo de serviço.

Ainda esta semana, Ticoulat vai
inaugurar o escritório geral dç repre-
sentação em São Paulo, de onde
coordenará todas as operações da Ja-
ni-King no Brasil, desde a venda das
franquias até o treinamento dos fran-
queados e seus funcionários.

Começar — Com um investi-
mento de USS 6.500, uma pessoa po-
de começar sua empresa de limpezas
Jani-King. Estão incluídos nti preço
os equipamentos que serão produzi-
dos por uma fábrica no Brasil, sob
licença da empresa norte-americana,
c os produtos de limpeza, que tam-
bém estarão á disposição no país.
Segundo Ticoulat, mais de 100 pes-
soas já demonstraram interesse pelo
negócio. Para os primeiros fr|inquea-
dos. a Jani-King garante o primeiro
contrato de serviço, no valor.de USS
2 mil mensais (durante um ano)."Nós arranjamos os primeiros clien-
tes. É uma maneira de garantir o
retorno do investimento", ejflplica Ti-
coulat. Por enquanto, ele fechou
acordo com Othmar Schildknechl.
que vai abrir o primeiro escritório
regional do país, em São José dos
Campos. Daqui a 60 dias, fichildk-
necht — que durante 20 qnos foi
diretor do setor de engenharia da
Johnson & Johnson — começa a pi-
lotar o escritório que servirá de apoio
aos franqueados da região.

Schindler instala novii

fábrica 
hoje no Rio >

F~

A Elevado-
res Schindler do
Brasil, subsidiá-
ria da suíça
Schindler Hol-
ding — segun-
da maior fabri-
cante de
elevadores e es-
cadas rolantes
do mundo,
mesma posição
ocupada no
mercado brasi-1
leiro —, inau-
gura hoje a sua mais nova fábrica no
Rio de Janeiro, a maior da América
Latina, com 18 mil metros quadrados
de área construída e investimento de
USS 20 milhões. Localizada no Dis-
trito Industrial de Palmares, em
Campo Grande, as instalações da
Schindler estarão produzindo eleva-
dores de última geração, os chama-
dos inteligentes, com sistemas preven-
tivos de segurança."O objetivo da empresa é ampliar

IValtv.r Vcttcr

a capacidade de produção dos atuais
1.000 elevadores por ano para 1.500
unidades nos próximos cinco anos,
sendo 10% destinados ao mercado
externo. Também queremos uma par-
ticipação mais expressiva no merca-
do, pois estamos em segundo lugar,
com 21% contra 26% da Otis", afir-
ma VValter Vetter, vice-presidente
executivo da holding para América
Latina. Segundo o executivo, a
Schindler estará investindo outros
USS 3 milhões para desenvolver no
pais um programa de Gerenciamento
de Qualidade Total. Através desse
projeto, os produtos brasileiros esta-
rão com o mesmo nível de qualidade
que os elevadores fabricados nos Lis-
tados Unidos e Europa.

Com um faturamento previsto pa-
ra este ano de USS 50 milhões — o
mesmo do ano passado —, a Schin-
dler quer aproveitar a abertura de
mercado para importar escadas ro-
lantes produzidas na matriz, em Lu-
ccrna.

EMPRESAS

Prêmio Santista
A Fundação Moinho Santista ele-

vou de USS 60 mil para USS 100 mil
o valor do prêmio Moinho Santista
deste ano, que será dividido entre
quatro vencedores: dois intérpretes de
teatro e dois de música erudita. A
escolha será no próximo dia 16, às
lOIi, no Salão Nobre do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. O
juri será formado por 46 membros.

Nova impressora

hwi

A indústria
gráfica gancha
Sandeu, de Ca-
a ias do Sul, espe-
cializadu em
impressos comer-
ciais, está lançan-
do a impressora
modelo 851, com
tecnologia cana-
dense, capacitada

à produção de pu-
hlicaçfíes rápidas
em até seis cores.
A empresa tam-
bèm está lançan-
do o colador San-
der M/793 Jumho
Mailer destinado
á produção de
formulários mais
encorpados.

Serviço Mesbla
A M e s h I a

inaugurou mais
um serviço para
os clientes do seu
cartão de crédito:
a troca de cheques
por dinheiro. O
cliente pode se di-
rigir a qualquer
caixa de crediário
e descontar um

cheque no valor
máximo de Cr$ 5
mil. O horário de
maior procura por
esse serviço é após
às 16 horas —
coincidindo com o
término do e.xpe-
diente bancário
— e aos sábados.

Lâmpadas Lucálox
A GE-Brasil aumentou erii 30% a

produção de lâmpadas de vtipor de
sódio a alta pressão, mundialmente
conhecidas como Lucalox. Des'in;l"
das principalmente à iluminação pú-
blica e industrial, proporcionam eco-
nomia de 40% no consumo de
energia e têm 60% a mais de vida útil
que as de vapor de mercúrit), atual-
mente usadas em grande escala.

Prêmio Eco 91

Brasil

no exterior
O Brasil confirmou sua par-

ticipação na Feira Internacio-
nal de Teerã e na Exposição
Mundial de Telecomunicações
em Genebra, Suíça, em outu*
brp. Os pavilhões serão orgaui-
zados pela Fag Eventos Inter-
nacionais, com patrocínio do
Ministério de Relações Exte-
dores. O pavilhão do Brasil na
feira iraniana já está quase todo
preenchido, com participação
garantida das empresas Ran-
don, WEG, Cotia Trading,
Grupo Bali, Andrade Gutierrez,
Petrobrás, CVRD, Dedini e
Zanini.

A Alcoa Alu-
mínio S'A ga-
nliou o Prêmio
Cco 91 de Contri-
buição Empresa-
rial com o proje-
to 20 Anos de
Integração Co-
muni tá ria, que
reúne 18 traba-
lhos desenvolvi-
dos pela empresa
no período, num

empreendimento
total de USS 800
mil. Foràm pre-
miadas também a
TV Globo (cate-
goria saúde),
Linck S/A (cate-
goria educação),
Esso (categoria
preservação am-
biental) e Unisys
(categoria cultu-
ra).

Nova linha
A Rima Im-

pressoras S/A vai
inaugurar no
próximo dia 20,
em São Paulo,
uma nova linha
de montagem,
que permitirá ex-
pandir sua capa-
cidade de produ-

ção de 5 mil para
11 mil máquinas.
Com a melhoria
geral do processo
produtivo a em-
presa ganha me-
lliores condições
de competitivida-
de na área de in-
formática.

Sandália Xuxa
A Grendene, de Farroupinha

(RS), já vendeu 1 milhão 300 mil
pares da sandália Xuxandália, de es-
tilo gladiador romano, cm material
plástico, para os Estados Unidos e
Porto Rico. A previsão da empresa,
segundo o gerente de Comércio Exte-
rior, Kleber de Freitas, é triplicar as
vendas nos próximos oito meses, já
que iniciou contatos visando a expor-
tação para Argentina, Panamá, Costa
Rica, Equador, México, Bolívia, Pa-
raguai c Uruguai.

Água e esgoto !
A Geotécnica S/A, em consórcio

com quatro empresas paranaenses,
venceu concorrência internacional
para elaboração do Plano Diretor de
Água e Esgoto e Estudos de Concep-
ção e Projetos de Engenharia para
ampliação do sistema de abasteci-
mento de água e esgotos sanitários de
Curitiba e de toda a região mtífropo-
litana. !
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Plano contra Xuxa levou 5 me

§§r
¦ Irmãos paulistas estiveram pelo menos três vezes no Rio desde março, dizendo à família que procuravam emprego

f Há pelo menos cinco meses os irmãos
Alberto, 21 anos, e Douglas Loricchio,
18. planejavam o seqüestro da apresenta-
dora Xuxa e da paquita Letícia Spiller.
Esta conclusão foi tirada por policiais
que investigam o caso, com base no de-
poimento do químico Domingos Loric-
chio, de 27 anos. irmão mais velho dos
dois. Segundo ele, Alberto e Douglas
vieram ao Rio pelo menos três vezes,
durante aquele periodo, sempre alegando
que procuravam emprego.

Outro depoimento que reforça a hi-
pótese de seqüestro é o do tenente Wag-
ner Villares de Oliveira, do 2o BPM (Bo-

><tafogo), que acompanhou o socorro a
Alberto, ferido durante o tiroteio com a

^ 'policia, pelas do Jardim Botânico, e que
.resultou na morte de Douglas. O tenente
reproduziu, na 15a DP. o rápido diálogo
que teve com o rapaz. "O que vocês
pretendiam fazer'.'", perguntou Oliveira.
Mesmo baleado e com cortes profundos
no pescoço, no tórax e nos pulsos. Alber-
to teria respondido: "Nós vamos levar as
ditas; eu amo a Letícia e vou levar a
Ruça. Elas estão sendo exploradas se-

r-'yüalmente."
Embora o delegado Ely Bittencourt,

0 que chefia as investigações, não admita
oficialmente a hipótese de seqüestro, a
Jiistória contada pelo tenente Vilares in-

,'jidica. pelo menos, que havia intenção de
rapto. Ontem, depois do depoimento do

.yjnilitar, ele entrou em contato com a
ò Secretaria de Policia Civil de São Paulo e
-üpediu os antecedentes criminais dos dois

irmãos. "Até agora essa história de se-
qüestro não passa de especulação", co-
mentou Bittencourt.

De manhã, em frente à 15a DP, houve
intenso movimento de curiosos, policiais
e jornalistas. Para fugir dos repórteres.
Domingos Loricchio, com autorização
da polícia, pulou a janela do cartório e
foi parar no campo de futebol de salão
do quartel do Corpo de Bombeiros, ao
lado da delegacia. Sem ser percebido,
entrou no carro e dirigiu-se ao Hospital
Miguel Couto, para visitar Alberto.

No pátio da delegacia, o Chevette FL
7521 (de São Paulo), usado pelos supôs-
tos seqüestradores, chamava a atenção.
Equipado com escopetas na traseira e na
frente, para serem acionadas com um
dispositivo, o automóvel foi periciado
quarta-feira mesmo. Ontem, a delegacia
encaminhou todo o armamento retirado
à Divisão de Recursos Especiais da Poli-
cia Civil.

Por volta das 14h30, Silva Neto, che-
fe da segurança de Xuxa, compareceu à
delegacia. Depois de olhar rapidamente
o Chevette, afirmou que a equipe de
proteção da apresentadora é muito boa e
está preparada para qualquer circunstãn-
cia. inclusive tentativa de seqüestro.
"Desde que a Xuxa foi ameaçada de
seqüestro, no ano passado, a segurança
aumentou. Mas até agora não há provas
de que os dois iriam seqüestrá-la", disse
ele. E acrescentou que a apresentadora
só soube do fato devido ao movimento
de jornalistas no Teatro Fênix.

Paulo Nicolella

-yrb
Armas espantam os peritos

-rrji Bastaria apertar um botão e tudo iria
ei.pelos ares num raio de oito metros. Cada
.i,um dos irmãos Loricchio trazia, num
n.eoldre preso á cintura, uma bomba de
\ fabricação caseira, de alto poder de des-' truição, segundo especialistas do Setor

de Recursos Especiais da Policia Civil.
Para detoná-las seria preciso apenas
acionar o dispositivo — um pequeno

..interruptor — colocado junto ao ombro
esquerdo e ligado ao artefato por um fio.
As oito bombas encontradas no Chevette

rPL 7521, de São Paulo, eram semelhan-
1 tes às que Douglas e Alberto traziam no
I coldre, de acordo com a análise dos peri-
J tos.
, O delegado Nelcir de Freitas, chefe
; do Setor de Recursos Especiais c especia-
j lista em explosivos, passou o dia de on-
i tem empenhado em concluir os exames
i de todo o material montado e adaptado
J no carro pelos dois rapazes, por determi-
| nação do secretário de Policia Civil, Nilo
i Batista. Tanto as bombas como as seis
i escopetas, feitas artesanalmente. estavam
| em perfeito estado e prontas para funcio-
í nar. Nelcir, no entanto, não quis adian-
| tar o resultado das análises.

Um dos peritos revelou que as seis
I escopetas retiradas do Chevette tinham
¦-mais poder de destruição que as usadas

pelas policias Civil e Militar, de calibre
12. As armas preparadas pelos irmãos
Loricchio tinham 26 balins de meia pole-

cada um, confinados dentro de ca-
fcho® galvanizados com pólvora de base

ia socada, como as antigas espingar-

Irmão não acha explicações

I
i I V
|
I ' 

j
I ji |0 quimico Domingos Loricchio
| afij-mou ontem, à saída do Hospital
1 Miguel Couto (Leblon), onde foi visitar
i seil irmão Alberto, que não tem como
| explicar o que aconteceu: "Foi uma
I suijpresa. Acredito que isso tenha acon-
: tecjdo por envolvimento com terceiros,
í Elás. não tinham antecedentes", disse
í elc|' definindo seus dois irmãos como
| calímos e estudiosos.
| jDomingos disse que sua família pro-
j cessará os jornais que divulgaram as
| nojicias sobre o tiroteio. "Eles não ti-
1 nhàm armas, como foi noticiado, e não
, sã<Jseqüestradores. A história da Xuxa
! é |penas uma propaganda e não tem
j fuiidamento", acrescentou. Domingos
\ chfeou ao hospital por volta das lOh,
| apps prestar depoimento na 15a DP, c
1 sai|i;quase três horas depois. Muito ner-
i vo|6, ele chegou a se identificar como
! un^ amigo da família, chamado Celso,
! mas logo se contradisse quando come-
| çoè a se referir aos dois irmãos.

das chamadas popularmente de baca-
martes. A diferença estava no sofisticado
sistema montado para os disparos, por
controle remoto, em um pequeno painel
com seis botões e quatro pilhas grandes.
A cada botão apertado seria feito um
disparo.

Ainda de acordo com o perito, um
único disparo de cada uma das seis esco-
petas seria suficiente para atingir um
grupo de até 20 pessoas, a uma distância
de mais de 10 metros. O carro dos irmãos
Loricchio tinha duas escopetas na frente
e quatro na traseira. Os policiais não têm
dúvidas sobre a tragédia que Douglas e
Alberto poderiam causar se, por exeni-
pio, um deles apertasse o botão que tinha
junto a gola da camisa. A explosão pro-
vocaria a morte dele e de quem estivesse
a até oito metros de distância.

O diretor do Instituto de Criminalís-
tica Carlos Éboli, Mauro Ricarti, esteve
ontem na 15a DP (Gávea) com os peritos
José Fclicio Sobrinho e José de Alencar,
para complementar a perícia iniciada na
noite de anteontem, e disse só ter visto
coisa parecida em filmes de James Bond.
Segundo o diretor do 1CE, só mesmo um
técnico em eletrônica poderia imaginar
tal sistema para acionar os explosivos.
Na parte traseira do carro, onde estavam
as quatro escopetas, Alberto e Douglas
colocaram uma placa, com três toras de
madeira, para proteger o tanque de gaso-
lina. O sistema era ligado à parte elétrica
do carro através de um plug.

jAlberto Loricchio continua inter-
naffo na Unidade Intermediária de Ci-
rufgia Geral, onde se recupera de uma
cir írgia de cinco horas que sofreu ain-
da na quarta-feira. Além de um tiro na
pe fia esquerda, ele chegou ao hospital
com um corte profundo no pescoço. O

No pátio da 15" DP, policiais se impressionaram com montagem de armas no Chevette

Para delegado,

dois psicopatas
Para o delegado Ely Bittencourt, da

15a DP (Gávea). Alberto Loricchio é um
psicopata, como seu irmão Douglas. O
delegado acha que eles não pretendiam
seqüestrar Xuxa nem a paquita Letícia
Spiller, mas apenas impressioná-las. Ele
lembrou o caso de John Hinckley .Ir., que
tentou matar em 81 o presidente Ronald
Reagan, dos Estados Unidos, só para
chamar a atenção da atriz Jodie Foster.
pela qual era obcecado.

Durante o processo, diversos psiquia-
tras disseram que Hinckley era doente
mental e disparara contra Reagan para
impressionar a atriz que vira 110 filme
Taxi Driver 110 papel de uma prostituta.
No quarto do jovem foram achadas 20
fotos de Jodie Foster. "Acredito que o
caso dos dois irmãos é como o de Hinck-
ley Jr., de psicopatas. Quero saber se eles
também tinham essa adoração pela Xti-
xa", disse o delegado. A psicóloga Patrí-
cia Mondarto, do Grupo Pense de Aten-
dimento Psicanalitico. de Copacabana,
prefere ser cautelosa: "É muito precipita-
do caracterizá-los como psicopatas. Para
isso seria preciso 11111 exame mais deta-
lhado", explicou. Como as outras sete
integrantes do Grupo Pense, ela acredita,
de qualquer forma, que sérias perturba-
ções emocionais levaram os irmãos a
tentar "a posse do mito de forma perver-
saM.

Mestre diz

que 
Alberto

é um gênio

SÃO 
PAULO — Para uma pes-

soa, pelo menos, não seria sur-
presa se a transformação do Chevet-
te bege SP FL-7521 numa espécie de
carro de guerra, com escopetas, gra-
nadas e bombas, tiver sido feita por
Alberto Loricchio — o rapaz que, na
quarta-feira, com o irmão Douglas,
tentou seqüestrar no Rio de Janeiro
a apresentadora Xuxa. O professor
Oscar Kato, diretor dos Colégios In-
tegrados Oswaldo Cruz Pais Leme,
onde Alberto fez o curso técnico de
eletrônica, acredita que ele estava
perfeitamente capacitado para fazer
essas adaptações. "Alberto é um gê-
nio em eletrônica", afirmou Kato,
que foi seu professor de educação
física por quatro anos.

Kato afirmou que o rapaz era "o

melhor aluno da turma". Nos arqui-
vos do Oswaldo Cruz, contudo, ele
aparece com um perfil modesto: em

p V 1

¦ ' í
ft ' A 

'•

.—¦I
* * '•

Hi

11

Alberto sobreviveu

seu histórico escolar predominam as
notas 7 e 8. Alberto formou-se em
1987 e cumpriu dois estágios — na
Tclesp, a companhia telefônica de
São Paulo, subsidiária da Telebrás, e
na Abracei, empresa de seu pai, Do-
mingos Loricchio. No colégio, era
retraído e nunca teve problemas dis-
ciplinares.

Entre seus vizinhos, no bairro de
classe média Planalto Paulista, Al-

Douglas morreu

berto é descrito como um rapaz cala-
do e que pouco saía de casa. "Só
tinha uma mania: matar passarinhos
com- uma espingarda de chumbo",
contaíum, ontem, dois deles, Klaus
Hee e Carlos Eduardo Herman. A
vizinha dos fundos, Rosa Maria
Murgia, disse que no ano passado,
quando dois de seus cachorros foram
mortos com tiros de calibre 22, apre-
sentou queixa no 21° Distrito Policial

c que, embora nada tenha sido apu-
rado, até hoje desconfia dos rapazes
Loricchio.

O gerente da Abracei, Nelson An-
drade, disse que Alberto está doente,
com "anemia 

profunda". Corria nas
vizinhanças a informação, não con-
firmada, de que o rapaz seria casado
e estaria morando no consultório
dentário da mãe, Irene. Ao lado des-
se consultório funciona uma escola
infantil. A professora Iracema Ro-
drigues, que lá trabalha, estranhou as
notícias sobre a família Loricchio.
"Nunca vi nenhum deles", afirmou.
"De vez em quando, tinha um Che-
vctte parado na porta, mas até a
correspondência era eu que recebia."

A respeito do caçula dos quatro
filhos, Douglas, que morreu após
perseguição e tiroteio no Rio, os vizi-
nhos falam de timidez, calma e alhea-
mento. Alguns amigos antigos de
Douglas, que não quiseram se identi-
ficar, dizem apenas que ele tinha la-
ses em que interrompia as brincadei-
ras e voltava para casa sem dar
nenhuma explicação. O pai dos rapa-
zes. Domingos Loricchio, seguiu on-
tem para o Rio de Janeiro, onde
Alberto deveria prestar o primeiro
depoimento à polícia.

diretor do Miguel Couto, Paulo Pi-
nheiro, afirmou que, como o ferimento
atingiu a glândula salivar e a muscula-
tura, Alberto foi submetido a uma tra-
queostomia para respirar e a uma gas-
trostomia, para se alimentar através de
sonda.

Paulo Pinheiro disse que logo que
Alberto estiver recuperado, ele será
transferido para o hospital do Desipe.
O diretor do Miguel Couto desmentiu o
boato de que Alberto teria tentado o
suicídio através de cortes nos pulsos."Ele não sofreu nenhum tipo de lesão
nos pulsos. Por enquanto está tomando
fortes medicamentos para dor e man-
tém os olhos fechados, mas está lúcido.
Ainda não sabemos se as cordas vocais
foram atingidas", disse o diretor.

A porta da Unidade Intermediária
de Cirurgia Geral está sendo guardada
por dois policiais militares. "O 

paciente
está preso, mas ainda não foi interroga-
do, porque não poderá falar pelo menos
por duas semanas. Escrever, talvez só
daqui a uns cinco dias", acrescentou
Paulo Pinheiro. O corpo de Douglas
Loricchio saiu do Hospital Miguel
Couto ás 16h20 e chegou no Instituto
Médico-Legal, onde deverá ser reco-
nhecido pelos familiares, às 18h30.
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Plano contra Xuxa levou 5 meses
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¦ Irmãos paulistas estiveram pelo menos três vezes no Rio desde março, dizendo à família que procuravam emprego

Há pelo menos cinco meses os irmãos
Alberto, 21 anos, e Douglas Loricchio,
18, planejavam o seqüestro da apresenta-
dora Xuxa e da paquita Letícia Spiller.
Esta conclusão foi tirada por policiais
que investigam o caso, com base no de-
poimento do químico Domingos Loric-
chio, de 27 anos, irmão mais velho dos
dois. Segundo ele, Alberto e Douglas
vieram ao Rio pelo menos três vezes,
durante aquele período, sempre alegando
que procuravam emprego.

Outro depoimento que reforça a hi-
pótese de seqüestro é o do tenente Wag-
ner Villares de Oliveira, do 2° BPM (Bo-
tafogo), que acompanhou o socorro a
Alberto, ferido durante o tiroteio com a
polícia, pelas do Jardim Botânico, e que
resultou na morte de Douglas. O tenente
reproduziu, na 15a DP, o rápido diálogo'que teve com o rapaz. "O que vocês
pretendiam fazer?", perguntou Oliveira.
Mesmo baleado e com cortes profundos
no pescoço, no tórax e nos pulsos, Alber-
to teria respondido: "Nós vamos levar as
duas; eu amo a Leticia e vou levar a
Ruça. Elas estão sendo exploradas se-

.xualmente."
Embora o delegado Ely Bittencourt,

que chefia as investigações, não admita
•oficialmente a hipótese de seqüestro, a

''.Jiistória contada pelo tenente Vilares in-'dica, 
pelo menos, que havia intenção de

,rapto. Ontem, depois do depoimento do
. militar, ele entrou em contato com a
Secretaria de Policia Civil de São Paulo e

i pediu os antecedentes criminais dos dois

irmãos. "Até agora essa história de se-
qiicslro não passa de especulação", co-
nientou Bittencourt.

De manhã, em frente à 15a DP, houve
intenso movimento de curiosos, policiais
e jornalistas. Para fugir dos repórteres,
Domingos Loricchio, com autorização
da polícia, pulou a janela do cartório e
foi parar no campo de futebol de salão
do quartel do Corpo de Bombeiros, ao
lado da delegacia. Sem ser percebido,
entrou no carro e dirigiu-se ao Hospital
Miguel Couto, para visitar Alberto.

No pátio da delegacia, o Chevette FL
7521 (de São Paulo), usado pelos supôs-
tos seqüestradores, chamava a atenção.
Equipado com escopetas na traseira e na
frente, para serem acionadas com um
dispositivo, o automóvel foi periciado
quarta-feira mesmo. Ontem, a delegacia
encaminhou todo o armamento retirado
à Divisão de Recursos Especiais da Poli-
cia Civil.

Por volta das 14h30, Silva Neto, che-
le da segurança de Xuxa, compareceu á
delegacia. Depois de olhar rapidamente
o Chevette, afirmou que a equipe de
proteção da apresentadora é muito boa e
está preparada para qualquer circunstân-
cia. inclusive tentativa de seqüestra.
"Desde que a Xuxa foi ameaçada de
seqüestro, no ano passado, a segurança
aumentou. Mas até agora não há provas
de que os dois iriam seqüestrá-la", disse
ele. E acrescentou que a apresentadora
só soube do fato devido ao movimento
de jornalistas no Teatro Fênix.

Paulo Nicolella

Armas espantam os peritos
Bastaria apertar um botão e tudo iria

pelos ares num raio de oito metros. Cada
, um dos irmãos Loricchio trazia, num

coldre preso á cintura, uma bomba de1 fabricação caseira, de alto poder de des-
traição, segundo especialistas do Setor
de Recursos Especiais da Polícia Civil.
Para detoná-las seria preciso apenas

..acionar o dispositivo — um pequeno
interruptor — colocado junto ao ombro
esquerdo e ligado ao artefato por um fio.

.-As oito bombas encontradas no Chevette
FL 7521, de São Paulo, eram semelhan-
tes às que Douglas e Alberto traziam no
coldre, de acordo com a análise dos peri-

; tos.
O delegado Nelcir de Freitas, chefe

; do Setor de Recursos Especiais e espccia-
lista cm explosivos, passou o dia de on-

| tem empenhado em concluir os exames
j de todo o material montado e adaptado

no carro pelos dois rapazes, por determi-
! nação do secretário de Policia Civil. Nilo

Batista. Tanto as bombas como as seis
| escopetas, feitas artesanalmente. estavam
I em perfeito estado e prontas para fundo-
] nar. Nelcir, no entanto, não quis adian-
i lar o resultado das análises.

! Um dos peritos revelou que as seis
L escopetas retiradas do Chevette tinham

mais poder de destruição que as usadas
pelas polícias Civil e Militar, de calibre
12; As armas preparadas pelos irmãos

:Loricchio tinham 26 balins de meia pole-" cada um. confinados dentro de ca-
.oV galvanizados com pólvora de base

jjupla socada, como as antigas espingar-

das chamadas popularmente de baca-
martes. A diferença estava no sofisticado
sistema montado para os disparos, por
controle remoto, em um pequeno painel
com seis botões e quatro pilhas grandes.
A cada botão apertado seria feito um
disparo.

Ainda de acordo com o perito, um
único disparo de cada uma das seis esco-
petas seria suficiente para atingir um
grupo de até 20 pessoas, a uma distância
de mais de 10 metros. O carro dos irmãos
Loricchio tinha duas escopetas na frente
e quatro na traseira. Os policiais não têm
dúvidas sobre a tragédia que Douglas e
Alberto poderiam causar se. por exem-
pio. um deles apertasse o botão que tinha
junto a gola da camisa. A explosão pro-
vocaria a morte dele e de quem estivesse
a até oito metros de distância.

O diretor do Instituto de Criminalis-
tica Carlos Èboli. Mauro Ricarti, esteve
ontem na I5J DP (Gávea) com os peritos
José Felício Sobrinho e José de Alencar,
para complementar a perícia iniciada na
noite de anteontem, e disse só ter visto
coisa parecida em filmes de James Bond.
Segundo o diretor do 1CE. só mesmo um
técnico em eletrônica poderia imaginar
tal sistema para acionar os explosivos.
Na parte traseira do carro, onde estavam
as quatro escopetas. Alberto c Douglas
colocaram uma placa, com três toras de
madeira, para proteger o tanque de gaso-
lina. O sistema era ligado à parte elétrica
do carro através de um plug.

No pálio da I5:l DP, policiais sc impressionaram com montagem de armas no Chevette

Para delegado,

dois psicopatas
Para o delegado Ely Bittencourt, da

15a DP (Gávea), Alberto Loricchio é um
psicopata, como seu irmão Douglas. O
delegado acha que eles não pretendiam
seqüestrar Xuxa nem a paquilu Letícia
Spiller, mas apenas impressioná-las. Ele
lembrou o caso de John Hinckley Jr„ que
tentou matar em 81 o presidente Rotiald
Reagan, dos Estados Unidos, só para
chamar a atenção da atriz Jodic Foster,
pela qual era obcecado.

Durante o processo, diversos psiquia-
tras disseram que Hinckley era doente
mental e disparara contra Reagan para
impressionar a atriz que vira no filme
Taxi Driver no papel de uma prostituta.
No quarto do jovem foram achadas 20
fotos de Jodie Foster. "Acredito que o
caso dos dois irmãos é como o de Hittck-
ley Jr.. de psicopatas. Quero saber se eles
também tinham essa adoração pela Xu-
xa", disse o delegado. A psicóloga Patrí-
cia Mondarto, do Grupo Pense de Ateu-
dimento Psicanalítico, de Copacabana,
prefere ser cautelosa: "È muito precipita-
do caracterizá-los como psicopatas. Para
isso seria preciso um exame mais deta-
lhado", explicou. Como as outras sete
integrantes do Grupo Pense, ela acredita,
de qualquer forma, que sérias perturba-
çòes emocionais levaram os irmãos a
tentar "a posse do mito de forma perver-
sa'\

Mestre diz

que 
Alberto

é um gênio

SÃO 
PAULO — Pura uma

pessoa, pelo menos, não se-
ria surpresa se a transformação
do Chevette bege SP FL-7521
numa espécie de carro de guerra,
com escopetas, granadas e bom-
bas, tiver sido feita por Alberto
Loricchio — o rapaz que, na
quarta-feira, com o irmão Dou-
glas, tentou seqüestrar no Rio de
Janeiro a apresentadora Xuxa.
O professor Oscar Kato, diretor
dos Colégios Integrados Oswal-
do Cruz Pais Leme. onde Alber-
to fez o curso técnico de eletrô-
nica, acredita que ele estava
perfeitamente capacitado para
fazer essas adaptações. "Alberto
é um gênio em eletrônica ", afir-
mou Kato. que foi seu professor
por quatro anos.

Kato afirmou que o rapaz era"o melhor aluno da turma".
Nos arquivos do Oswaldo Cruz.
contudo, ele aparece com um
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Alberto sobreviveu

perfil modesto: em seu histórico
escolar predominam as notas 7 e
S. Alberto formou-se em 19S7 e
cumpriu dois estágios — na Te-
lesp, a companhia telefônica de
São Paulo, subsidiária da Tele-
brás, e na Abracei, empresa de
seu pai. Domingos Loricchio.
No colégio, era retraído e nunca
teve problemas disciplinares.

Entre seus vizinhos, no bairro
de classe média Planalto Paulis-
ta. Alberto é descrito como um
rapaz calado e que pouco saia de

Douglas morreu

casa. "Só tinha uma mania: ma-
tar passarinhos com uma espin-
garda de chumbo", contaram,
ontem, dois deles, Klaus Hee e
Carlos Eduardo Herman. A vizi-
nha dos fundos, Rosa Maria
Murgia, disse que no ano passa-
do, quando dois de seus cachor-
ros foram mortos com tiros de
calibre 22, apresentou queixa no
27° Distrito Policial e que, em-
bora nada tenha sido apurado,
até hoje desconfia dos rapazes
Loricchio.

O gerente da Abracei, Nelson
Andrade, disse que Alberto está
doente, com "anemia 

profun-
da". Corria nas vizinhanças a
informação, não continuada, de
que o rapaz seria casado e esta-
ria morando no consultório den-
tá rio da mãe, Irene. Ao lado
desse consultório funciona uma
escola infantil. A professora Ira-
cema Rodrigues, que lá traba-
lha, estranhou as notícias sobre
a família Loricchio. "Nunca vi
nenhum deles", afirmou. "De
vez em quando, tinha um Clie-
vette parado na porta, mas até a
correspondência era eu que rece-
bia."

A respeito do caçula dos qua-
tro filhos, Douglas, que morreu
após perseguição e tiroteio no
Rio, os vizinhos falam de timi-
dez, calma ealheamento. Alguns
amigos antigos de Douglas, que
não quiseram se identificar, di-
zem apenas que ele tinha fases
em que interrompia as brinca-
deiras e voltava para casa sem
dar nenhuma explicação. O pai
dos rapazes. Domingos Loric-
chio, seguiu ontem para o Rio
de Janeiro, onde Alberto deveria
prestar o primeiro depoimento á
policia.
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Irmão não acha explicações
[) químico Domingos Loricchio

afir nou ontem, à saída do Hospital
Miguel Couto (Lcblon), onde foi visitar

irmão Alberto, que não tem como
icar o que aconteceu: "Foi uma

suriresa. Acredito que isso tenha acon-
tecipo por envolvimento com terceiros.
Elej não tinham antecedentes", disse
ele,; definindo seus dois irmãos como
calmos e estudiosos.

Domingos disse que sua família pro-
cessará os jornais que divulgaram as
notjcias sobre o tiroteio. "Eles não ti-
nhám armas, como foi noticiado, e não
sãoLseqücstradorcs. A história da Xuxa
é apenas uma propaganda e não tem
funtiamento", acrescentou. Domingos'chegou ao hospital por volta das lOh.

lapas prestar depoimento na 15a DP, e
isaiu quase três horas depois. Muito ner-
: voSo, ele chegou a se identificar como
um' amigo da família, chamado Celso,

: mal logo se contradisse quando come-
çoti a se referir aos dois irmãos.

! ^Alberto Loricchio continua inter-

nado na Unidade Intermediária de Ci-
rurgia Geral, onde se recupera de uma
cirurgia de cinco horas que sofreu ain-
da na quarta-feira. Além de um tiro na
perna esquerda, ele chegou ao hospital
com um corte profundo no pescoço. O
diretor do Miguel Couto, Paulo Pi-
nheiro, afirmou que, como o ferimento
atingiu a glândula salivar e a muscula-
tura, Alberto foi submetido a uma tra-
queostomia para respirar e a uma gas-
trostomia, para sc alimentar através de
sonda.

Paulo Pinheiro disse que logo que
Alberto estiver recuperado, ele será
transferido para o hospital do Desipe.
O diretor do Miguel Couto desmentiu o
boato de que Alberto teria tentado o
suicídio através de cortes nos pulsos."Ele não sofreu nenhum tipo de lesão
nos pulsos. Por enquanto está tomando
fortes medicamentos para dor e man-
têm os olhos fechados, mas está lúcido.
Ainda não sabemos se as cordas vocais
foram atingidas", disse o diretor.
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Enterro de Douglas e no Rio
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j" O estudante Douglas Loricchio vai ser
! enterrado hoje, ás 10 horas, no Cemitério
] do jCatumbi. A informação foi dada pelo: doáo da funerária São Geraldo, contrata-

: da pela família do rapaz para cuidar de seu
! sepultamento. Na funerária ninguém sabia
| expjicar a razão de o enterro de Douglas
seraio Rio, já que ele mora em São Paulo.'O soldado José Ailton do Nascimento

Jòi enterrado ás 16h. no Cemitério São
tp$ao Batista, com honras militares. Cerca
fde 300 pessoas, entre parentes, amigos e
policiais de vários batalhões — que lota-
*|9in sete ônibus da corporação — estive-
•ram presentes. A irmã do policial, Maria
l'dás Graças do Nascimento. 35 anos. des-

niaiou no cemitério e foi levada ao Hospi-
tal Souza Aguiar.

Os outros nove irmãos amparavam a
mãe. a viúva Maria Antônia do Nasci-
mento. O padrinho de casamento e tio da
mulher de José Ailton. Claudia, José Tei-
xeira Soares, contou que ele era "extrover-
tido e não gostava de violência". O coro-
nel Romualdo Rodrigues La Viola de
Freitas, comandante do 2° BPM, disse que
José Ailton trabalhava há três anos na
cabine próxima ao Teatro Fênix e "tinha

uma conduta irrepreensível". O soldado
era casado há apenas um mês com Cláu-
dia. de 24 anos, e tinha um filho de três
anos. de outro relacionamento.
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DEMOCRACIA

A OAB-RJ E A CAARJ

CONVIDAM TODOS OS ADVOGADOS,

ESTAGIÁRIOS E SEUS FAMILIARES PARA OS

EVENTOS QUE MARCAM A COMEMORAÇÃO
DO DIA DO ADVOGADO.

CAMINHADA

LOCAL: AO LADO DO MAM

HORA: 8:30h DIA: H/AGOSTO

SHOW E SOLENIDADE
A PARTIR DAS 10 HORAS, AO LADO DO MAM, SOLENIDADE COM A

PRESENÇA DE ILUSTRES AUTORIDADES E UM SHOW COM
APRESENTAÇÃO DO CORAL DA UERJ, GINASTAS DO FLAMENGO,

ESCOLA DE SAMBA LINS IMPERIAL E MAURÍCIO TAPAJÓS.

I OAB-RJ I I CAARJ I

Assinatura Jornal do Brasil

Belo Horizonte
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CENTRO: Rua Gonçoivas D.at, 56 Ij. E, TiJUCA OFF SHOPPING: Ij. 104-G, IPANfcMA: Rua Vitc. de Pirajá. 595 lj. 103Tel (021)511-1240, RIO SUL 3° e 4* piso, BARRASHOPPING Nível logoa. Ij. U5-G, FASHION MAU. Ij. 115-A,MADUREIRA SHOPPING RIO: Ij 347 A/B. NITERÓI: PLAZA SHOPPING: 2" pilo Iji.: 213 o 2U, NORTE SHOPPING:T pito li G 600, PETRÓPOIIS Galeria Maichu» i/lj. 13. CAMPOS: PARQUECENTRO SHOPPINO. VOLTAREDONDA: SIDER SHOPPINO 2« oiio. JUIZ DE FORA: MISTER SHOPPINO: 1* piio, BH SHOPPINO: Ij. 20
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. Cedae começa

hoje conserto

do emissário
"A Cedac começa hoje o trabalho de

fixação dos tubos do emissário subma-
rino de Ipanema, deslocados na terça-
feira com o rompimento de um dos 90¦ pilares que o sustentam. Pela abertura
entre dois tubos, causada por esmaga-
mento da borracha de vedação, vazam' 
,60-Iitros de esgotos por segundo — 1%
da. capacidade do emissário. Nas últi-
mas-24 horas não aumentou o vaza-
mento.

!"> O emissário descarrega no mar todo
o esgoto da Zona Sul e de parte do"Centro. A Fccma continua desaconse-
lliando o banho de mar entre o Vidigal' 
e Aípoador, embora ainda não tenha
divagado o resultado da análise da pri-' 'meirá.amostra de água. Naquele trecho
da,orla, a fundação colocou 10 placas
avisando que as praias estão poluidas.

. A Cedac precisa de 15 a 20 dias para
acábíir com o vazamento.

A fixação dos tubos para evitar que
aumente a abertura e a colocação de'' uma peça entre a borracha e a parede''são as primeiras providências técnicas a

,'serem tomadas pela Cedae. Em uma
segunda etapa, será consertado o pilar
51 lt-com assessoria do norte-americano
Robert Grace, especialista em reparos
de emissários submarinos do Departa-
mento de Oceanografia da Universida-

ide do Havai. Ele foi convidado pelo
ó governo a vir ao Rio. Técnicos da
."Coordenação de Programas de Pós-

Graduação em Engenharia da UFRJ
.' também vão colaborar.

O acidente foi o primeiro na parte
submersa do emissário, que tem 17"anos. Ocorreu a um quilômetro da
praia, na altura da Rua Vinícius de
Nloraes, em Ipanema, e a 21 metros de
profundidade. Cinco mergulhadores da
Codae inspecionaram a área ontem de

amanhã para verificar possíveis altera-
£ ções na tubulação, que pesa 200 tonela-
vdas. A companhia ainda não sabe

quantas pessoas serão mobilizadas para
o conserto.

Na segunda-feira, a Feema dará o
resultado da primeira análise da água
do mar após o acidente. Serão feitas
coletas nas praias da Zona Sul de dois
cm dois dias até o fim do conserto. Com
4:325 metros de extensão, o emissário
submarino de Ipanema recolhe o esgoto
de 2,1 milhões de pessoas dos seguintes
bairros: Glória, Flamengo, Botafogo,
Lagoa, Copacabana, Ipanema, Leblon
e SaÓ Conrado.

Casas usadas como lojas

¦ Em Ipanema, moradores defendem a área residencial

Ipanema recomeça a luta contra a
utilização irregular de alvarás, como
no caso da butique Off, do grupo
Richard's (Rua Aníbal de Mendonça,
esquina de Redentor), que funciona
com alvará de centro cultural. A as-
sociação de moradores anunciou on-
tem que — se as secretarias munici-
pais de Obras e Urbanismo e de
Fazenda não solucionarem o caso —
pedirá, em ação popular, a cassação
de alvarás de funcionamento de casas
comerciais em área estritamente resi-
dencial. O bairro tem hoje 20 lojas em
área residencial.

Irregularidades como a da Off le-
varam a presidente da Associação de
Moradores de Ipanema, Fátima Fer-
reira, a pedido dos moradores, a pro-
mover o primeiro abaixo-assinado,
em 28 de junho de 90, solicitando da
6a Inspetoria Regional de Licencia-
mento e Fiscalização (Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda) a cassação dos
alvarás de seis casas. Depois de dois
anos, segundo Fátima Ferreira, a as-
sociação conseguiu a primeira vitó-
ria: o fechamento das clínicas do mé-
dico Rômulo Meme e do dentista
Antônio Quadrado, na Avenida Hen-
rique Dumont.

Mas foi a autorização para o fun-
cionamento da Cult Publicidade, na
Rua Nascimento Silva, 304, dada pe-
lo secretário de Urbanismo, Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, que assustou
a presidente. Segundo o ex-coordena-
dor da 6a Inspetoria, Irineu Balbi,
Corrêa da Rocha concedeu licença de
obras e transformação de uso, depois
de a inspetoria indeferir todos os pe-
didos de alvará da área, em cumpri-
mento do Decreto 322, de 3 de março
de 76 (Código de Obras), que trata do
zoncamento da cidade. De acordo
com a licença, o secretário permitia a
atividade de escritório de serviço de
propaganda, 

"por não ser geradora
de ruídos e de trânsito".

"Autuei todas as firmas que esta-
vam irregulares e, no fim da interdi-
ção, fui transferido para a inspetoria
da Barra pelo que fiz. Dessa forma, a
inspetoria fica impossibilitada de
cumprir seu dever. Se você autua, é

Nilton Claudino

A butique Off está funcionando com alvará de centro cultural

pressionado; se não autua, é coniven-
te", reclamou Balbi. Ele lembrou que
a atual coordenadora, Maria da Con-
ceição Guimarães, está pedindo exo-
neração. "A fiscalização de ativida-
des econômicas da Secretaria de
Fazenda jamais concedeu alvará de
licença de obras para o local", garan-
tiu Balbi.

O Código de Obras proíbe ativi-
dades comerciais nas ruas Barão de
Jaguaribe, Nascimento Silva e Re-
dentor, por se tratar de Zoneamento
Residencial (ZR-2), abrindo exceções
para escolas e creches. "Nós quere-
mos resguardar o último reduto emi-
nentemente residencial. Queremos

que a lei seja cumprida", disse a pre-
sidente da associação de moradores.

A psicóloga Márcia Vigio, que
tenta instalar no número 308, da Rua
Nascimento Silva, um consultório
para tratamento de deficiências neu-
rológicas, junto com mais seis espe-
cialistas, disse que há dois anos
aguarda um alvará. "Temos uma
clientela à espera. Nosso consultório
ficava na Visconde de Pirajá, o que
atrapalhava os pacientes, muitos de-
les paraplégicos. Havia dificuldades
de acesso. O consultório aqui (Nasci-
mento e Silva) não atrapalharia os
moradores. Acho que o assunto pre-
cisa ser discutido", comentou.

Servidor faz protesto

porque 
PAM vai fechar

iííí«

Servidores do Posto de Assistência
Médica (PAM) dc Vila Isabel, que fun-
ciona dentro do Hospital Universitário
Pedro Ernesto, farão uma manifestação
ás lOh de hoje, em protesto contra o
iminente fechamento do posto. A dcci-
são foi anunciada pelo coordenador de
Cooperação Técnica e Controle do
Inamps no Rio de Janeiro, Delfin Mar-
tinez. Dia 5, ele pediu ao diretor do
Pedro Ernesto, Ricardo Donato, que
promovesse o remanejamento dos servi-
dores do PAM para outras unidades do
Inamps, apesar de Donato dirigir um
hospital do estado.

A fim de evitar a perda do único
posto de emergência da área que presta
serviço domiciliar, Donato e o reitor da
Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro (Uerj), Ivo Barbieri, mandaram um
fax para o ministro da Saúde, Alceni
Guerra, e para o presidente do Inamps,
Ricardo Ackel, pedindo que o posto
seja integrado ao Pedro Ernesto. "È um
despropósito fechar uma unidade de
saúde, principalmente quando faz aten-
dimento de emergência. Estranho é que
ainda pensam em implantar o Sistema
Único de Saúde no Rio de Janeiro",
comentou Donato.

A idéia de desativação do PAM, que
faz a média de 16 mil atendimentos
mensais, não é de hoje. Em 31 de agosto

do ano passado, o presidente do
Inamps assinou a resolução 232, deter-
minando o fechamento do posto c o
remanejamento imediato dos profissio-
nais. Dois meses antes, o reitor da Uerj
havia requisitado a integração do PAM
ao Pedro Ernesto.

Por causa da pressão dos servidores
e da própria direção do Pedro ernesto, a
resolução não foi cumprida, mas o hos-
pitai passou a manter o PAM. Segundo
o ex-diretor do posto — sem direção
desçle que saiu a resolução —, Antônio
César Pereira Velho, os medicamentos,
o material de consumo e a comida para
os funcionários são cedidos pelo Pedro
ernesto, sem contar qtic as roupas são
lavadas na lavanderia do hospital. Exa-
mes laboratoriais e de raios-X também
são realizados no Pedro Ernesto.

Do início do ano até hoje, o Inamps
só destinou CrS 63 milhões para o pos-
to, incluindo material de consumo e
pagamento de serviços. Por isso, Pereira
Velho contou que teve de recorrer ao
hospital para não prejudicar o atendi-
mento da população. Este ano, o posto
atendeu 101.603 pessoas. Há 248 fun-
cionários trabalhando nele, além de oi-
to médicos cedidos pelo Pedro Ernesto.
Segundo Pereira Velho, o hospital aten-
de Tijuca, Vila Isabel, Muda, Ramos,
Méier, entre oiutros bairros.

Diretor de Irajá è exonerado

O diretor do Posto dc Assistência
Médica (PAM) de Irajá, Raphacl Ci-
nelli, foi exonerado ontem pelo coor-
denador regional do Inamps, Delfin
Alvarez. Em seu lugar será empossa-
do hoje o médico Darci Ferreira dos
Santos, que já dirigiu o Hospital da
Posse, em Nova Iguaçu, e o PAM de
Campo Grande. Cinclli, que ocupou
o cargo por nove meses, foi afastado
porque, segundo Alvarez, "não esta-
va atendendo a prerrogativas demo-
cráticas na direção".

A Coordenadoria do Inamps de-
terminou a realização de uma audito-
ria na administração do PAM-Irajá,

?ue 
nos últimos cinco meses recebeu

!r$ 150 milhões para compra dc ma-
terial. Em vistoria no dia 28 de julho,
o presidente do Conselho Regional
de Medicina (Cremerj), Larte Vaz de
Mello, encontrou várias irregularida-
des, principalmente no setor de enter-
gcncia. Foi constatada a falta de ma-

terial médico, inclusive d c
eletrocardiógrafos, no setor de Car-
diologia, apesar dc já ter sido libera-
da verba para a compra dos equipa-
mentos.

O Cremerj determinou que os mé-
dicos do posto ficariam proibidos de
exercer a profissão, caso o Inamps
não solucionasse, em 10 dias, as irre-
gularidades. O diretor do Sindicato
dos Médicos, Jorge Darzc, que esteve
reunido ontem á tarde com Delfin
Alvarez, disse que os setores dc
Emergência, raios X e o laboratório
do PAM-Irajá estão em precárias
condições de funcionamento. "Fo-
ram nove meses de autoritarismo e
incompetência", acusou cie. Segundo
Alvarez, o novo diretor assumirá o
PAM "num clima mais tranqüilo c
com o apoio de servidores da coniu-
nidade". A posse de Darci Ferreira
dos Santos será hoje, às 10h, na
Coordenadoria do Inamps.
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Pela Cidade

Viaduto polêmico
¦ O secretário municipal de Obras,
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, prometeupublicar até setembro a licitação para
construir um viaduto,^orçado em USS 4
milhões (CrS 1,588 bilhão), em Padre
Miguel, na Zona Oeste, que desafogará o
trânsito no bairro e servirá de alternativa

. à passagem subterrânea de carros conhe-
; cida como Buraco do I "uma. Mas a cons-

trução tem causado polêmica entre os
moradores porque o projeto inicial da"secretaria prevê a passagem sobre parte
da'quadra da Mocidade Independente de'Padre Miguel, além da desapropriação'de '2'3' imóveis, três deles na Vila Vintém.
O secretário apresentou um projeto al-
¦ternutivo, que afasta o viaduto da qua-
dru tisó implica na desapropriação de 20
imóveis, além do salão paroquial da'..igreja do Sagrado Coração de Jesus. A
opção pelo primeiro projeto significará
a. construção do viaduto no prolonga-
mento da Rua dos Limites, em direção à' Rua General Gomes de Castro. Nesse
caso;-cle terá 460 metros e um dos pila-' 'res-será fincado na quadra da Mocida-
de","Cf que desagrada à direção da escola.O segundo projeto transfere o viaduto

: parir-j Rua Tamandaré, em direção à
Avenida Santa Cruz, com 400 metros e
20 desapropriações.

Vaga de oficial

A Escola de Administração do Exér-
CÍttt informa que até o dia 30 estarão
"abertas as inscrições para o concurso de

¦, admissão no quadro complementar de
' oficiais. O interessado deve ser brasilei-

ro nato, ter menos de 36 anos, estar cm' 'dia'00111 as obrigações eleitorais e mili-
tares c ser formado em Administração,

.' .Ciências Contábeis, Direito, Econo-
mia. Enfermagem, Estatística, Infor-
mática, Veterinária ou Educação. As
ioç.crições serão no Colégio Militar, à
Rua São Francisco Xavier, 267, Mara-
canã, ou na seção de relações públicas
da Ia Região Militar, na Praça da Re-' 
pública, 25,3o andar, Centro.

; Concurso público
• n Já estão abertas as inscrições'• ™ 

para o concurso destinado
aos professores da rede estadual
que pretendem randar de escola ou

v dc. município. O atendimento será
.? "feito até o dia 28, das 9h às 16b, no

Instituto dc Educação, Rua Mariz
"8'Barras, 273, Praça da Bandeira.
JÇfs critérios de remoção obedece-
rão à classificação dos candidatos e
a transferência só se efetivará se
houver vaga na escola desejada.
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Passageiro evita ponto perigoso

¦ Há uma semana, num ponto de
ônibus no final da Rua Conde de
Baependi, em Laranjeiras, dois car-
tazes têm atraído a curiosidade de
quem espera a condução sob o Via-
duto Jardel Filho. Ninguém sabe
quem os colocou, mas todos que
passam pelo local agradecem o avi-
so: "Atenção: Todos os dias têm
assaltos neste ponto". A mensagem
é compreendida de imediato e causa
surpresa que num ponto de ônibus,
a cerca de 200 metros do Palácio
Guanabara, os assaltos ocorram
diariamente. "Não sei quem colocou

isso aí, mas vou sair correndo da-
qui", disse uma jovem que, ao ler o
cartaz, não teve nem tempo de se
identificar. A idéia foi tão bem acei-
ta que o agente de trânsito Marcos
Aurélio de Oliveira sugeriu que o
mesmo texto fosse espalhado em ou-
tros pontos, como a Central do Bra-
sil. "Lá, qualquer um é assaltado.
Dar bobeira com o braço do lado de
fora do ônibus é ter o relógio rouba-
do na certa", comentou Marcos, que
confessa só andar armado. Poucos
ignoram a má fama do local. "Se-

mana passada, foi a vez da minha

cunhada, em plena luz do dia. Leva-
ram a bolsa, com CrS 15 mil e os
documentos. E olha que somos vizi-
nhos do Brizola", brincou o militar
aposentado líder Santos, de 62 anos.
Na 9a DP (Catcte), o delegado An-
tônio Agra Lopes reconhece que há
muitos furtos e roubos em sua área.
"A bronca é livre. Numa megalópo-
le como o Rio, há carências em vá-
rios setores. Não temos como preve-
nir certos delitos. Nos furtos e
roubos cm via pública, é tudo muito
dinâmico. Não dá para colocar um
policial em cada esquina", argumen-
tou o delegado. (Vera Araújo)

Congresso debate produção de alimentos Nuclear não
Menos de um ano antes da realização

da Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, o
desafio da comunidade científica inter-
nacional se volta para a geração de tec-
nologias menos agressivas e mais compa-
tíveis com um meio ambiente saudável,
voltadas para a saúde pública e a produ-
ção de alimentos não contaminados. Este
é objetivo do 12° Congresso Internacio-
nal de Proteção de Plantas, que pela
primeira vez se realizará na América La-
tina, no Centro de Convenções do Hotel
Nacional, cm São Conrado. Segundo o
presidente do comitê organizador, enge-
nheiro agrônomo Cristiano Walter Si-

mon, um dos principais temas em debate
será o manejo integrado de pragas —
resistência de plantas a insetos, controle
natural, químico e biológico e manipula-
ção do comportamento genético — com
a finalidade de evitar grandes perdas de
produtividade na produção de alimentos.
Os ministros da Agricultura, Antônio
Cabrera; da Educação. Carlos Chiarelli;
o secretário nacional de Ciência e Tecno-
logia, José Goldemberg; o governador
Leonel Brizola e o prefeito Marcello
Alencar participarão, domingo próximo,
da cerimônia de abertura do encontro,
que se estenderá até sexta-feira, dia 16.

LBA paga creche

A superintendente regional da LBA,
Maninha Marbosa, tem encontro hoje à
tarde com dirigentes de 69 creches para
entregar cheques no valor de CrS 170
milhões referentes à primeira parcela de
convênios destinados ao atendimento de
crianças carentes. Os convênios são váli-
dos por 180 dias, mas os recursos libera-
dos hoje referem-se apenas aos meses de
julho, agosto e setembro. A segunda par-
cela será liberada quando as entidades
prestarem contas desta primeira remessa.

Museu do índio
Na presença do presidente da Funai,

Sydney Possuelo, toma posse hoje à tar-
de como administrador do Museu do
índio, Carlos de Araújo Moreira Neto.
O museu, na Rua das Palmeiras, 55, em
Botafogo, passa por sérias dificuldades e
está com todo o acervo e patrimônio
indígenas ameaçados pelas deficiências
estruturais no prédio. Nesta semana os
funcionários promoveram o evento SOS
Museu do índio que, durante dez horas,
reuniu cantores, artistas e pessoas inte-
ressadas na luta em defesa da cultura
indígena.

Casa ecológica

Os menores de rua poderão ter a
chance de contribuir na luta pela preser-
vação das florestas e das Áreas de Prote-
ção Ambiental (APAs) do Rio, a partir
do projeto de lei elaborado pela deputa-
da Aparecida Boaventura (PFL), que
concede incentivo fiscal á empresas inte-
ressadas em patrocinar a construção de
Unidades de Defesa Ambiental (UDAs).
O objetivo do projeto é que as unidades
produzam mudas de árvores frutíferas e
ornamentais para urbanização e redores-
tamento de áreas devastadas. As crianças
executarão o trabalho e, em contraparti-
da, terão alojamento e alimentação nas
unidades com acompanhamento de as-
sistente social, pedagogo, psicólogo e do
Juizado de Menores.

DGVU na Riourbe

O Departamento Geral de Vias Ur-
banas, órgão da Secretaria municipal de
Obras, será incorporado à Riourbe, cm-
presa municipal de urbanização. O pre-
feito Marcello Alencar pretendia incor-
porar o DGVU à Riocop, mas o órgão
agora está sendo administrado pelo esta-
do. O secretário municipal de Obras,
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, disse que o
departamento é responsável pela manu-
tençâo de ruas e ralos, entre outras ativi-
dades, e Luiz Paulo acredita que sua
transferência para a Riourbe dinamizará
a prestação de serviços.

O grupo ambientalista Defensores da
Terra lançou ontem à tarde campanha
pela desnuclearização dos mares em ma-
nifestação pública na Praça Quinze. Os
defensores distribuíram o relatório do
grupo ambientalista internacional
Greenpeace sobre o perigo nuclear do
planeta informando que há perdidos nos
fundos dos mares 50 ogivas e 7 reatores
nucleares deixados após 1.276 acidentes
com navios de guerra dc diversos países
desde a 2a Guerra Mundial. Um dos
defensores é o deputado Carlos Mine
(PT), autor de lei que impede a entrada
de navios movidos a energia nuclear ou
com armamento nuclear na Baía da
Guanabara.

Roubo na STO

O secretário municipal de Adminis-
tração, Augusto Wcrneck, informou que
a sindicância aberta no dia 31 de maio
para apurar irregularidades na Superin-
tendência de Transportes Oficiais cons-
tatou desvio de peças, de gasolina e cani-
balização dos veículos. O secretário
abriu inquérito administrativo para
prosseguir a apuração e adiantou que
existem 15 suspeitos de envolvimento.
Foi descoberto roubo de rádio de uma
ambulância, além dc desvio de peças e de
gasolina. Foram constatados medidores
de gasolina dos veículos quebrados, o
que facilita o desvio do combustível. O
secretário acrescentou que a informatiza-
ção da STO dificultará a ocorrência de
irregularidades já que sc terá um controle
permanente dos veículos, nível de des-
gaste c consertos.

Nadja Soraia

Primeiro europeu a entrar
na Baia de Guanabara:
Gonçaio Coelho, navegador
português, em janeiro de 1504
32
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Seqüestro frustrado assusta Xuxa e 
p

, . . Sérgio Moraes

'aquitas

Xuxa ficou abatida e as sete paqui-
tas do seu programa estão muito as-
sustadas com a tentativa de seqüestro
de uma delas, na quarta-feira, que
culminou com a morte de Douglas
Loricchio, de 18 anos, e ferimentos
em seu irmão Alberto, de 21. A em-
presária do show, Marlene Mattos,
disse que conversou com cada uma
das moças: "Estamos vivendo tempos
difíceis, em que não se tem garantia
de nada. Como garantir a segurança
dessas meninas?"

Foi Marlene que contou a Xuxa o
que se passou na noite de quarta-fei-
ra, depois das gravações do progra-
ma. Passava de meia-noite e Xuxa foi
direto para casa, na Barra da Tijuca.
Marlene disse que a reação da apre-
sentadora deixou-a preocupada:"Xuxa é muito cheia de vida. Sempre
tem alguma coisa para dizer, mas
desta vez ela permaneceu calada e
ficou muito abatida". Segundo Mar-
Iene, a apresentadora dormiu até de-
pois das 13h e foi liberada dos com-
promissos do dia.

Marlene contou que as paquitas,
meninas louras de 12 a 17 anos esco-
lhidas entre centenas de candidatas
para substituir as que vão chegando à
idade limite, geralmente ajudam suas
famílias com o ordenado e não têm
condições de contratar seguranças
particulares. Disse que nos oito anos
do programa nunca percebeu uma
tentativa de aproximação mais vio-
lenta de fãs. "Mesmo as cartas que
Xuxa e as meninas recebem, de meni-
nas, adolescentes e adultos, não têm
conotação agressiva ou sexual. To-
dos as tratam com muito carinho,
usando adjetivos como gatinha ou /b-
finhacontou.

Segundo a empresária, entre os
presentes que Xuxa e as paquitas re-
cebem no Teatro Fênix ou na Xuxa
Produções, que fica na Rua Saturni-
no de Brito, a1 50 metros do teatro,
nunca apareceu nada estranho ou
suspeito. Geralmente são flores,
bombons, bonecas e até bichinhos de
verdade, como coelhos e cães, que
passam pelo crivo de Vasco, um fun-
cionário que a produção do progra-
ma contratou especialmente para essa
triagem.

"Quando o programa da Xuxa co-
meçou, em 1983, na Rede Manchete,
não havia tanta violência. Nem se
falava em seqüestro e não era neces-
sário ter segurança particular. Atual-
mente, todos têm que se adaptar a
uma nova realidade", disse Marlene.
Segundo ela, Xuxa nunca sai sozinha
de casa — que é guardada por 28
cachorros, incluindo oito filas e vá-
rios dogs alemães — nem para jantar
ou fazer compras. Marlene disse que
está procurando reforçar a segurança
da apresentadora, mas acha que isso
apenas reduz, não elimina o risco de
seqüestro.

A excessiva preocupação com a
segurança, para Marlene Mattos, po-
de tirar a espontaneidade do progra-
ma: "Lidamos com um público infan-
til e é horrível ter que revistar
crianças e pais de crianças." A em-
presária reclama que atualmente é
muito perigoso ser uma pessoa vito-
riosa, bonita e rica, como Xuxa. Sua
esperança é de que a energia positiva
que Xuxa passa no programa conti-
nue a livrá-la das coisas negativas
que acontecem no país.

'Paquita' 
acha

irmãos fanáticos
Letícia Spiller, a Pituxa Pastel, 18

anos, acredita que a tentativa de seqües-
trá-la foi um gesto de "fanatismo" dos
irmãos Douglas e Alberto Loricchio, que
vê como desequilibrados. "As pessoas
estão muito fora de si, precisam acreditar
mais em Deus e respeitar o próximo",
disse Letícia, na porta do prédio onde
mora, no Leme, antes de viajar com Xu-
xa, à noite, para uma série de shows no
Nordeste, de onde só volta na próxima
semana.

Com atitudes sóbrias, a paquita de
finos traços e belos olhos azuis estranhou
que os pais dos dois rapazes não tenham
percebido o comportamento estranho
dos filhos. Contou que costuma receber
muitos bilhetes e presentes de fãs, a
maioria crianças e adolescentes. "Mas
são todas mensagens puras, sem qual-
quer maldade. Os que vão mais longe
dizem que querem me conhecer pessoal-
mente."

Sem namorado desde que começou a
trabalhar com Xuxa, há três anos, Leti-
cia fez uma turnê por São Paulo recente-
mente, durante duas semanas, e não ou-
viu falar dos Loricchio: "Se alguma vez
mandaram correspondência, eu não me
lembro." Garantiu que não chegou a se
assustar com a tentativa de seqüestro e
que vai continuar a circular sem seguran-
ças particulares. Ela só soube do episó-
dio em frente ao Teatro Fênix quando
acabou de gravar o Xou da Xuxa, à noite.
Ontem, ela foi para o Aeroporto lnter-
nacional em seu Kadett preto placa WI
8678 em companhia da mãe, Valérie.
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Letícia viajou à noite para uma série de shows no Nordeste

Segurança cuidou:

de pânico na fila
Apesar de receber diariamente um

público de mais de 450 pessoas e de ter
sempre aglomeração de fas à espreita dos
ídolos, o Teatro Fênix, na Rua Lineu de
Paula Machado, Jardim Botânico, nunca
foi palco de qualquer violência antes de
quarta-feira, segundo o chefe de segurail-
ça do teatro, Jorge Alberto de Sousa. A
tentativa dos irmãos paulistas Alberto e
Douglas Loricchio de seqüestrar a paqui-
ta Letícia Spiller, de 17 anos, e provável;
mente a apresentadora Xuxa surpreen-,
deu os seguranças do Fênix, ocupados,
naquele momento em conduzir para a
platéia cerca de 100 pessoas que se en-
contravam fora do teatro.

Houve princípio de pânico entre retar-"
datários. Pais procuravam proteger a$
crianças, que gritavam. Sousa disse que ós
seguranças tentaram acalmar o pessoal na
fila e apressar sua acomodação no teatro..
Não houve tempo, segundo ele, para che-
gar à esquina da Rua General Garzon,;.
perto da guarita da PM, onde houve o
tiroteio. "Tudo foi muito rápido. Só con-
seguimos chegar a tempo de socorrer os
policiais feridos, que eram nossos ami-
gos", disse Sousa, que trabalha no teatro'
há 11 anos, os últimos cinco acompanhan-
do a gravação do Xou da Xuxa.

Xuxa costuma gravar seu programa a
partir das I3h nas terças e quartas-feiras,.
As gravações normalmente se estendem
até quase meia-noite, como no dia da
tentativa de seqüestro. Nos outros dias, o
teatro é ocupado por Sérgio Malandro,
Faustão e, ocasionalmente, pelos Tt ipa:
lhõcs. Sousa também acompanhou os cm-
co anos de gravações de Vira o Gordo, que
entravam pela madrugada, e nunca teve
qualquer problema como o de quarta-fei-
ra.

Assembléia tem 
projeto que 

recria Conselho

A extinção do Conselho Estadual
de Contas dos Municípios, aprovada
em primeira votação na sexta-feira
passada, deverá ser confirmada hoje,
aurante sessão extraordinária marca-
da para as 11 h pelo presidente da
Assembléia Legislativa, José Nader.
Um novo projeto, porém, que recria
o Conselho e está sendo articulado
nos bastidores, promete causar ainda
mais polêmica a partir da próxima
semana.

De autoria do deputado Aloísio
de Castro (PDS), o projeto ressuscita
o Conselho e, se for aprovado, os sete
conselheiros — com cargo e salário
vitalícios — passarão a Formar uma
espécie de câmara auxiliar do Jribu-nal de Contas do Estado. Aloísio de
Castro argumenta que, desta forma,
os conselheiros, que continuariam a
receber sem trabalhar, justificarão
seus salários milionários."Lutei o quanto pude pela manu-
tenção do Conselho. Mas já que é
inevitável, acho válido criar um ór-
gão para aproveitar esses conselhei-
ros. Assim, eles terão algum serviço a
fazer e continuarão a dar assistência
às prefeituras do Estado do rio", ale-
ga o deputado.

Segundo Aloísio de Castro, a idéia
de fazer um projeto de lei reaprovei-
tando os conselheiros surgiu da rei-
vindicação dos prefeitos do interior,
que constantemente vão a seu gabine-
te pedir a manutenção do Conselho."Eles dizem que suas contas encalha-
vam no Tribunal antes da criação do
Conselho de Contas e, às vezes, leva-
vam até quatro anos para serem exa-
minadas. Por isso, as informações de

esclarecimento só eram encaminha-
das muito depois às prefeituras, que
distorciam dados por rivalidade poli-
tica ou por desinformação", afirmou
o deputado.

De acordo com o projeto, o estado
não terá ônus porque o orçamento do
Conselho, de Cr$ 4,5 bilhões, não
será repassado para a nova câmara
auxiliar. "Não e melhor do que dei-
xar os conselheiros em casa receben-
do seus salários sem fazer nada?",
indaga Aloísio de Castro.

Outra emenda cairá como uma
bomba na Assembléia. A proposta
será apresentada pelo deputado Pau-
lo César Martins (PMDB) e visa aca-
bar de vez com a utilização política
do Tribunal de Contas do estado.
Pela emenda, quemi quiser se tornar
conselheiro do tribunal terá que fazer
concurso público, ser brasileiro com
mais de 35 anos e menos de 65 anos,
ter formação superior e "notórios co-
nhecimentos jurídicos, contábeis,
econômicos, financeiros e de admi-
nistração pública, além de idonei-
dade moral comprovada."

"Imagino que só votarão contra a
emenda os que desejam manter esse
privilégio, que lembra as práticas da
máfia, onde os capos deciaem tudo",
afirma Paulo César Martins. Segun-
do ele, "a fiscalização do poder pú-
blico deve ser independente, para que
o contribuinte esteja certo de que ca-
da centavo de contribuição está sen-
do bem aplicado. Nos moldes em que
as indicações acontecem hoje, fica di-
ficil para um conselheiro contrariar
os interesses de seus padrinhos políti-
cos."

Juíza exige caminhões

fora da Estrada do Joá

A juíza Maria Helena Cisne Cid, da
l?.a Vara Federal, expediu ontem nova
intimação ao presidente da Funderj
(Fundação Departamento de Estradas
de Rodagem), exigindo a interdição da
Estrada do Joá aos caminhões, que pas-
sariam a usar somente a Estrada das
Canoas, atravessando o Alto da Boa Vis-
ta para chegar à Barra da Tijuca. A juíza
adiantou que se a ordem judicial não for
cumprida, ela "muito aborrecida e con-
trariada" poderá expedir mandado de
prisão contra o presidente da Funderj,
Henrique Alberto Santos Ribeiro.

Ontem a juíza recebeu do chefe do
Gabinete Civil do governo do estado,
Carlos Roberto de Siqueira Castro, lau-
do assinado por três engenheiros assegu-
rando que não há necessidade técnica de
interdição do Elevado do Joá (que liga
São Conrado à Barra) ao tráfego de
ônibus e carros. Maria Helena Cisne Cid,
no entanto, considerou o documento um

relatório de informações e não um laudo
técnico. Ela afirmou que só poderá libe-
rar a pista superior (sentido São Conra-
do-Barra) do Elevado aos ônibus se for
apresentado estudo técnico detalhado
sobre as condições de segurança.

A juíza argumenta que não é intenção
do Ministério Público criar obstáculos a
quem usa o Elevado ou a Estrada do Joá."Mas entre evitar congestionamentos na
estrada e prevenir uma tragédia no eleva-
do, preferimos a segunda opção", disse
ela. Para a juíza, no Elevado do Joá
deveriam passar apenas carros; na Estra-
da do Joá, os ônibus; e na Estrada das
Canoas, os caminhões. Segundo a Supe-
rintendência Municipal de Transportes
Urbanos, o tráfego médio diário de ôni-
bus no Elevado, antes da interdição, era
de 850 veículos. O trajeto de todas as 12
linhas foi desviado para a Estrada do
Joá, onde até a tarde de ontem continua-
vam trafegando também caminhões.

Cidade vai 
ganhar pomar públicoFotos de Marcelo Tabach

Projeto na Barra

deverá estar pronto
até março

Dulce Jannotli

A 
Barra da Tijuca terá, a partir
de março, o primeiro pomar

público da cidade. A prefeitura, por
intermédio da Fundação Rio Par-
ques e Jardins, abriu esta semana
licitação para a criação do pomar,
com várias espécies frutíferas, na
Praça José Bernardino — uma área
de 18.500 m2 coberta de mato e com
apenas duas traves de futebol. O
projeto pioneiro é do arquiteto Ivan
Pacini, um francês radicado no Rio,
que idealizou o pomar no formato
de uma flor, tendo no centro um
lago com chafariz.

"Como a Rio Orla está privile-
giando o esporte, com quadras e
pistas para skate, nós achamos que
devíamos dar outra destinação ao
local. As crianças e a juventude do
Rio desconhecem esse tipo de árvo-
res", disse a presidente da Rio Par-
ques e Jardins, Zélia Abdumacih,
que desde já manda um aviso: "As

pessoas poderão comer as frutas no
pomar, mas não será permitido car-
regá-las para casa." O espaço entre
cada pétala da flor terá uma alame-
da — ao todo oito — onde serão
plantados quatro tipos de árvores:
çajá-manga, jambo, manga e abaca-
te. Sob a sombra das árvores está
prevista a colocação de bancos para
as pessoas poderem conteplar a na-
tureza ao ar livre.

"As pétalas terão um movimento
ondulado, como pequenos morros,
para aguçar a curiosiodade de quem
chega, que não terá a visão total do
espaço", explicou Ivan Pacini. No
centro de cada pétala o arquiteto
programou o plantio de grama, 13
tipos de árvores e arbustos, como
buganvílias, espirradeiras, azaléias,
gerânios e jasmim, além de 18 outras
espécies de árvores frutíferas, entre
elas caju, jaca, goiaba, fruta-de-con-
de, amora, pitanga e carambola."Nós vamos testar também algumas
espécies frutíferas para ver se se
adaptam ao local, como laranja-da-
terra, nêspera, caqui, mamão, aba-
cate e abacaxi", disse Zélia Abdu-
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Na Praça José Bernardino, onde existe campo de pelada, o Rio terá o seu primeiro pomar público..
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Pacini: pomar em forma de flor

macih. Ao todo serão plantadas 418
árvores, 278 das quais frutíferas.

As oito alamedas convergem pa-
ra o lago, em forma de elipse, com
20m de largura e 30m de compri-
mento. No centro haverá um chafa-
riz iluminado — uma esfera d'água
em posição vertical, com 4m de diâ-
metro. A água, em movimento cons-
tante, transbordará pelas paredes de
concreto que formam a base do cha-
fariz, fazendo o efeito de uma casca-
ta. "O lago não será afundado e as
pessoas poderão sentar na mureta a
seu redor. Ali as crianças também
poderão tocar a água e se divertir
com brinquedos do tipo barquinho
a motor", ressaltou Ivan Pacini.

Mas nem só as frutas animarão o
parque. Uma pista de cooper, de
400m, margeará a flor e ainda serão
contruídas duas áreas de recreação,
em posições opostas e em forma de
círculo: uma para pessoas idosas e
outra para crianças. Na área desti-
nada aos idosos haverá mesas de
jogos de xadrez e cartas, protegidas

por cúpulas acrílicas coloridas. No, ,
playground todos os briquedos —
escorregas, balanços e outros —, se-
rão de madeira e receberão um tra-
tamento especial para não apodre-
cer. Mães e babás poderão observar
as crianças dos bancos que circun-
dam o playground. também protegi-
dos por cúpulas.

Para dar mais segurança aos fre-
qüentadores, o pomar será gradeado, "
com quatro portões de acesso, onde
haverá guarita com guardas. Do lado
de dentro da grade serão plantados
fiamboiãs e do lado de fora. palmei-
ras. O pomar terá ainda um prédio
da administração e banheiros, nos
quais será cobrada uma taxa de utili-
zação. "O horário de funcionamento
vai depender da procura. Nós pode-
remos abri-lo até durante a noite,
porque haverá segurança as 24 horas.
do dia", garantiu Zélia Abdumacih.
Segundo ela, o novo pomar custará à
prefeitura Cr$ 233 milhões. A previ-
são é de que as obras comecem dia'
15 de setembro e deverão estar con-
cluídas em seis meses.

CQgR

BEBER

Roteiro turístico
pelos restaurantes 1

Mirson Murad
QUEIJOS E VINHOS — Os intrépidos e com-
petentes Chico Garcia Riveiro (Itatiaia Turismo) e
Milton Parnes (Hotéis Chalés Planalto) organizam
gostosas viagens todas as 6's feiras até 27/09/81 — a
Visconde de Mauá, com a participação da Vinícola
Aurora. Detalhes pelo tel: 217-3535.
CLUBE CENTRAL (ICARAÍ) - A chapa
Azul (Presidente Rubens Maragno e Conselheiro Jo-
sé Ruella Filho) será a vitoriosa, por ser a melhor, no
próximo dia 13...

CAPELINHA — É o melhor restaurante de Vila Isabel, onde o atendimento tem forte atração. (Seu Belmiro com seus
filhos Zeca e Mirinho mantém a tradição familiar de cercar seus freguéses de especial atenção, acontecendo coisas
agradáveis como é o caso de ser solicitado um pouco mais de comida e prontamente atenderem). O ambiente é o melhor
possível, (chope Brahma) com sugestivos e suculentos pratos, onde recomendamos "bacalhau à tramontana" (muito
disputado), "picanha à B<j»ulevard"t "trutas à belle meuniére", fartíssimo "cozido" aos domingos e bem preparadas massas
como "lasagna", "caneloni" e excepcional "pizza norueguesa" (bacalhau, azeitonas e cebolas, simplesmente uma deliciai).
O Capelinha é a melhor opção do pedaço para as comemorações do papai em seu dia... 28 de setembro, 321/327 tel.:
208-9698
FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS — Se você ainda nào se filiou essa é a hora. O Sindicato fica na Fonseca Teles.
121/5° andar tel.: 264-4152. Aliás, estáo ministrando excelente curso de fotografia sob a batuta do excelente profissional,
Paulo Bahia...
CASA DO POETA —• Em Niterói, seu diretor e animador Moacir Sacramento, faz mensalmente reunião de artistas
(trovadores, cantores, poetas, escritores, declamadores) com almoço e sarau. O jornalista Antonio Mala abocanhou cobiçado
troféu de poesia (1° lugar) e medalha de trova...
RUBENS MONTEIRO — Artista plástico e Jornalista reunindo amigos no Oba Oba (Humaitá, 110), comemorou seu niver
ontem... j

ADEGA REAL DO PASSEIO — É costume, os freqüentadores do Centro do Rio fazerem antecipação do
Dia do Papai comemorando na Adega Real do Passeio. Hoje ((^-feira) e amanhà (sábado) sáo os dias,
escolhidos. A tradicional casa oferece muitas opções deliciosas no cardápio onde tem forte procura
espetacular "bacalhau" — ao Zé do Pipo, à portuguesa e à espanhola — "bolinhos de bacalhau" regados
com chope muito bem tirado (da Brahma) ou vinhos de várias marcas (antes do almoço ou ainda às tardes
esticadas). Há quem prefere levar a massa do bolinho para fritar em casa. "Carne sèca ou de sol", grelhadas.,
com feijão de corda e bolinho de aipim é outra deliciosa sugestão. Rua das Marrecas, 38 tel.: 240-9909.
ITÁLICA RESTA URANTE E DELICA TESSEN — Muita gente prefere comemorar no lar o Dia do Papai.
Outros vão a restaurantes. O Itálica é excelente opção nos dois casos. Seu restaurante serve pratos vero
italianos como "spaghetti aos frutos do mar". Sua delicatessen fica aberta com o restaurante (serviço
anexo) até tarde, inclusive aos domingos fornecendo tudo de bom e do melhor. Vinhos e queijos das
melhores mareeis e procedências (alguns exclusivos), frango assado na brasa e tortas. Sem dúvidas, a
tradicionalissima casa do Leblon é "uma mão na roda" para quem tem seus apertos de última hora. Av.
Ataulfo de Paiva, 406-A tel.: 294-4949.
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Seqüestro frustrado assusta Xuxa e 
paquitas:

Sérgio Moraes  _ * J -
Xuxa ficou abatida c as sete paqui-

tas do seu programa estão muito as-
sustadas com a tentativa de seqüestro
de uma delas, na quarta-feira, que
culminou com a morte de Douglas
Loricchio, de 18 anos, e ferimentos
em seu irmão Alberto, de 21. A em-
presária do show, Marlene Mattos,
disse que conversou com cada uma
das moças: "Estamos vivendo tempos
difíceis, em que não se tem garantia
de nada. Como garantir a segurança
dessas meninas?"

Foi Marlene que contou a Xuxa o
que se passou na noite de quarta-fei-
ra, depois das gravações do progra-
ma. Passava de meia-noite e Xuxa foi
direto para casa, na Barra da Tijuca.
Marlene disse que a reação da apre-
sentadora deixou-a preocupada:"Xuxa é muito cheia de vida. Sempre
tem alguma coisa para dizer, mas
desta vez ela permaneceu calada e
ficou muito abatida". Segundo Mar-
Iene, a apresentadora dormiu até de-
pois das 13h e foi liberada dos com-
promissos do dia.

Marlene contou que as paquitas,
meninas louras de 12 a 17 anos esco-
Ihidas entre centenas de candidatas
para substituir as que vão chegando à
idade limite, geralmente ajudam suas
famílias com o ordenado e não têm
condições de contratar seguranças
particulares. Disse que nos oito anos
do programa nunca percebeu uma
tentativa de aproximação mais vio-
lenta de fãs. "Mesmo as cartas que
Xuxa e as meninas recebem, de mepi-
nas, adolescentes e adultos, não têm
conotação agressiva ou sexual. To-
dos as tratam com muito carinho,
usando adjetivos como gatinha ou /o-
finlia", contou.

Segundo a empresária, entre os
presentes que Xuxa e as paquitas rc-
cebem no Teatro Fcníx ou na Xuxa
Produções, que fica na Rua Saturni-
no de Brito, a 50 metros do teatro,
nunca apareceu nada estranho ou
suspeito. Geralmente são flores,
bombons, bonecas e até bichinhos de
verdade, como coelhos e cães, que
passam pelo crivo de Vasco, um fun-
cionário que a produção do progra-
ma contratou especialmente para essa
triagem.

"Quando o programa da Xuxa co-
meçou, em 1983, na Rede Manchete,
não havia tanta violência. Nem se
falava em seqüestro e não era neces-
sário ter segurança particular. Atual-
mente, todos têm que se adaptar a
uma nova realidade", disse Marlene.
Segundo ela, Xuxa nunca sai sozinha
de casa — que é guardada por 28
cachorros, incluindo oito filas e vá-
rios dogs alemães — nem para jantar
ou fazer compras. Marlene disse que
está procurando reforçar a segurança
da apresentadora, mas acha que isso
apenas reduz, não elimina o risco de
seqüestro.

A excessiva preocupação com a
segurança, para Marlene Mattos, po-
de tirar a espontaneidade do progra-
ma: "Lidamos com um público infan-
til e é horrível ter que revistar
crianças e pais de crianças." A em-
presária reclama que atualmente é
muito perigoso ser uma pessoa vito-
riosa, bonita e rica, como Xuxa. Sua
esperança é de que a energia positiva
que Xuxa passa no programa conti-
nue a livrá-la das coisas negativas
que acontecem no país.

Taquita' acha

irmãos fanáticos
Letícia Spiller, a Pituxa Pastel, 18

anos, acredita que a tentativa de seqües-
trá-la foi um gesto de "fanatismo" dos
irmãos Douglas e Alberto Loricchio, que
vê como desequilibrados. "As pessoas
estão muito fora de si, precisam acreditar
mais em Deus e respeitar o próximo",
disse Leticia, na porta do prédio onde
mora, no Leme, antes de viajar com Xu-
xa, a noite, para uma série de shows no
Nordeste, de onde só volta na próxima
semana.

Com atitudes sóbrias, a paquita de
finos traços e belos olhos azuis estranhou
que os pais dos dois rapazes não tenham
percebido o comportamento estranho
dos filhos. Contou que costuma receber
muitos bilhetes e presentes de fãs, a
maioria crianças e adolescentes. "Mas
são todas mensagens puras, sem qual-
quer maldade. Os que vão mais longe
dizem que querem me conhecer pessoal-
mente."

Sem namorado desde que começou a
trabalhar com Xuxa, há três anos, Letí-
cia fez uma turnê por São Paulo recente-
mente, durante duas semanas, e não ou-
viu falar dos Loricchio: "Se alguma vez
mandaram correspondência, eu não me
lembro." Garantiu que não chegou a se
assustar com a tentativa de seqüestro e
que vai continuar a circular sem seguran-
ças particulares. Ela só soube do episó-
dio em frente ao Teatro Fênix quando
acabou de gravar o Xou da Xuxa, à noite.
Ontem, ela foi para o Aeroporto Inter-
nacional em seu Kadett preto placa WI
8678 cm companhia da mãe, Valérie.
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Letícia viajou à noite para uma série de shows no Nordeste

Segurança cuidou".',

de pânico na fila ..
Apesar de receber diariamente uni *

público de mais de 450 pessoas e de ter
sempre aglomeração de fãs à, espreita dos .
ídolos, o Teatro Fênix, na Rua Lineu de
Paula Machado, Jardim Botânico, nunca,.
foi palco de qualquer violência antes de
quarta-feira, segundo o chefe de seguran-
ça do teatro, Jorge Alberto de Sousa. A
tentativa dos irmãos paulistas Alberto e
Douglas Loricchio de seqüestrar a paqui-
ia Letícia Spiller, de 17 anos, e provável'
mente a apresentadora Xuxa surprecrw-
deu os seguranças do Fênix, ocupados
naquele momento em conduzir para a
platéia cerca de 100 pessoas que se én-
contravam fora do teatro. \

Houve princípio de pânico entre retar-
datários. País procuravam proteger as
crianças, que gritavam. Sousa disse que os
seguranças tentaram acalmar o pessoal na
fila e apressar sua acomodação no teatro1.'1'
Não houve tempo, segundo ele, para che-
gar à esquina da Rua General Garzon,'"
perto da guarita da PM, onde houve o
tiroteio. "Tudo foi muito rápido. Só cqn-
seguimos chegar a tempo de socorrer os
policiais feridos, que eram nossos ami-
gos", disse Sousa, que trabalha no teatro
há 11 anos, os últimos cinco acompanhan-
do a gravação do Xou da Xuxa.

Xuxa costuma gravar seu programa a
partir das 13h nas terças e quartas-feiras."
As gravações normalmente se estendem
até quase meia-noite, como no dia da"
tentativa de seqüestro. Nos outros dias, o
teatro é ocupado por Sérgio Malandro,
Faustão e, ocasionalmente, pelos Trapa-
lhões. Sousa também acompanhou os cin-
co anos de gravações de Viva o Gordo, que '

p entravam pela madrugada, e nunca leve
8 qualquer problema como o de quarta-fei-

ra.

Assembléia tem 
projeto que 

recria Conselho

A extinção do Conselho Estadual
de Contas dos Municípios, aprovada
em primeira votação na sexta-feira
passada, deverá ser confirmada hoje,
durante sessão extraordinária marca-
da para as 11 h pelo presidente da
Assembléia Legislativa, José Nader.
Um novo projeto, porém, que recria
o Conselho e está sendo articulado
nos bastidores, promete causar ainda
mais polêmica a partir da próxima
semana.

De autoria do deputado Aloísio
de Castro (PDS), o projeto ressuscita
o Conselho e, se for aprovado, os sete
conselheiros — com cargo e salário
vitalícios — passarão a formar uma
espécie de câmara auxiliar do Tribu-
nal de Contas do Estado. Aloísio de
Castro argumenta que, desta forma,
os conselheiros, que continuariam a
receber sem trabalhar, justificarão
seus salários milionários.

"Lutei o quanto pude pela manu-
tenção do Conselho. Mas já que é
inevitável, acho válido criar um ór-
gão para aproveitar esses conselhei-
ros. Assim, eles terão algum serviço a
fazer e continuarão a dar assistência
às prefeituras do Estado do rio", ale-
ga o deputado.

Segundo Aloísio de Castro, a idéia
de fazer um projeto de lei reaprovei-
tando os conselheiros surgiu da rei-
vindicação dos prefeitos do interior,
que constantemente vão a seu gabine-
te pedir a manutenção do Conselho."Eles dizem que suas contas encalha-
vam no Tribunal antes da criação do
Conselho de Contas e, às vezes, leva-
vam até quatro anos para serem exa-
minadas. Por isso, as informações de

esclarecimento só eram encaminha-
das muito depois às prefeituras, que
distorciam dados por rivalidade poli-
tica ou por desinformação", afirmou
o deputado.

De acordo com o projeto, o estado
não terá ônus porque o orçamento do-
Conselho, de CrS 4,5 bilhões, não
será repassado para a nova câmara
auxiliar. "Não e melhor do que dei-
xar os conselheiros em casa receben-
do seus salários sem fazer nada?",
indaga Aloísio de Castro.

Outra emenda cairá como uma
bomba na Assembléia. A proposta
será apresentada pelo deputado Pau-
lo César Martins (PMDB) e visa aca-
bar de vez com a utilização política
do Tribunal de Contas do estado.
Pela emenda, quem quiser se tornar
conselheiro do tribunal terá que fazer
concurso público, ser brasileiro com
mais de 35 anos e menos de 65 anos,
ter formação superior e "notórios co-
nhecimcntos jurídicos, contábeis,
econômicos, financeiros e de admi-
nistraçâo pública, além de idonei-
dade moral comprovada."

"Imagino que só votarão contra a
emenda os que desejam manter esse
privilégio, que lembra as práticas da
máfia, onde os capos decidem tudo",
afirma Paulo César Martins. Segun-
do ele, "a fiscalização do poder pú-
blico deve ser independente, para que
o contribuinte esteja certo de que ca-
da centavo de contribuição está sen-
do bem aplicado. Nos moldes em que
as indicações acontecem hoje, fica di-
fícil para um conselheiro contrariar
os interesses de seus padrinhos políti-
cos."

Marcelo Regua

Na pista inferior do Elevadodo Joá, restos das obras da reforma paralisada há vários meses

Fátima Cunha depõe em CPI 
OrHpm TIA d O Toá

A CPI (Comissão Parlamentar nhecia o aue se passava na sua V^/X Uvlll 1—JU i/A. v^V/ fA CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) da Assembléia que
apura o desvio de verbas da meren-
da escolar e o prejuízo causado pela
paralisação das obras dos Cieps no
governo Moreira Franco ouviu on-
tem, por quase três horas, a ex-se-
cretária de educação Fátima Cu-
nha. Para a presidente da CPI,
deputada Alice Tamborindeguy, as
respostas da ex-secretária não trou-
xeram qualquer novidade às invés-
tigações da Comissão.

Segundo a deputada, "O 
que fi-

cou claro, é que Fátima Cunha co-

nhecia o que se passava na sua
secretaria. Como podia não saber,
por exemplo, que o prefeito de São
Pedro da Aldeia comprou uma
Chevy, uma Ford F- 100 e uma
Caravan com o dinheiro da meren-
da escolar, se havia gente da secre-
taria em cada município exatamen-
te para acompanhar o uso dessas
verbas ?", indagou Tamborinde-
guy. A secretária admitiu ter toma-
do conhecimento das irregularida-
des apenas através da imprensa e
da CPI, mas alegou ser muito difícil
controlar tudo o que se passava no
âmbito de sua secretaria.

Juíza quer caminhões usando a Estrada das Canoas

Falso banqueiro
O advogado Rcginaldo Paternosti, 40

anos, foi preso ontem por crime de usura
e utilização do brasão da República em
papel timbrado do Banco Brasileiro de
Cobrança Ltda, de sua propriedade. O
banco, que cobrava juros de até a 80%,
funcionava sem autorização legal num
apartamento da praia do Russel, onde o
advogado foi preso.

Estelionatários
A Divisão de Capturas da Polinter,

por determinação do juiz da 2a Vara
Criminal de Nova Iguaçu, Marcos Bak-
ker, prendeu nove pessoas acusadas de
crime contra a economia popular. Há
cinco meses, o grupo iludiu centenas de
pessoas com o empreendimento Iguaçu
Sweet Room, anunciando a construção
de prédios até com anúncios na TV e
rádio.

A juíza Maria Helena Cisne Cid, da
12a Vara Federal, expediu ontem nova
intimaçào ao presidente da Funderj
(Fundação Departamento de Estradas
de Rodagem), exigindo a interdição da
Estrada do Joá aos caminhões, que pas-
sariam a usar somente a Estrada das
Canoas, atravessando o Alto da Boa
Vista para chegar à Barra da Tijuca. A
juíza adiantou que se a ordem judicial
não for cumprida, ela "muito aborreci-
da e contrariada" poderá expedir man-
dado de prisão contra o presidente da
Funderj, Henrique Alberto Santos Ri-
beiro.

Ontem a juíza recebeu do chefe do
Gabinete Civil do governo do estado,
Carlos Roberto de Siqueira Castro, lau-
do assinado por três engenheiros asse-
gurando que não há necessidade técnica
de interdição do Elevado do Joá (que
liga São Conrado â Barra) ao tráfego de
ônibus e carros. Maria Helena Cisne
Cid, no entanto, considerou o docu-
mento um relatório de informações e

não um laudo técnico. Ela afirmou que
só poderá liberar a pista superior (senti-
do São Conrado-Barra) do Elevado aos
ônibus se for apresentado estudo técni-
co detalhado sobre as condições de se-
gurança.

A juíza argumenta que não é inten-
ção do Ministério Público criar obstá-
culos a quem usa o Elevado ou a Estra-
da do Joá. "Mas entre evitar
congestionamentos na estrada e preve-
nir uma tragédia no elevado, preferimos
a segunda opção", disse ela. Para a
juíza, no Elevado do Joá deveriam pas-
sar apenas carros; na Estrada do Joá, os
ônibus; e na Estrada das Canoas, os
caminhões. Segundo a Superintendên-
cia Municipal de Transportes Urbanos,
o tráfego médio diário de ônibus no
Elevado, antes da interdição, era de 850
veículos. O trajeto de todas as 12 linhas
foi desviado para a Estrada do Joá,
onde até a tarde de ontem continua-
vam trafegando também caminhões, o
que causa grandes retenções.

? Quatro veículos danificados, uma
vítima com escoriações leves e um

grande engarrafamento que se refletia
na Avenida Brasil foi o saldo do acidente
envolvendo três caminhões e um táxi na
Avenida Novo Rio, em Manguinhos, on-
tem à tarde. Segundo testemunhas, os
caminhões placas JV 6950 e SL 2779 e o
táxi Fiat Prêmio TM 0285 estavam pa-
rados na pista à espera que um veículo
concluísse manobra para entrar na Glo-
bo Indústria e Comércio quando o cami-
nhão VK 2558 não conseguiu freiar a
tempo e os atingiu. O feirante Ricardo
Gonzalez, que estava na carroceria do
veículo atingido e saiu com arranhões
nos braços, disse que o causador do
acidente estava "a mais de 100 Km/H."
Durante meia hora o tráfego fluiu em
apenas uma faixa da avenida, provocan-
do um engarrafamento de três Km na
Avenida Brasil. Salvador de Souza, mo-
torista do veículo mais danificado, acre-
dita que seus prejuízos ficarão em torno
de CrS 800 mil.

Brizola cria a

Eletro-Rio para

absorver Light
O governador Leonel Brizola anun-

ciou ontem que a Assembléia Legislativa'
receberá nos próximos dias projeto de lei
criando a Eletro-Rio, "empresa de eco: _
nomia mista, acessível ao capital priva--
do, que vai se estruturar para adminis-.
trar a Light". Esta é mais uma iniciativa
do governador para facilitar jurídica-
mente a estadualização da Light — Ser-
viços Elétricos S.A., que ele vem piei-
teando junto ao governo federal. A
Eletro-Rio será composta pelo estado,
grupos privados e poderá ter a participa-
ção do governo federal. A tendência do
governo do estado será posteriormente
anexar a Ceij (Companhia Elétrica- do"
Estado do Rio de Janeiro) também â
Eletro-Rio.

Atualmente a Light atende a 23 mu-
nicípios fluminenses, o que representa
uma área de 11 mil quilômetros quadra-
dos. Cerca de 10 milhões de habitantes
recebem os serviços da empresa, que
mantém 2,7 milhões de ligações residen-
ciais c comerciais e possui 14.600 ernpre-
gados. A Light fornece 2.200 megawatts/
hora, dos quais produz 480 nas suas,,
próprias usinas. A diferença é comprada
de Furnas Centrais Elétricas. O latura-'
mento da companhia é de USS 100 mi-
lhões por mês. A Eletrobrás tem uma'
dívida de USS 1,1 bilhão com a Light.

A Companhia Elétrica do Estado do
Rio de Janeiro, por sua vez, atende a 52
municípios, tem cinco mil empregados e
fatura USS 25 milhões por mês. A Ccrj-
fornece 700.000 megawatts/hora. A ip-
tenção do governo do estado é que, com.
a criação da Eletro-Rio c a estadualiza-
ção da Light, a Cerj seja incorporada. O
governador Leonel Brizola já manifestou,
ao próprio presidente Collor a neccssida-
de da transferência da Light e são muitos
os contatos em Brasília para conseguir"
que a Light seja entregue ao governo do
estado do Rio de Janeiro.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias
sancionada pelo governador Leonel Bri--
zola, documento onde o governo do èsia-
do expõe suas prioridades de investimen-
tos c as possíveis alterações tributárias
que pretende executar no ano de 1992,
prevê a apresentação, ao governo fede-
ral, de uma proposta de incorporação da
Light ao patrimônio estadual.

O objetivo especificado na LDO é a
unificação do setor de energia elétrica do
estado do Rio. A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias determina ainda o desenvolvi-
mento de ações que possibilitem também
a geração de energia através de unidades
de pequeno porte e abrangência local.
Com a criação da Eletro-Rio, todas as
condições legais estarão asseguradas aó'
governo do estado para a estadualização
da Light. Ficará faltando apenas o sinal
verde do governo federal.
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BEBER Mirson Murad
QUEIJOS E VINHOS — Os intrépidos e com-
petentes Chico Garcia Riveiro (Itatiaia Turismo) e
Milton Parncs (Hotéis Chalés Planalto) organizam
gostosas viagens todas as 6's feiras até 27/09/81 — a
Visconde de Mauá. com a participação da Vinícola
Aurora. Detalhes pelo tel: 217-3535.
CLUBE CENTRAL (ICARAl) - A Chapa
Azul (Presidente Rubens Maragno e Conselheiro Jo-
sé Ruella Filho) será a vitoriosa, por ser a melhor, no
próximo dia 13...

CAPELINHA —to melhor restaurante de Vila Isabel, onde o atendimento tem forte atração. (Seu Belmlro com seus
filhos Zeca e Mirlnho mantém a tradição familiar de cercar seus freguèses de especial atenção, acontecendo coisas
agradáveis como é o caso de ser solicitado um pouco mais de comida e prontamente atenderem). O ambiente é o melhor
possivel. (chope Brahma) com sugestivos e suculentos pratos, onde recomendamos "bacalhau à tramontana" (muito
disputado), "picanha à Boulevard", "trutas à belle meuniére", fartíssimo "cozido" aos domingos e bem preparadas massas
como "lasagna", "caneloni" e excepcional "pizza norueguesa" (bacalhau, azeitonas e cebolas, simplesmente uma delicia!).
O Capelinha é a melhor opçào do pedaço para as comemorações do papai cm seu dia... 28 de setembro. 321/327 tel.:
208-9698
FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS — Se você ainda não se filiou essa é a hora. O Sindicato fica na Fonseca Teles.
121/5n andar tel.: 254-4152. Aliás, estáo ministrando excelente curso de fotografia sob a batuta do excelente profissional.
Paulo Bahia...
CASA DO POETA — Em Niterói, seu diretor e animador Moacir Sacramento, faz mensalmente reunião de artistas
(trovadores. cantores, poetas, escritores, declamadores) com almoço e sarau. O jornalista Antonio Maia abocanhou cobiçado
troféu de poesia (1" lugar) e medalha de trova...
RUBENS MONTEIRO — Artista plástico e jornalista reunindo amigos no Oba Oba (Humaitá. 110). comemorou seu niver
ontem...

ADEGA REAL DO PASSEIO — É costume, os freqüentadores do Centro do Rio fazerem antecipação do
Dia do Papal comemorando na Adega Real do Passeio. Hoje (6>-feira) e amanhã (sábado) são os diás
escolhidos. A tradicional casa oferece muitas opções deliciosas no cardápio onde tem forte procura
espetacular "bacalhau" — ao Zé do Pipo, à portuguesa e à espanhola — "bolinhos de bacalhau" regados
com chope muito bem tirado (da Brahma) ou vinhos de várias marcas (antes do almoço ou ainda às tardes
esticadas). Há quem prefere levar a massa do bolinho para fritar em casa. "Carne sêca ou de sol", grelhadas,
com feijão de corda e bolinho de aipim é outra deliciosa sugestão. Rua das Marrecas, 38 tel.: 240-9909. _
ITÁLICA RESTAURANTE E DELICA TESSEN — Muita gente prefere comemorar no lar o Dia do Papal.
Outros vão a restaurantes. O Itálica é excelente opção nos dois casos. Seu restaurante serve pratos vero
italianos como "spaghettl aos frutos do mar". Sua delicatessen fica aberta com o restaurante (serviço
anexo) até tarde, inclusive aos domingos fornecendo tudo de bom e do melhor. Vinhos e queijos das
melhores marcas e procedências (alguns exclusivos), frango assado na brasa e tortas. Sem dúvidas, a
tradicionalissima casa do Leblon é "uma mão na roda" para quem tem seus apertos de última hora. Av.
Ataulfo de Paiva, 406-A tel.: 294-4949.
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Fundido na Franga, o chafariz que hoje se enconira na Cinelandia em 1978 embelczava a Pra<?a 15
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Telerj
À propósito de carta publicada

,'Jíestc jornal, dia 13/7, informamos
_que o prazo previsto inicialmente para"atendimento do contrato de Suetônio
Ribeiro de Paula foi prorrogado, por
causa da conclusão da ampliação da
central telefônica e das obras na rede
de cabos. A previsão para atendimen-
to é no primeiro trimestre do próximo
ano. Maria Cristina Brasil, Assessoria
de Comunicação Social da Telerj.
Automóvel Clube

Quatro meses atrás, comprei um
titulo dti Automóvel Clube do Brasil.
Por estar errado meu endereço no ca-
dastro, não recebi o carnê com que
devia pagar as prestações. Agora, o
Automóvel Clube exige o pagamento
das prestações em atraso com juros e
tudo. Será que o consumidor tem de
pagar também o erro do fornecedor?

: Antonio Salvador Dias Nctto, Belford
Roxo — Nova Iguaçu.

Greve
.. . Como usuária do PAM-Irajá,
acompanho a greve que os funcioná-
rios ao posto começaram há mais de
um mês. Concordo que os grevistas
tem todo o direito de pedir a exonera-
ção do diretor do instituto em que

-estão lotados. Em vez de contratar
novos funcionários, como seria justo,"para manutenção e bom serviço da

: casa, esse homem parece que só sabe
dispensar os antigos servidores. (...)

Não posso concordar, entretanto,
com a maneira como os funcionários
que restaram no PAM pretendem
atingir seus objetivos. Entendo que
greve é muitas vezes o único instru-
mento que resta ao trabalhador para
fazer valer seus direitos. Mas entendo
também que greve é coisa séria e não
pretexto de festa. Não é chamando
crianças para fazer cursinhos de dese-
nho no posto que se conscientiza a
comunidade sobre a necessidade de
recuperar essa casa e se explica o sen-
tido da greve que a todos nos prejudi-
ca. Kátia Danúnzia Machado Maluf,
Vista Alegre.
Televisão

Há mais de 15 dias, os moradores
do bairro Santa Catarina, em São
Gonçalo, estão impedidos de ver tele-
visão com a desejada nitidez. Pedimos

B

providências à Cerj (Companhia de
Energia Elétrica do Estado do Rio de
Janeiro), mas ela afastou a possibili-
dade de qualquer problema de energia
elétrica. E, na verdade, constata-se
que também os aparelhos que funcio-
nam com bateria e pilhas apresentam
o mesmo defeito.

O Dentei (Departamento Nacio-
nal de Telecomunicações) também foi
informado, mas até o presente não se
manifestou. (...) Diante disso, eu per-
gunto: como ficam os moradores de
todo um bairro, que nem mesmo dos
canais de TV de maior alcance conse-
guem mais captar a imagem? Será que
não existe autoridade ou órgão capaz
de resolver o caso? Neucir valentim,
Santa Catarina — São Gonçalo.

Árvores
Que tal uma campanha para pôr

bem a descoberto os três mais lindos
rédios que existem no Brasil: Teatro'unicipal, Museu Nacional de Belas-

Artes e Biblioteca Nacional? Todos
próximos uns dos outros. Em Lon-
ares, Madri, Roma, Moscou, em to-
das as grandes capitais da Europa, o
turista encontra sempre as jóias arqui-
tetônicas destacadas, sem arvores nem
nada que esconda suas fachadas.
Por que não fazer o mesmo aqui? A
Fundação Parques e Jardins podia re-
mover as árvores para outros locais
não menos dignos. E certamente um
Burle Marx, um Oscar Niemeyer ou
um Paulo Casé teriam boas sugestões
a apresentar. Waldemar Cintra Rodri-
gues Souza, Leblon.

Ciclovia
Meu marido e eu costumamos pas-

sear pela margem da Lagoa Rodrigo
de Freitas. Com as obras que a prefei-
tura vem fazendo, só tenho de felicitar
os responsáveis: esta Lagoa está se
tornando o lugar mais lindo do Rio
de Janeiro. Mas queremos também
alertá-los para o perigo que espreita
os usuários da pista de ciclovia, entre
as duas curvas junto ao Calombo. Ali
não existe nenhuma proteção e, se
nada for feito, receio que qualquer dia
algum ciclista menos prudente venha
a mergulhar nas águas que não são
rasas. Melhor prevenir, não acham?
Lygia Barbosa Mello, Lagoa.

Cursos

Alpinismo
Os alpinistas Pita & Ralf dão curso
básico do esporte em três fins-de-se-
mana. Preço: Cr$ 30 mil (incluindo
material básico), em duas presta-
çoes. Mais informações pelo telefo-
ne 719-0012.
Arquitetura
A Uerj promove curso
de arquitetura para
quem completou o 2o
grau. As aulas serão às
segundas, quartas e
sextas, de 19h às 22h, no período de
19 de agosto a 20 de dezembro.
Preço: CrS 85.500 à vista ou quatro
prestações de CrS 21.375. Mais in-
formações: 284-8322, ramal 2757.
Contos
A professora Marisa Pimenta inicia
o curso A Magia dos Contos de
Fada, dia 13, na Biblioteca Anísio
Teixeira (Campo de São Bento. Ni-
terói), com aulas práticas e teóricas
das 19h ás 21 h, às terças e quintas-
feiras. O curso destina-se especial-
mente a professores do Io grau e
alunos de pedagogia. Taxa: CrS

.10 mil. Mais informações: 719-
2909.
Espanhol
O Instituto Cultural Brasil-Argenti-
na (Praia de Botafogo, 228, sobre-
loja 202) ainda aceita matrículas' 
para os cursos de espanhol, que
começam no próximo dia 12. Aulas
às segundas e quartas-feiras, das
16h ás 17h40 e das 18h às 19h40.
Mais informações: 551-9446.
Fotografia

.0 Arquivo Geral da
: Cidade (Rua Amoroso

;íLima, 15, Cidade No-
-tva) começa curso bási-

co de fotografia, com o
professor Marco Belandi, no próxi-
mo dia 12. As aulas vão até 13 de
setembro, às segundas, quartas e
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sextas-feiras, das lOh às 12h e das
17h às 19h. Preço: CrS 12 mil. Mais
informações: 273-3141.
Informática
A Alta Assessoria
Computação e Comér-
cio (Rua da Alfândega,
25/403, Centro) oferece
os seguintes cursos de
12 a 16 de agosto: Introdução à
Informática e MS-DOS, por CrS 35
mil; Lotus 1-2-3 básico, por CrS
49.500; dBASE III Plus Fundamen-
tos, por CrS 49.500; e Clipper Sum-
mer e outros, por CrS 65 mil. Aulas
de manhã, à tarde e à noite. Mais
informações: 263-3765.
Impressos
Estão abertas as inscrições para o
curso de programação visual de im-
pressos que a professora Cristina
Barbosa vai dar na Escola de Artes
Visuais do Parque Laje (Rua Jar-
dim Botânico, 414) a partir do pró-
ximo dia 13. De interesse para estu-
dantes de artes, comunicação e
jornalismo e profissionais envolvi-
dos com publicidade. Preço: CrS 15
mil. Mais informações: 226-9624.
Modelo
O Senac/Niterói (Rua Almirante
Teffé, 680) está recebendo inseri-
ções para curso de modelo fotográ-
fico, que se realiza a partir da sele-
ção de candidatos marcada para o
próximo dia 14 às 18h. O curso terá
duração de 45 dias, com aulas às
segundsa e sextas-feiras, às 18h. Ta-
xa: CrS 1.280. Mais informações:
719-8757.
Música
A Musiarte (Rua Dias I
da Rocha, 83, Copaca-
bana) inicia hoje curso
de piano e teclado, com
o professor Luiz Antò-
nio. Aulas às sextas, das 14h às 19h.
Mensalidade: CrS 18 mil. Mais in-
formações: 235-7185

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO &A. Governo

do Brasil

AVISO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, através da Região
de Produção da Bahia - RPBA, torna público que fará realizar
Concorrência n° 110.0.007.91 -7 para execução dos serviços de
construção da sede administrativa da Região de Produção da
Bahia - RPBA, em Candeias, compreendendo todos os serviços
de terraplenagem, edificações, instalações hidrosanitárias, elétri-
cas, sonorização, telefonia, ar condicionado e urbanização, por
um prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos.

O Edital n° 110.0.007.91 -7 foi publicado no Diário Oficial da
União e no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 29,30 e
31/7/91 e apresenta as condições para obtenção da documen-
tação pertinente.

GUIA RIO

Fundido na França, o chafariz que hoje se encontra na Cinclândia em 1978 embelezava a Praça 15

Chafarizes da cidade

Primeira fonte veio
de Lisboa para Campo
de Santo Antônio

Foi 
no Campo de Santo Antônio, hoje Lar-

go da Carioca, que em 1723 o Rio ganhou
seu primeiro chafariz. Encomendado pelo então
governador Aires Saldanha d'Albuquerque,
três anos antes, em Lisboa, era de pedra e tinha
16 bicas d'água, adornadas por carrancas de
bronze. "Obra feita ao som dos ferros da escra-
vidão e à voz do absolutismo puro; embora de
formas grosseiras e, por assim dizer, aborto
arquitetônico", segundo a descrição do cronista
J.A. Cordeiro, acabou demolido, em 1930, devi-
do à necessidade de melhorar o abastecimento
da cidade.

Substituído anos mais tarde por um outro
maior e mais funcional, o chafariz da Carioca
marcou época na urbanização do Rio. "De

construção simples e linhas sóbrias, foi o maior
da cidade. Dizia-se, na época, que era uni mag-
nífico palácio onde habitava um gênio da pe-
dreira. A partir de então, por todo o segundo
Império e nas primeiras décadas da República,
a construção de chafarizes se espalhou pela
cidade. Era quase uma obra obrigatória de cada
governante que por aqui passou.

Destes, muitos foram demolidos ou simples-
mente deixaram de existir, corroídos pela umi-
dade e falta de manutenção. Mesmo assim,
como lembra o pesquisador Araújo Viana, "os

velhos chafarizes, na arqueologia urbana, retra-
tam com alguma fidelidade a história de uma
época, da própria formação da sociedade civil

brasileira". E de difentes estilos arquitetônicos c
períodos históricos, muitas dessas peças ainda
podem hoje ser apreciadas por todo o Rio. E o
caso do Chafariz da Praça 15, o antigo Largo
do Paço.

Concluído cm 1750, no governo Gomes
Freire de Andrade, e mais tarde removido para
junto do cais — uma fiel imitação do terreiro
do Paço de Lisboa, todo de pedra e com balaus-
trada — o chafariz da Praça 15 tinha grandes
fontes onde as embarcações se abasteciam. Res-
tam ainda, entre outros, os chafarizes da Glória
e da Rua Riachuclo, a Fonte dos Amores, no
Passeio Público, e o chafariz das Saracuras, na
Praça General Ozório. em Ipanema. Mais sim-
pies, mas igualmente representativas de sua
época, são as bicas, como a que existe no centro
do Largo do Boticário.

Ròtéiro dos mais conhecidos

Chafariz do Largo do Paço
De cantaria lavrada e már-

more, o chafariz do Largo do
Paço, na atual Praça 15, é a
obra-prima dentre os seus con-
gêneres. Assemelha-se a um
templo que, quem sabe, seu au-
tor desconhecido quis dedicar
às deusas Náiades, que presi-
dem os destinos das fontes e
rios. Compõe-se de um corpo
prismático quadrangular, ape-
sar de suas laterais não serem
planas. E sobre esse corpo re-
pousa outro prisma menor, que
suporta uma pirâmide qua-
drangular que se eleva até o
topo do chafariz. Na fachada
principal do primeiro prisma,
voltada para a Baía, existe uma
pequena porta que dá acesso
ao interior, e sobre ela estão
as armas do vice-rei Luiz de
Vasconcellos, feitas de mármo-
re.

Fonte dos amores
Depois de planejado o Pas-

seio Público, Luiz de Vascon-
cellos encarregou mestre Va-
lentim da Fonseca e Silva do
plano e execução do jardim,
recomendando o aproveita-
mento da área aterrada da an-
tiga Lagoa do Boqueirão. O
Passeio Público foi inaugurado
em 1783 e, já então, podia ser
vista, ao fundo do jardim e no
lado oposto ao portão princi-
pai, uma cascata, formada de
uma grande bacia de pedra tra-
balhada, cujo desenho era um
arco de círculo polilóbulo. Do
centro dessa bacia elevava-se
um elegante coqueiro de bron-
ze em meio a três garças e dois
jacarés entrelaçados, também
de bronze, de cujas mandíbulas
jorrava água.

Chafariz das saracuras
Só depois da abertura da

Avenida Rio Branco e da de-
molição do Convento da Aju-
da, onde fica hoje a Cinelân-
dia, foi possível conhecer este
chafariz. Estava no meio do
claustro do convento. Cons-
truído de pedra, tinha um bra-
são de mármore, e as saracu-
ras, cágados, bicas e uma cruz
que o enfeitavam eram de
bronze. Removido depois para
a Praça General Osório, em
Ipanema, este chafariz evoca a
gratidão das freiras ao conde

O chafariz do Largo do Paço, uma obra-prima de mestre Valentim

Jacarés de bronze adornam a Fonte dos Amores, no Passeio Público

Coberto de pichações, o chafariz da Glória é o retrato do abandono

de Rezende que, cm 1799, ca-
nalizou a água do Rio Carioca
para o convento. Nas arestas e
sobre a base da pirâmide estão
quatro saracuras, que lança-
vam pelo bico água que desa-
parecia misteriosamente para
ser lançada, de novo, pelas bo-
cas dos cágados.

Fonte do Boticário
O antigo solar do Largo do
Boticário, no Cosme Velho,
tem como principal relíquia a
bica por onde escorre água
do Rio Carioca, construída em
estilo clássico. No centro da
fonte existe uma grade que
serve de porta, cm cuja ban-
deira lê-se a inscrição: 1848.
Dali sai o encanamento que
leva a água a um pequeno
tanque cm forma de cubo. Dois
tanques de pedra, simétrica-
mente colocados, cm posições
opostas, avançam dois metros
do corpo central para receber
as águas da fonte. A bica fica
entre os tanques que formam
um caminho de acesso à fonte.

O Manequinho
No Mourisco (final da Praia

de Botafogo) está o monumen-
to que até hoje chama a aten-
ção de quem passa- o Mane-
quinho, estátua de um menino
nu, em bronze, que verte água,
fazendo xixi, e que os botafo-
guenses mais ardorosos consi-
deram uma espécie de mascote.
Roubada no ano passado, foi
substituída por uma réplica. O
Manequinho original, de auto-
ria de Bclmiro de Almeida, an-
tes dc ir para o Mourisco e
sumir nas mãos dos ladrões, foi
exposto, em 1912, no Edifício
do Cinema Pathé, na Aveni-
da Rio Branco. Para a sua
inauguração, compareceu o
presidente da República Her-
mes da Fonseca, indiferente às
muitas polêmicas que a ati-
tude pouco respeitosa do me-
nino suscitou entre muitos ca-
riocas. Em meados da década
dc 20, no entanto, a estátua foi
transferida, por ordem do en-
tão prefeito Alaor Prata, para
o Mourisco.

* Relação apresentada no livro Ter-
ra Carioca - Fontes e Chafarizes, de
Magalhães Corrêa
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Acusado no caso Diniz

vai a 
júri 

em setembro

I Paulo Scrgio Mollo da Fonseca,
acusado de planejar e executar com
ostras pessoas o assassinato do cmpre-
s;|rio José Carlos Nogueira Diniz Fi-
ihp, ocorrido cm 26 de novembro dc
1989 na Barra da Tijuca, será julgado
dia 5 de setembro no 3o Tribunal do'
Jiiri. A data foi marcada ontem pelo
ji|iz José Luiz Nunes, do 4o Tribunal
d6 Júri, que vai presidir o julgamento
eiíi substituição a Augusto César Leite,
qpe pediu afastamento do caso porque
seu filho Fernando César Leite traba-
Ihp no escritório do advogado Jair Lei-
te Pereira, defensor do réu.

Outro que deverá ser afastado do
julgamento é o promotor Jorge Vaci-
te, por solicitação dc Jair Leite Perei-
ri. Segundo o advogado, Vacite foi
aó presídio da Água Santa "conver-

sqr" com acusados no processo e,
aím disso, está respondendo a sindi-
cancia na Procuradoria de Justiça por
irivasão dc um apartamento em Co-inj\
papacabana e expulsão dos moradores
stjm mandado judicial, para o que
tqve a ajuda dc policiais civis e da
advogada Rosilene Elias Porto.

O ^promotor envolveu-se também
erti uma confusão em março de 1990,
quando foi com Rosilene visitar qua-

tro ladrões de automóveis na 52a DP
(Nova Iguaçu). Impedido pelo dele-
gado José Alberto Pires Lage, prome-
teu mandar fazer uma vistoria nas
celas. O então secretário de Polícia
Civil, Hélio Saboya, atendeu ao apelo
de Vacite e deu ordens para a visto-
ria, que foi impedida pela promotora
Iriméia Gomes.

Com Paulo Sérgio Mollo da Fon-
seca será julgado o informante da po-
lícia Cláudio Silva, que trabalhava na
Delegacia de Entorpecentes e usava
armas e carros da Polícia Civil no
governo passado. Jair Leite Pereira
vai sustentar a teseíde que Paulo Sér-
gio não participou do crime porque
não tinha condições de atirar. "Ele
estava com o nervo radial do lado
direito dilacerado, |
segundo laudos;
médicos, em virtu-
dc de um tiro que!
recebeu um mês |
antes do assassina-,
to", diz o advoga-1
do. Leite Pereira!
prevê um julga-1
mento longo, def
mais de 24 horas. Paulo Sérgio
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Polícia prende assassino de cego
m O desempregado Geraldo dc Sá,

de 53 anos, foi preso ontem e
confessou ter assassinado a facadas,
segunda-feira i noite, o diretor admi-
nistratívo da União dos Cegos, Díison
Morais Martim Barbosa, e ferido o
interno Benedito Jorge Aires. Geraldo,
que já esteve preso por furto e tráfico
de entorpecentes, matou Díison porque
ele recusou, há duas semanas, seu pedi-

{do de internação no albergue da União

dos Cegos, no Encantado (Zona Nor-
te). Cego do olho direito e só distin-
guindo vultos com o esquerdo, Geraldo

ções especializadas no atendimento a

dois internos da Senáculo Protetora de
Cegos, Barbosa ne^u-Oie internação.
Geraldo então comprou uma faca e
procurou Barbosa para matá-lo.

Um seqüestro 
próximo 

do fim

Polícia garante que a família já pagou o resgate por Adriana Dresjan

terceiro dia do seqüestro da estu-  .. João CerquelraO terceiro dia do seqüestro da esta
dante Adriana Viana Dresjan, de 16
anos, foi marcado por muita expectativa
e nervosismo. Policiais da 76a DP (Cen-
tro de Niterói) informaram que o resga-
te, de USS 300 mil (CrS 119,1 milhões, ao
câmbio paralelo), foi pago na noite de
quarta-feira, fato não confirmado nem
desmentido pela família. O tio da meni-
na, Worseley Lima Viana Júnior, disse,
às I3h, quando entrava no prédio onde
moram os pais de Adriana (Rua Dr.
Pereira Nunes, 104, Ingá), que o seques-
tro estava muito próximo do fim. Ele
informou ainda que os seqüestradores
enviaram, no final da tarde de quarta-
feira, uma carta escrita por Adriana, em
que ela dizia estar bem de saúde, toman-
do o remédio Puran T4 e sendo bem
tratada.

Ainda segundo Worseley, que no início
do tarde se mostrava muito otimista, fo-
ram os próprios seqüestradores que com-
praram o medicamento, sem o qual a me-
nina, que sofre de hipotireoidismo, poderia
entrar em coma. Até aquele momento, o
último contato telefônico havia sido feito
na noite anterior e a família, otimista,
aguardava novas noticias. As 15h35, po-
rém, Worseley saiu do prédio, acompa-
nliado da irmã Worseleya, transtornado.
Muito tenso, pela primeira ver se recusou
a dar entrevista. "A situação tá braba e o
meu cunhado (o industrial Paulo Dres-
jan, pai de Adriana) pediu pra gente não
falar mais nada, porque a imprensa está
atrapalhando as negociações", finalizou
Worseley, que entrou em um Gol e saiu
em disparada.

O diretor da Ia Divisão Regional de
Polícia Civil (DRPC), Idovan Viana, re-
velou haver recebido uma denúncia anô-
nima, informando que a estudante esta-
ria num cativeiro no Bosque de
Itaipuaçu, no Município de Maricá, para
onde foi enviada uma equipe policial.
Ontem pela manhã, policiais da DRPC c
da 76° DP fizeram batidas nos morros do
Estado, Cavalão, Buraco do Boi, Palácio
do Ingá e Marítimos, todos em Niterói.
Idolvan disse ainda que continuará con-
centrando as investigações em Niterói,
Alcântara e São Gonçalo, pois está con-
vencido de que Adriana está em um des-
ses lugares.

Em frente da casa da estudante (Rua Pereira Nunes, Ingá), senhoras rezam pela volta de Adriana

Rua que era tranqüila atrai multidão

A notícia de que Adriana poderia ser
libertada a qualquer momento atraiu
uma multidão para a frente do prédio em
que ela mora. Pelo menos 200 pessoas
passaram a tarde de plantão na Rua Dr.
Pereira Nunes, extremamente tranqüila e
residencial que ontem teve até engarrafa-
mentos. Muitos motoristas resolveram
mudar sua rota e passar por ali só para
ver o movimento de repórteres e cinegra-
fistas e conhecer o prédio. Até o pipo-
queiro Roberson de Lima, de 32 anos,
tirou sua casquinha. Em apenas meia
hora de trabalho, já havia vendido 54
saquinhos a CrS 200.

A maioria dos curiosos morava pró-

ximo, mas muitos vieram de longe para
participar do movimento, como a dona
de casa Ednéia Rodrigues Soares, de 47
anos, moradora em São Gonçalo. Ednéia
foi ao cabeleireiro de manhã, no Ingá,
viu o hocliiclio, foi para casa, serviu o
almoço e voltou. "Essa é a primeira vez
que eu vejo um seqüestro assim, ao vivo e
a cores. Estou esperando aqui para ver a
menina chegar", disse ela, que estava
acompanhada das amigas Mirian Bureg-
gio e Mariléa Soares, esta última com
bobs nos cabelos. Perguntada sobre o
que achava de as pessoas estarem ali se
divertindo à custa do sofrimento dos ou-
tros, Mariléa respondeu: "É uma desu-

manidade. Mas nós estamos rezando
muito pela Adriana."

Mas quem rezou mesmo foram as
beatas Heloísa Maria, de 49 anos, e Elza,
de 64, que preferiram não revelar seus
sobrenomes. Elas ficaram das 9h30 às
lOh, antes de a multidão se formar, re-
zando pela libertação de Adriana. As
duas fazem parte de grupos religiosos da
igreja de Nossa Senhora das Dores do
Ingá, freqüentada pela família da estu-
dante. "Os pais dela fazem encontro de
casais lá, são pessoas boníssimas", con-
tou Heloísa Maria. Elas disseram que
estavam ali "para pedir a Jesus tocar o
coração dos seqüestradores.
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Ladrão é morto
i Soldados do 18" BPM (Jacarepaguá),

auxiliados por policiais civis e um heli-
có(itero, cercaram a Praia de Grumari â
procura de quatro homens que rouba-
ra^ij o Escort VS 0208, em Bento Ribei-
ro] Houve troca de tiros e um dos ladrões
foi! baleado, morrendo no Hospital Lou-
rcnço Jorge. Os outros conseguiram es-
capar. Segundo a polícia, eles chegaram
a passar por uma blitz, cm Bangu. No
cruzamento das estradas da Matriz e do
Cajvado, um carro do 18" BPM tentou
interceptá-los e a perseguição começou.

Busca no metrô
Os trens da linha I do metrô (Sacnz

Pena-Botafogo) não circularam ontem
entre as estações Carioca e Cinelândia de
14h50 a 15h 10 para que policiais procu-
rassem quatro homens que teriam assai-
tado um banco na Avenida Rio Branco e
entrado na estação Carioca. Depois de
20 minutos, os policiais receberam infor-
mação de que o alarme de assalto era
falso e o tráfego foi restabelecido. Segun-
do informações do metrô, menos de 5 mil
pessoas foram prejudicadas pela parali-
saçào.
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A. Governo

cto Brasil
AVISO 

DE LICITAÇÃO
' CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

SERMAT/EDITAL 20.003/91
OBJETO:

j 
Aquisição de até 05 (cinco) Manifolds Submarinos "Diverless",

i/Guidelincless" de 08 (oito) Poços para o Campo de Albacora na
pacia de Campos.
[ O Manifold Submarino compreende 03 (tcês) subsistemas
principais:
| Manifold Submarino;
í - Sistema de Supervisão e Controle;
| - Sistema de Conexão de Linhas Flexivéis.

Serão aceitas Propostas para o Sistema completo ou para
cada Subsistema descrito acima.
HABILITAÇÃO:

Para participar na Licitação, será exigido:
1 Capacidade Jurídica e Fiscal;
- Comprovação de Idoneidade Financeira; i
r Existência de um Sistema de Qualidade;
r Para o Manifold deverá sercomprovado o projeto, fabricação
e fornecimento de Arvore de Natal Molhada (ANM) ou inte-
gração de equipamentos submarinos "Diverless" décoleta de
Produção de Petróleo;
- Para o Sistema de Controle deverá ser comprovada a fabri-
cação de teste e pelo menos um protótipo de módulo de
controle eletro-hidráulico multiplexado submarino para insta-
lação em sistemas de produção de Petroléo, além de ter
fabricado e fornecido unidade hidráulica atendendo requisitos
de limpeza da norma NAS-1638.

Para o Sistema Submarino "Diverless" de Conexões de Linhas
. lexíveis, deverá ser comprovado o projeto, fabricação e for-
iiiedimento de material similar.
ÇDÍTAL:

| A documentação contendo as informações desse EDITAL,
ijiem como orientações adicionais, poderão ser obtidas por CR$
^00.000,00, no endereço abaixo, mediante apresentação de
comprovante de depósito junto ao Banco do Brasil. AG. 0001-9 -~entro-Rio, Conta-Corrente 377.100-8 denominada PETpOBRÁS-

,DM. CENTRAL.
- Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS
SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DECOMPRAS NO PAÍS
Av. República do Chile, 65, sala 658
Rio de Janeiro/RJ

¦Brasil, CEP 20035
TELEFONE: 262-6499
• FAX: (021) 262-2627
TELEX: (021)23335
RÀZOS: J

A documentação da Licitação poderá ser obtida a partir de
2.08.91 e a entrega das Propostas ocorrerá em 12.11.91.
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B - CrS 4.600,00

C - CrS 6.900,00

A - CrS 23.000,00 D-CrS 23.000,00

E - CrS 9.200,00
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NA FOLE POSITION: VOCÊ, PA\ •'

F - CrS 23.000,00 G - CrS 13.800,00 H - CrS 23.000,00

O Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para dizer o quanto gosta dele. É só escolher um dos modelos
acima, preencher com criatividade e publicar o classicarinho na edição de domingo do Jornal do Brasil.
Além de ser um superpresente você ainda concorre a um final de semana com direito a um acompa-
nhante no Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Basta que a sua mensagem seja escolhida como a mais
criativa pelo Júri do JB e sala publicada na edição do dia 18 de agosto. Ligue para 880-5522, de segunda
a sexta, das 8h às 18h. Passe pessoalmente em uma das agências do JB, de segunda a sexta, das 9h
às 17h e pague à vista ou no cartão. Ou vá direto a um dos estandes do jornal montados nos principais
shopplngs da cidade, do lOh às 22h. Não perca esta oportunidade de dizer umas verdades pra ele.

580-5522
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Acusado no caso Diniz

vai a juri 
em

Paulo Sérgio Mollo da Fonseca,
acusado de planejar e executar com
outras pessoas o assassinato do empre-
sário José Carlos Nogueira Diniz Fi-
lho, ocorrido em 26 de novembro de
1989 na Barra da Tijuca, será julgado
dia 5 de setembro no 3o Tribunal do1
Júri. A data foi marcada ontem pelo
juiz José Luiz Nunes, do 4o Tribunal
dò Júri, que vai presidir o julgamento
em substituição a Augusto César Leite,
que pediu afastamento do caso porque
seu filho Fernando César Leite traba-
lha no escritório do advogado Jair Lei-
te Pereira, defensor do réu.

Outro que deverá ser afastado do
julgamento é o promotor Jorge Vaci-
te. por solicitação de Jair Leite Perei-
ra. Segundo o advogado, Vacite foi
ao presídio da Água Santa "conver-

sar" com acusados no processo e,
além disso, está respondendo a sindi-
cância na Procuradoria de Justiça por
invasão de um apartamento em Co-
pacabana e expulsão dos moradores
sem mandado judicial, para o que
teve a ajuda de policiais civis e da
advogada Rosilene Elias Porto.

O promotor envolveu-se também
cm uma confusão em março de 1990.
quando foi com Rosilene visitar qua-

setembro

tro ladrões de automóveis na 52a DP
(Nova Iguaçu). Impedido pelo dele-
gado José Alberto Pires Lage, prome-
teu mandar fazer uma vistoria nas
celas. O então secretário de Polícia
Civil, Hélio Saboya, atendeu ao apelo
de Vacite e deu ordens para a visto-
ria, que foi impedida pela promotora
Iriméia Gomes.

Com Paulo Sérgio Mollo da Fon-
seca será julgado o informante da po-
lícia Cláudio Silva, que trabalhava na
Delegacia de Entorpecentes e usava
armas e carros da Polícia Civil no
governo passado. Jair Leite Pereira
vai sustentar a tese de que Paulo Sér-
gio não participou do crime porque
não tinha condições de atirar. "Ele

estava com o nervo radial do lado
direito dilacerado, M
segundo laudosj
médicos, em virtu-
de de um tiro que
recebeu um mèsj
antes do assassina- j
to", diz o advoga-,
do. Leite Pereira!
prevê um julga-l
mento longo, de?
mais de 24 horas. Paulo Sérgio

I. v.; w ju

Policia prende assassino de cego
w| O desempregado Geraldo de gue da União dos Cegos, no En»

Sá, de 53 anos, foi preso on- cantado (Zona Norte). Cego do
tem e confessou ter assassinado a olho direito e só distinguindo vultos
facadas, segimda-feira à noite, o com o esquerdo, Geraldo disse ler
diretor administrativo da União dos sido recusado por três mstituiçoes
Cegos, Dilson Morais Martim esoetíaüzadas no atendimento a ce-
Barbosa, e ferido o interno Benedí-
to Jorge Aires. Geraldo, que já
esteve preso por furto e tráfico de
entorpecentes, matou Dilson por-
que ele recusou, há duas semanas,
seu pedido de internação no alber-

ra dois internos da SenácidoProte-
tora de Cegos, Barbosa negou-lhe
internação. Geraldo então comprou
uma faca e procurou Barbosa para
matá-lo.

Ladrão é morto
Soldados do 18° BPM (Jacarepaguá),

auxiliados por policiais civis e um heli-
cóptero, cercaram a Praia de Grumari à
procura de quatro homens que rouba-
ram o Escort VS 0208, em Bento Ribei-
ro. Houve troca de tiros e um dos ladrões
foi baleado, morrendo no Hospital Lou-
renço Jorge. Os outros conseguiram es-
capar. Segundo a policia, eles chegaram
a passar por uma blitz, em Bangu. No
cruzamento das estradas da Matriz e do
Cavado, um carro do 18" BPM tentou
interceptá-los e a perseguição começou.
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PETROBRAS
PETRO'LEO BRASILEIRO S.A.

AVISO DE LICITAÇAO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

SERMAT/EDITAL 20.003/91
OBJETO:

Aquisição de alé 05 (cinco) Manifolds Submarinos "Diverless",
"Guidelincless" de 08 (oito) Poços para o Campo de Albacora na
Bacia de Campos.

O Manifold Submarino compreende 03 (tcês) subsistemas
principais:

Manifold Submarino;
Sistema de Supervisão e Controle;
Sistema de Conexão de Linhas Flexivéis.

Serão aceitas Propostas para o Sistema completo ou para
cada Subsistema descrito acima.
HABILITAÇÃO:

Para participar na Licitação, será exigido:
Capacidade Jurídica e Fiscal;
Comprovação de Idoneidade Financeira;
Existência de um Sistema de Qualidade;
Para o Manifold deverá sercomprovado o projeto, fabricação

e fornecimento de Arvore de Natal Molhada (ANM) ou inte-
gração de equipamentos submarinos "Diverless" de coleta de
Produção de Petróleo;

Para o Sistema de Controle deverá ser comprovada a fabri-
cação de teste e pelo menos um protótipo de módulo de
controle eletro-hidráulico multiplexado submarino para insta-
lação em sistemas de produção de Petroléo, além de ter
fabricado e fornecido unidade hidráulica atendendo requisitos
de limpeza da norma NAS-1638.

Para o Sistema Submarino "Diverless" de Conexões de Linhas
Flexíveis, deverá ser comprovado o projeto, fabricação e for-
necimento de material similar
EDITAL:

A documentação contenoo as informações desse EDITAL,
bem como orientações adicionais, poderão ser obtidas por CR$
200.000,00, no endereço abaixo, mediante apresentação de
comprovante de depósito junto ao Banco do Brasil, AG. 0001-9-
Centro-Rio, Conta-Corrente 377.100-8 denominada PETROBRÁS-
ADM. CENTRAL.

Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS
SERVIÇO DE MATERIAL/DIVISÃO DE COMPRAS NO PAÍS
Av. República do Chile, 65, sala 658
Rio de Janeiro/RJ

Brasil, CEP 20035
TELEFONE: 262-6499
FAX: (021)262-2627
TELEX: (021) 23335

PRAZOS:
A documentação da Licitação poderá ser obtida a partir de

12.08.91 e a entrega das Propostas ocorrerá em 12.11.91.

Adriana Dresjan libertada

¦ Polícia garante que a família pagou resgate de US$ 300 mil

Busca no metrô
Os trens da linha 1 do metrô (Saenz

Pena-Botafogo) não circularam ontem
entre as estações Carioca e Cinelândia de
14h50 a 15h 10 para que policiais procu-
rassem quatro homens que teriam assai-
tado um banco na Avenida Rio Branco c
entrado na estação Carioca. Depois de
20 minutos, os policiais receberam infor-
mação de que o alarme de assalto era
falso e o tráfego foi restabelecido. Segun-
do informações do metrô, menos de 5 mil
pessoas foram prejudicadas pela parali-
sação.

A estudante Adriana Viana Dresjan,
de 16 anos, seqüestrada na manhã de
terça-feira quando saía para a escola, foi
libertada ontem à noite. A estudante, que
sofre de Hipotireoidismo, chegou a sua
casa no Ingá, em Niterói, às 23h30, cs-
condida na mala de um monza do seu
tio. Seu pai. o industrial Paulo Dresjan,
alegando amnésia, nada informou sobre
o local da libertação e pagamento de
resgate. Adriana contou que não poderá
reconhecer seus seqüestradores porque
esteve o tempo todo com os olhos venda-
dos. Por recomendação médica, ela des-
cansará nas próximas 72 horas, quando
então deverá dar entrevista.

O terceiro dia do seqüestro da estu-
dante foi marcado por muita expectativa
e nervosismo. Policiais da 76a DP (Cen-
tro de Niterói) informaram que o resga-
te, de USS 300 mil (CrS 119,1 milhões, ao
câmbio paralelo), foi pago na noite de
quarta-feira, fato não confirmado nem
desmentido pela família. O tio da meni-
na, Worseley Lima Viana Júnior, disse,
às 13h, quando entrava no prédio onde
moram os pais de Adriana (Rua Dr.
Pereira Nunes, 104, Ingá), que o seqiies-
tro estava muito próximo do fim. Ele
informou ainda que os seqüestradores
enviaram, no final da tarde de quarta-
feira, uma carta escrita por Adriana, em
que ela dizia estar bem de saúde, toman-
do o remédio Puran T4 e sendo bem
tratada.

Ainda segundo Worseley, que no iní-
cio do tarde se mostrava muito otimista,
foram os próprios seqüestradores que
compraram o medicamento, sem o qual a
menina, que sofre de hipotireoidismo,
poderia entrar em coma. Até aquele mo-
mento, o último contato telefônico havia
sido feito na noite anterior e a família,
otimista, aguardava novas notícias. Às
15h35, porém, Worseley saiu do prédio,
acompanhado da irmã Worseleya, trans-
tornado. Muito tenso, pela primeira vez
se recusou a dar entrevista. "/) situação
tá braba e o meu cunhado (o industrial
Paulo Dresjan, pai de Adriana) pediu pra
gente não falar mais nada, porque a
imprensa está atrapalhando as negocia-
ções", finalizou Worseley, que entrou em
um Gol e saiu em disparada.
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/idriana, ao lado do pai, aparece na varanda cercada de parentes e amigos

Rua que era tranqüila atrai multidão

A notícia de que Adriana poderia ser
libertada a qualquer momento atraiu
uma multidão para a frente do prédio em
que ela mora. Pelo menos 200 pessoas
passaram a tarde de plantão na Rua Dr.
Pereira Nunes, extremamente tranqüila e
residencial que ontem teve até engarrafa-
mentos. Muitos motoristas resolveram
mudar sua rota e passar por ali só para
ver o movimento de repórteres e cinegra-
fistas e conhecer o prédio. Até o pipo-
queiro Roberson de Lima, de 32 anos,
tirou sua casquinha. Em apenas meia
hora de trabalho, já havia vendido 54
saquinhos a CrS 200.

A maioria dos curiosos morava pró-

ximo, mas muitos vieram de longe para
participar do movimento, como a dona
de casa Ednéia Rodrigues Soares, de 47
anos, moradora em São Gonçalo. Ednéia
foi ao cabeleireiro de manhã, no Ingá,
viu o bocliiclio, foi para casa, serviu o
almoço e voltou. "Essa é a primeira vez
que eu vejo um seqüestro assim, ao vivo e
a cores. Estou esperando aqui para ver a
menina chegar", disse ela, que estava
acompanhada das amigas Mirian Bureg-
gio e Mariléa Soares, esta última com
bobs nos cabelos. Perguntada sobre o
que achava de as pessoas estarem ali se
divertindo à custa do sofrimento dos ou-
tros, Mariléa respondeu: "É uma desu-

manidade. Mas nós estamos rezando
muito pela Adriana."

Mas quem rezou mesmo foram as
beatas Heloísa Maria, de 49 anos, e Elza,
de 64, que preferiram não revelar seus
sobrenomes. Elas ficaram das -9h30 às
lOh, antes de a multidão se formar, re-
zando pela libertação de Adriana. As
duas fazem parte de grupos religiosos da
igreja de Nossa Senhora das Dores do
Ingá, freqüentada pela família da estu-
dante. "Os pais dela fazem encontro de
casais lá, são pessoas boníssimas", con-
tou Heloísa Maria. Elas disseram que
estavam ali "para pedir a Jesus tocar o
coração dos seqüestradores.
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B - CrS 4.600,00

C-CrS 6.900,00

A - CrS 23.000,00 D-CrS 23.000,00
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E - CrS 9.200,00
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F - CrS 23.000,00 G - CrS 134100,00 H-• CrS 23.000,00
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O Dia dos Pai» é uma ótima oportunidade para dizer o quanto gosta dele. É só escolher um dos modelos
acima, preencher com criatividade e publicar o classicarinho na edição de domingo do Jornal do Brasil.
Além de ser um superpresente você ainda concorre a um final de semana com direito a um acompa-
nhante no Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Basta que a sua mensagem seja escolhida como a mais E E C& O
criativa pelo Júri do JB e saia publicada na edição do dia 18 de a gosta Ligue para 880-8822, de segunda vOU" V1/ imnt

a sexta, das 8h às 18h. Passe pessoalmente em uma das agências do JB, de segunda a sexta, das 9h
às 17h e pague à vista ou no cartão. Ou vá direto a um dos estandes do Jornal montados nos principais
shopplngs da cidade, de lOh às 22h. Não perca esta oportunidade de dizer umas verdades pra ele.
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Luis Mendonga: Favelado revehi seus dramas no palco
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O teatro comunitario da Varginha tem uma plateia ftel formada tambem por moradores de outras favelas
orifttiL
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6 o Cidade o sexta-feira, 9/8/91

O teatro a céu aberto
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Diretor estimula criatividade, descobre talentos e forma grupo de atores integrado até por crianças na Varinha

. <* ¦ ' ' ••  • ' . /..¦';
Israel Tabak

Num dos lugares mais insalubres do
Rio, cercado por dois valões de águas
fétidas, um grupo de favelados faz teatro
há 23 anos. 0 principal autor de peças do
grupo é magarefe. o ator mais antigo _é
marceneiro e o diretor ja ganhou um pré-
mio Molière. Sem divulgação, sem patro-
cinio ou qualquer outra forma de apoio,
o grupo teatral do Parque Carlos Chagas
(favela da Varginha, em Bonsucesso) é
um exemplo único da criatividade e da
força da cultura popular carioca, em
meio às mais difíceis condições de sobre-
vivência.

Tendo a poluição dos rios Faria-Tim-
bó e Jacaré como pano de fundo, é com-
preensível que a peça atualmente encena-
da, escrita pelo empregado de açougue
Geraldo de Andrade, se chame A saúde
da saúde. A saúde está doente, não só
como sistema público, mas sobretudo
como resultado de uma estrutura sócio-
econômica perversa — é a mensagem que
o magarefe Geraldo procura transmitir.
Orientados por Luís Mendonça, 60 anos
(prêmio Molière de direção, pela peça
Viva o cordão encantado), os atores lave-
lados — o mais jovem tem 9 anos—
emocionam não só pelo talento, mas so-
bretudo pela coesão e disciplina que de-
monstram no transcorrer da encenação.

Quem imagina a favela como reduto
do ócio, marginalidade e decadência,
certamente se surpreenderá com os garo-
tos Flávio, Jonas, Marcos Paulo, o ca-
melô Manuel, a estudante Claudinéia e
tantos outros atores e atrizes que inte-
gram o grupo de teatro da Varginha.
Como isso é possível? É a pergunta que
certamente fará quem passar pelas valas
negras, entrar nos minúsculos barracos
dos moradores e ouvir as histórias dos
primitivos participantes da invasão que
originou a favela.

É nesse cenário que Luís Mendonça
conseguiu, num final de tarde da semana
passada, reunir todos os integrantes da
peça A saúde da saúde, levá-los para os
fundos do centro comunitário da favela
e, mais uma vez, encenar o espetáculo ao
ar livre para a comunidade, orgulhosa

dos seus artistas. "Sinto-me muito mais
realizado estimulando o teatro nas fave-
Ias do que fazendo peças em palcos con-
vencionais", afirma Mendonça, um ve-
lho batalhador do teatro popular, desde
os tempos em que encenava a Paixão de
Cristo em Nova Jerusalém, interior de
Pernambuco.

O segredo, segundo Mendonça, é dei-
xar a arte e a sabedoria popular brota-
rem naturalmente, apenas dando uma
força "em termos de lapidação, de técni-
cas, de dicas". Para isso conta com a
ajuda de sua ex-mulher, a atriz Ilva Ni-
no, que se entusiasma com os talentos
que aos poucos se revelam nos ensaios. O
dinheiro para as roupas, adereços e ou-
tros requisitos técnicos exigidos pelas pe-
ças, Mendonça tira do seu salário da
Fiocruz, bem junto à favela, que o con-
tratou para ajudar a elaborar programas
de saúde preventiva, usando recursos cê-
nicos.

Mas ele extrapolou. O grupo da Var-
ginha — favela, que como as outras, tem
um forte componente nordestino — che-
gou a encenar textos importantes do re-
pertório regional, como A Incelença, de
Luís Marinho, peça que Mendonça já
havia dirigido nos palcos convencionais.
Com ela, o grupo fez um circuito alterna-
tivo, abrangendo, entre outros locais, o
Rocinha, Cantagalo e Vidigal. E tal foi o
entusiasmo despertado pela experiência
que hoje existem grupos semelhantes em
pelo menos oito favelas, todos igualmen-
te funcionando sem qualquer amparo ou
estímulo. "É um milagre", constata
Mendonça, emocionado.

Milagre que a maioria, por medo ou
preconceito, se nega a conferir. Quando
Luís Mendonça leva as suas idéias a
algum possivel patrocinador cultural,
recebe de volta expressões de admira-
ção e apoio. Mas dinheiro mesmo, ja-
mais conseguiu. Ele fica ainda mais
triste, no entanto, quando convida ar-
tistas amigos para assistirem a uma en-
cenação. Todos se mostram igualmente
entusiasmados e prometem comparecer.
Mas até hoje ninguém foi. "A favela
ainda causa mais medo que interesse",
conclui o teatrólogo, desolado.
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Moradores se

orgulham de

seus artistas
Uma vez, no morro do Borel, Luís

Mendonça ficou preocupado. O grupo de
teatro da Varginha encenava uma comédia
e a platéia ria muito. Só que um dos
espectadores mais risonhos era guarda de
uma boca de funto e cada vez que soltava
uma gargalhada erguia sua escopeta. "Eu
temia que ele desse um tiro. num arroubo
de entusiasmo", conta Mendonça.

Platéia de teatro popular tem dessas
surpresas. Na própria favela da Varginha,
no começo das atividades do grupo, era
difícil fazer o público ficar quieto. As
crianças, então, promoviam uma algazar-
ra interminável. Hoje, muitas delas estão
entre os atores mais aplicados. E os farni-
liares, amigos, vizinhos c todos os mora-
dores da favela, que compõem a platéia
mais fiel do grupo, são os primeiros a
pedir silêncio, quando algum estranho
exorbita.

0 povo da Varginha tem orgulho do
seu teatro. Ele representa a auto-afirma-
ção, a identidade penosamente resgatada.
E os artistas falam ainda com mais orgu-
lho do seu trabalho. Não há nada mais
importante em suas vidas. Quem chega à
favela, pelo acesso da Rua Leopoldo Bu-
Ihòes, vai logo reparar o que o teatro
representa para aquela sacrificada popula-
ção. Qualquer morador tem sempre infor-
maçòes precisas sobre os seus artistas.

E basta que se chegue à Varginha, ou
se percorra rapidamente suas vizinhanças,
para se descobrir por que a saúde é o tema
da atual peça. Estudo da Fiocruz mostra
que a região apresenta todos os requisitos
para ser a primeira a ter uma epidemia de
cólera, caso um dia a doença chegue ao
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O teatro comunitário da Varginha tem uma platéia fiel formada também por moradores de outras favelas

Rio. Água contaminada, valões pútridos,
esgotos a céu aberto, lixo, sujeira. Quanto
ao dengue, já é uma das campeãs da
cidade.

Para abordar essa situação dramática,
A saúde da saúde começa com brincadei-
ras. Luís Mendonça faz um mestre de
cerimônias do circo e os irmãos Manoel e
Geraldo de Andrade (este também o autor
da peça) são dois palhaços que, entre uma
e outra pirueta, se esbaldam em contar
piadas de duplo sentido. A platéia ri, se
diverte. A ponte está feita. A partir daí o
mestre de cerimônias avisa que nem com
toda pirueta do mundo dá para encarar a
situação exposta a seguir.

A peça assume, então, feições didáti-
cas. Meu coração é de Jesus, meu pulmão é
da Souza Cruz, dizem, em coro os artistas,
em certo trecho. Como no rito da penitên-
cia, entoado nas igrejas, os atores clamam:
O investimento tia saúde e muito peque-
no...Tende piedade de nós, entre outros
refrões parodiados. Através de sua expe-
riência diária, os personagens vão se dan-
do conta de que tudo é saúde (ou falta de):
transportes ruins, baixos salários, mora-
dias inadequadas, falta de saneamento.

A força do espetáculo não se restringe,
no entanto, ao conteúdo de uma simples
peça. Ela está na aplicação e força de
vontade dos atores e na expressão atenta
da platéia, vaidosa com o trabalho dos
seus atores. Pelo menos um mito foi des-
truído pela experiência da Varginha, ga-
rante Mendonça: o de que o povo, nos
seus raros contatos com o teatro, quer
diversão pura e simples, para esquecer o
degradante dia a dia. "Os próprios atores
exigem textos que falem dos dramas diá-
rios da população pobre. Eu mesmo me
surpreendo como o teatro possibilitou a
conscientização de atores e espectadores.
Se toda a classe teatral se dedicasse a fazer
o que eu faço, teríamos hoje, sem dúvida,
um grande movimento social neste país",
assegura Luís Mendonça. vide entre a oficina e os ensaios

Açougueiro e

marceneiro

sobem o palco
Quando está cortando carne no açou-

gue, Geraldo de Andrade, 38 anos, só
pensa na hora de terminar o serviço e ir
correndo para o ensaio. Desde os tempos
de menino, no interior de Minas, quando
escrevia pequenas falas para o casamento
do Jeca nas festas juninas, pensava em
fazer teatro. Um sonho de menino pobre,
que tinha tudo para não se concretizar.

A família veio para o Rio tentar a vida.
Na Varginha conheceu Luís Mendonça e
o sonho impossível começou a se matéria-
lizar. Geraldo não deixou de cortar carne
no açougue, mas conseguiu fazer um curso
de teatro e se tornou o principal autor de
peças encenadas pelo grupo, além de ator.
E em sua trajetória arrastou também o
irmão, o camelô Manoel: "Entrou no san-
gue. Não sai mais", assegura o camelô.

Manoel, 44 anos (o mais velho do
grupo), vende baterias para relógio e, nas
horas vagas, é lustrador de móveis. Ele é
um exemplo das novas personalidades
moldadas pelo teatro comunitário: "Hoje,
me considero uma pessoa esclarecida. Mi-
nha cabeça é outra". E o camelô filosofa
sobre teatro, cultura e sociedade: "Teatro
não é só coisa da burguesia. Aliás, ela é
que estava precisando dar um pulinho
aqui para ver o nosso trabalho. A cultura
também mora na favela. Mas parece que
ninguém está interessado em conhecê-la".

E as crianças da favela? O que seria
delas, se tivessem oportunidades? Jonas,
um esperto menino de 9 anos, está apto a
responder. Ele gosta de passar seus dias
xeretando uma oficina improvisada de
carros, no meio da rua principal. Entra
por baixo dos carros, aprende os macetes,

suja o corpo de graxa. Até pouco tempo,
era um daqueles meninos que fazia jtlg#-
zarra durante as peças. Gritava, zoava,
como se diz na Varginha. Mas de rcptírílt,
começou a pôr sua cadeirínha no quintal
da casa comunitária, como os outros mp-
radores, a ver as peças e a ficar quieto.
Pouco depois, pediu para entrar no grupo.
Hoje é um dos xodós de llva Nino, qiie
ajuda.Mendonça na preparação dos aío-
res: "É desembaraçado, seguro. Uma gra-! í i "i
ça .

Marcos Paulo, 16 anos, e Flávio, 45,
são dois adolescentes que também saem ida
oficina direto para os ensaios ou as apre-
sentações. Flávio, oulro que zoayfl nas
representações antes de entrar no grupo,
cursa o segundo grau e mostra aquela
consciência tão perseguida por Mendônça:"A gente só quer mostrar que não é justo
viver do jeito que a gente vive, sem condi-
ção nenhuma".

O grupo da Varginha atrai genUí' de
outras favelas. É o caso da estudante
Claudinéia da Cunha, 1S, c de Fábio Ma-
rinho, 24, que vieram do Jacarezinho.
Claudinéia quer seguir a carreira teatral e
Fábio suscita comentários entusiasmados
de llva Nino: "Esse rapaz tem muito jeito.
Pode evoluir muito". Geraldo de Andra-
de, o autor-magarefe, além da peça em
cartaz, escreveu outra (Vida, que vida) so-
bre retirantes nordestinos e já ganha"di-
nheiro com o teatro. Conseguiu apresenta-
ções pagas, em duas escolas, de uma outra
peça, infantil, que escreveu.

Luís Carlos da Conceição, o marcenci-
ro, é o homem que se soltou, conta jlva
Nino. Seguindo trajetória semelhante-a de
outros favelados, no começo era tímido.
Hoje é um dos mais sensíveis atores do
grupo. E assim o pessoal da Varginha, sem
apoio, sem patrocínio, pretende seguir seu
caminho, desfazendo mitos, mostíando
suas conquistas. Não parece, mascomo
diz o camelô Manoel: "A cultura também
está aqui. Só que ninguém vem buscar".
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Juiz concede 
pensão 

a concubina

. ^ PctuHr» Màn ser considerados no julgamento
União de 22 anos

é reconhecida
como casamento

Simone Ruiz

• entos de modernidade co-
meçam a soprar nos corre-V

dores da Justiça. Em decisão
inédita, o juiz Wellington Jones
Paiva, da Ia Vara de Família do
Rio, deu ganho de causa à pro-
fessora Lenita Bezerra, de 50
anos, que depois de 22 anos de
concubinato com o advogado
Haroldo Gomes de Matos, de
57, conseguiu pensão alimentícia
ao separar-se dele. Até então, o
beneficio era garantido apenas a
mulheres casadas.

À união informal foi dado
assim o mesmo tratamento de
um casamento legal. "A Justiça
precisa acompanhar a evolução
social. Atualmente, para se unir,
a maioria dos casais dispensa
vínculos formais, o que não sig-
nifica que estes não tenham as

mesmas características dos casa-
mentos tradicionais", argumen-
ta o advogado da professora,
Luiz Fernando Gevaerd. Desde
tempos remotos, para ter o di-
reito de pleitear o que quer que
fosse do companheiro, uma con-
cubina teria de concordar com a
única avaliação de sua situação
até hoje aceita pela Justiça: a ser
considerada apenas parte de
uma sociedade comercial.

"O máximo que um juiz con-
cedia a mulher nessa condição
era partilha de bens ou indeniza-
ção por serviços prestados. Isso
é uma pérola do machismo e
uma desconsideração ao papel
da mulher", comenta Gevaerd,
que se diz feminista convicto. O
advogado argumenta que, se fo-
rem detectados numa relação de
concubinato todos os preceitos
exigidos pela lei para um casa-
mento formal, como fidelidade
recíproca, respeito mútuo e as-
sistência recíproca, não há por
que não considerá-la como tal.
"Toda união estável devia mere-

cer a proteção do Estado. Não
pode haver diferença entre con-
cubinas e mulheres casadas for-
malmente. Papéis não são ga-
rantia da solidez de um
casamento", diz.

Sônia Yessin Ramos, que há
mais de 10 anos advoga nas va-
ras de família, concorda com a
opinião de Gevaerd e aplaude a
decisão do juiz."Essa atitude é
prova de uma visão moderna e
evoluída do papel da Justiça. É
evidente que não há diferença
entre os dois tipos de união",
afirma ela, mas observa: "Entre-

tanto, para se julgarem casos co-
mo esse, é necessário cuidado. O
precedente não significa que se
possa legislar assim indiscrimi-
nadamente. Para exigirem direi-
tos de esposa, as concubinas
precisam provar que se relacio-
naram como tal com os compa-
nheiros. Isso deveria ser exigido
da mesma forma às esposas for-
mais", ressalta a advogada.

Segundo ela, existem outros
fatores importantes que devem

ser considerados no julgamentp
de causas desse tipo. "Não há
dúvidas de que existem mulheres
capazes de aproveitar-se da Jus=.
tiça para tirar proveito da Lei íJe
Alimentos. Se não lor bem tfãj
tada, ela pode virar uma arma
de mulheres contra homens. Ou-
tro ponto é a questão do aduíté^
rio, que não pode ser confundi-
do com concubinato", ressalta á
advogada, que prefere não se áu-
todenominar ideologicamente.

Gevaerd esclarece: "Não era
esse o caso de minha cliente.
Apesar de não ter gerado filhos
com o ex-companheiro, ela foi
sua primeira mulher e reconheci-
da como tal pelos amigos VpV
rentes do casal", afirma. "Os ca-
sos devem ser analisados
individualmente. Esse homem ti-
nha obrigações naturais com a
companheira, que abriu mão de
sua vida profissional para dedi-
car-se a ele. Hoje em dia, issb
raramente acontece, pois é 'ca-

racterística de pessoas de gera-
ções antigas", argumenta. .108
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O teatro a céu aberto na favela

¦ Diretor estimula criatividade, descobre talentos e forma grupo de atores integrado até por crianças na Varginha

'"•vrr

Israel Tabak

Num dos lugares mais insalubres do
Rio, cercado por dois valões de águas
fétidas, um grupo de favelados faz teatro
há 23 anos. 0 principal autor de peças do
grupo é magarefe, o ator mais antigo c
marceneiro c o diretor já ganhou um pré-
mio Molière. Sem divulgação, sem patro-
cinio ou qualquer outra forma de apoio,
o grupo teatral do Parque Carlos Chagas
(favela da Varginha, em Bonsucesso) é
um exemplo único da criatividade e da
força da cultura popular carioca, em
meio às mais difíceis condições de sobre-
vivência.

Tendo a poluição dos rios Faria-Tim-
bó e Jacaré como pano de fundo, é com-
preensível que a peça atualmente encena-
da, escrita pelo empregado de açougue
Geraldo de Andrade, sc chame A saúde
da saúde. A saúde está doente, não só
como sistema público, mas sobretudo
como resultado de uma estrutura sócio-
econômica perversa — é a mensagem que
o magarefe Geraldo procura transmitir.
Orientados por Luís Mendonça, 60 anos
(prêmio Molière de direção, pela peça
Viva o cordão encarnado), os atores fave-
lados — o mais jovem tem 9 anos—
emocionam não só pelo talento, mas so-
bretudo pela coesão e disciplina que de-
monstram no transcorrer da encenação.

Quem imagina a favela como reduto
do ócio, marginalidade e decadência,
certamente sc surpreenderá com os garo-
tos Flávio, Jonas, Marcos Paulo, o ca-
melô Manuel, a estudante Claudinéia e
tantos outros atores e atrizes que inte-
gram o grupo de teatro da Varginha.
Como isso é possível? É a pergunta que
certamente fará quem passar pelas valas
negras, entrar nos minúsculos barracos
dos moradores e ouvir as histórias dos
primitivos participantes da invasão que
originou a favela.

É nesse cenário que Luís Mendonça
conseguiu, num final de tarde da semana
passada, reunir todos os integrantes da
peça A saúde da saúde, levá-los para os
fundos do centro comunitário da favela
e, mais uma vez, encenar o espetáculo ao
ar livre para a comunidade, orgulhosa

Moradores se

orgulham de

seus artistas
Uma vez, no morro do Borel, Luis

Mendonça ficou preocupado. O grupo de
teatro da Varginha encenava uma comédia
e a platéia ria muito. Só que um dos
espectadores mais risonhos era guarda de
uma boca de fumo e cada vez que soltava
uma gargalhada erguia sua escopeta. "Eu
temia que ele desse um tiro, num arroubo
de entusiasmo", conta Mendonça.

Platéia de teatro popular tem dessas
surpresas. Na própria favela da Varginha,
no começo das atividades do grupo, era
difícil fazer o público ficar quieto. As
crianças, então, promoviam uma algazar-
ra interminável. Hoje, muitas delas estão
entre os atores mais aplicados. E os fami-
liares, amigos, vizinhos e todos os mora-
dores da favela, que compõem a platéia
mais fiel do grupo, são os primeiros a
pedir silêncio, quando algum estranho
exorbita.

Ò povo da Varginha tem orgulho do
seu teatro. Ele representa a auto-afirma-
çáo, a identidade penosamente resgatada.
E os artistas falam ainda com mais orgu-
lho do seu trabalho. Não há nada mais
importante em suas vidas. Quem chega à
favela, pelo acesso da Rua Leopoldo Bu-
Ihòes, vai logo reparar o que o teatro
representa para aquela sacrificada popula-
ção. Qualquer morador tem sempre infor-
inações precisas sobre os seus artistas.

E basta que se chegue à Varginha, ou
se percorra rapidamente suas vizinhanças,
para se descobrir por que a saúde é o tema
da atual peça. Estudo da Fiocruz mostra
que a região apresenta todos os requisitos
para ser a primeira a ler uma epidemia de
cólera, caso um dia a doença chegue ao

dos seus artistas. "Sinto-me muito mais
realizado estimulando o teatro nas fave-
Ias do que fazendo peças em palcos con-
vencionais", afirma Mendonça, um ve-
lho batalhador do teatro popular, desde
os tempos em que encenava a Paixão de
Cristo em Nova Jerusalém, interior de
Pernambuco.

O segredo, segundo Mendonça, é dei-
xar a arte e a sabedoria popular brota-
rem naturalmente, apenas dando uma
força "em termos de lapidação, de técni-
cas, de dicas". Para isso conta com a
ajuda de sua ex-mulher, a atriz Ilva Ni-
fio, que se entusiasma com os talentos
que aos poucos se revelam nos ensaios. O
dinheiro para as roupas, adereços e ou-
tros requisitos técnicos exigidos pelas pe-
ças, Mendonça tira do seu salário da
Fiocruz, bem junto à favela, que o con-
tratou para ajudar a elaborar programas
de saúde preventiva, usando recursos cê-
nicos.

Mas ele extrapolou. O grupo da Var-
ginha — favela, que como as outras, tem
um forte componente nordestino — che-
gou a encenar textos importantes do re-
pertório regional, como A Incelença, de
Luís Marinho, peça que Mendonça já
havia dirigido nos palcos convencionais.
Com ela, o grupo fez um circuito alterna-
tiro, abrangendo, entre outros locais, o
Rocinha, Cantagalo e Vidigal. E tal foi o
entusiasmo despertado pela experiência
que hoje existem grupos semelhantes em
pelo menos oito favelas, todos igualmen-
te funcionando sem qualquer amparo ou
estímulo. "É um milagre", constata
Mendonça, emocionado.

Milagre que a maioria, por medo ou
preconceito, se nega a conferir. Quando
Luis Mendonça leva as suas idéias a
algum possível patrocinador cultural,
recebe de volta expressões de admira-
ção e apoio. Mas dinheiro mesmo, ja-
mais conseguiu. Ele fica ainda mais
triste, no entanto, quando convida ar-
listas amigos para assistirem a uma en-
cenação. Todos se mostram igualmente
entusiasmados e prometem comparecer.
Mas até hoje ninguém foi. "A favela
ainda causa mais medo que interesse",
conclui o teatrólogo, desolado.

Rio. Água contaminada, valões pútridos,
esgotos a céu aberto, lixo, sujeira. Quanto
ao dengue, já é uma das campeãs da
cidade.

Para abordar essa situação dramática,
A saúde da saúde começa com brincadei-
ras. Luís Mendonça faz um mestre de
cerimônias do circo e os irmãos Manoel e
Geraldo de Andrade (este também o autor
da peça) são dois palhaços que, entre uma
e outra pirueta, sc esbaldam em contar
piadas de duplo sentido. A platéia ri, se
diverte. A ponte está feita. A partir daí o
mestre de cerimônias avisa que nem com
toda pirueta do mundo dá para encarar a
situação exposta a seguir.

A peça assume, então, feições didáti-
cas. Meti coração é de Jesus, meu pulmão é
da Souza Cruz, dizem, em coro os artistas,
em certo trecho. Como no rito da penitên-
cia, entoado nas igrejas, os atores clamam:
0 investimento na saúde é muito peque-
no...Tende piedade de nós, entre outros
refrões parodiados. Através de sua expe-
riência diária, os personagens vão se dan-
do conta de que tudo é saúde (ou falta de):
transportes ruins, baixos salários, mora-
dias inadequadas, falta de saneamento.

A força do espetáculo não se restringe,
no entanto, ao conteúdo de uma simples
peça. Ela está na aplicação e força de
vontade dos atores e na expressão atenta
da platéia, vaidosa com o trabalho dos
seus atores. Pelo menos um mito foi des-
truído pela experiência da Varginha, ga-
rante Mendonça: o de que o povo, nos
seus raros contatos com o teatro, quer
diversão pura e simples, para esquecer o
degradante dia a dia. "Os próprios atores
exigem textos que falem dos dramas diá-
rios da população pobre. Eu mesmo me
surpreendo como o teatro possibilitou a
conscientização de atores e espectadores.
Se toda a classe teatral se dedicasse a fazer
o que eu faço, teríamos hoje, sem dúvida,
um grande movimento social neste pais",
assegura Luís Mendonça.

Fotos de Luiz Carlos David

O teatro comunitário da Varginha tem uma platéia fiel formada também por moradores de outras favelas
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Luís Mendonça: Favelado revela seus dramas no palco

Marcos (D) se divide entre a oficina e os ensaios

Açougueiro e

marceneiro

sobem o palco
Quando está cortando carne no açou-

gue, Geraldo de Andrade, 38 anos, só
pensa na hora de terminar o serviço e ir
correndo para o ensaio. Desde os tempos
de menino, no interior de Minas, quando
escrevia pequenas falas para o casamento
do Jeca nas festas juninas, pensava em
fazer teatro. Um sonho de menino pobre,
que tinha tudo para não se concretizar.

A família veio para o Rio tentar a vida.
Na Varginha conheceu Luís Mendonça e
o sonho impossível começou a se matéria-
lizar. Geraldo não deixou de cortar carne
no açougue, mas conseguiu fazer um curso
de teatro e se tomou o principal autor de
peças encenadas pelo grupo, além de ator.
E em sua trajetória arrastou também o
irmão, o camelô Manoel: "Entrou no san-
gue. Não sai mais", assegura o camelô.

Manoel. 44 anos (o mais velho do
grupo), vende baterias para relógio c, nas
horas vagas, é lustrador de móveis. Ele é
um exemplo das novas personalidades
moldadas pelo teatro comunitário: "Hoje,
me considero uma pessoa esclarecida. Mi-
ilha cabeça é outra". E o camelô filosofa
sobre teatro, cultura c sociedade: "Teatro
não é só coisa da burguesia. Aliás, cia é
que estava precisando dar um pulinho
aqui para ver o nosso trabalho. A cultura
também mora na favela. Mas parece que
ninguém está interessado em conhecê-la".

E as crianças da favela? O que seria
delas, se tivessem oportunidades? Jonas,
um esperto menino de 9 anos. está apto a
responder. Ele gosta de passar seus dias
xeretando uma oficina improvisada de
carros, no meio da rua principal. Entra
por baixo dos carros, aprende os macetes,
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suja o corpo de graxa. Até pouco tempo,
era um daqueles meninos que fazia alga-
zarra durante as peças. Gritava, zoara,
como se diz na Varginha. Mas de repente,
começou a pôr sua cadeirinha no quintal
da casa comunitária, como os outros mo-
radores, a ver as peças e a ficar quieto.
Pouco depois, pediu para entrar no grupo.
Hoje é um dos xodós de Ilva Nino, que
ajuda,Mendonça na preparação dos ato-
res: "E desembaraçado, seguro. Uma gra-
ça".

Marcos Paulo, 16 anos, c Flávio, 15,
são dois adolescentes que também saem da
oficina direto para os ensaios ou as apre-
sentações. Flávio, outro que zoara nas
representações antes de entrar no grupo,
cursa o segundo grau c mostra aquela
consciência tão perseguida por Mendonça:"A gente só quer mostrar que não é justo
viver do jeito que a gente vive. sem condi-
ção nenhuma".

O grupo da Varginha atrai gente de
outras favelas. É o caso da estudante
Claudinéia da Cunha, 18, e de Fábio Ma-
rinlio, 24, que vieram do Jacarezinlio.
Claudinéia quer seguir a carreira teatral e
Fábio suscita comentários entusiasmados
de Uva Nino: "Esse rapaz tem muito jeito.
Pode evoluir muito". Geraldo de Andra-
de, o autor-magarefe, além da peça em
cartaz, escreveu outra (I 'ida. 

que rida) so-
bre retirantes nordestinos e já ganha di-
nheiro com o teatro. Conseguiu apresenta-
çòes pagas, em duas escolas, de uma outra
peça, infantil, que escreveu.

Luís Carlos da Conceição, o marcenei-
ro. é o homem que se soltou, conta Ilva
Nino. Seguindo trajetória semelhante a! de
outros (avelados, 110 começo era tímido.
Hoje é 11111 dos mais sensíveis atores ;do
grupo. E assim o pessoal da Varginha, sem
apoio, sem patrocínio, pretende seguir seu
caminho, desfazendo mitos, mostrando
suas conquistas. Não parece, mas conto
diz o camelô Manoel: "A cultura também
está aqui. Só que ninguém vem buscar".;

O

T m
1^1 I

Juiz concede 
pensão 

a concubina

União de 22 anos
é reconhecida
como casamento

Situotw Ruiz

V
entos de modernidade co-
meçam a soprar nos corre-

dores da Justiça. Em decisão
inédita, o juiz Wellington Jones
Paiva, da Ia Vara de Família do
Rio. deu ganho de causa à pro-
lessora Lenita Bezerra, de 50
anos, que depois de 22 anos de
concubinato com o advogado
Haroldo Gomes de Matos, de
57, conseguiu pensão alimentícia
ao separar-se dele. Até então, o
beneficio era garantido apenas a
mulheres casadas.

A união informal foi dado
assim o mesmo tratamento de
um casamento legal. "A Justiça
precisa acompanhar a evolução
social. Atualmente, para se unir,
a maioria dos casais dispensa
vínculos formais, o que não sig-
nifica que estes não tenham as

mesmas características dos casa-
mentos tradicionais", argumen-
ta o advogado da professora,
Luiz Fernando Gevaerd. Desde
tempos remotos, para ter o di-
reito de pleitear o que quer que
fosse do companheiro, uma con-
cubina teria de concordar com a
única avaliação de sua situação
até hoje aceita pela Justiça: a ser
considerada apenas parte de
uma sociedade comercial.

"O máximo que um juiz con-
cedia a mulher nessa condição
era partilha de bens ou indeniza-
ção por serviços prestados. Isso
é uma pérola do machismo e
uma desconsideração ao papel
da mulher", comenta Gevaerd,
que se diz feminista convicto. O
advogado argumenta que, se fo-
rem detectados numa relação de
concubinato todos os preceitos
exigidos pela lei para um casa-
mento formal, como fidelidade
recíproca, respeito mútuo e as-
sistência reciproca, não há por
que não considerá-la como tal."Toda união estável devia mere-

cer a proteção do Estado. Não
pode haver diferença entre con-
cubinas e mulheres casadas for-
malmente. Papéis não são ga-
rantia da solidez de um
casamento", diz.

Sônia Yessin Ramos, que há
mais de 10 anos advoga nas va-
ras de família, concorda com a
opinião de Gevaerd e aplaude a
decisão do juiz."Essa atitude é
prova de uma visão moderna e
evoluída do papel da Justiça. É
evidente que não há diferença
entre os dois tipos de união",
afirma ela, mas observa: "Entre-
tanto, para se julgarem casos co-
mo esse, é necessário cuidado. O
precedente não significa que se
possa legislar assim indiscrimi-
nadamente. Para exigirem direi-
tos de esposa, as concubinas
precisam provar que se relacio-
naram como tal com os compa-
nheiros. Isso deveria ser exigido
da mesma forma ás esposas for-
mais", ressalta a advogada.

Segundo ela, existem outros
fatores importantes que devem

ser considerados no julgamento
de causas desse tipo. "Não há
dúvidas de que existem mulheres
capazes de aproveitar-se da Jus-,
tiça para tirar proveito da Lei de
Alimentos. Se não for bem tra-
tada, ela pode virar uma arma
de mulheres contra homens. Ou-
tro ponto é a questão do adulté-
rio, que não pode ser confundi-
do com concubinato", ressalta a
advogada, que prefere não se au-
todenominar ideologicamente.

Gevaerd esclarece: "Não era
esse o caso de minha cliente.
Apesar de não ter gerado filhos
com o ex-companheiro, ela foi
sua primeira mulher e reconheci-
da como tal pelos amigos e pa-
rentes do casal", afirma. "Os ca-
sos devem ser analisados
individualmente. Esse homem ti-
nha obrigações naturais com a
companheira, que abriu mão de
sua vida profissional para dedi-
car-se a ele. Hoje em dia, isso
raramente acontece, pois é ca-
racteristica de pessoas de gera-
ções antigas", argumenta.
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I O oitavo e pe-
núltimo disco da
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nardo lança uma
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acaba com mais
um tabu da mo-
da. Pág. 10

Lei Rouanet em ritmo acelerado

Secretário afirma

que inspiração veio

da velha Lei Sarney

RICARDO MIRANDA FILHO

RASÍLIA — O secretário
de Cultura, Sérgio Roua-
net, admitiu ontem que a

extinta Lei Sarney foi a fonte de
inspiração do projeto de lei do Go-
verno Collor que prevc incentivos
fiscais para investimentos cultu-
rais. Rouanet nem esperou secar a
tinta da assinatura do presidente
Fernando Collor na mensagem que
encaminhou ao Congresso Nacio-
nal para começar a negociar com
líderes partidários uma aprovação
rápida do novo plano. Ontem mes-
mo, ele iniciou conversas infor-
mais com deputados e senadores
de todos os partidos e adiantou
que o projeto vai tramitar na casa
cm regime de urgência. Rouanet
acredita que o projeto não deve
sofrer muitas alterações, mas acena
com muita disposição para possí-
vcis emendas. "Tudo é negociável
nesse projeto", resume.

Rouanet não
poupou elogios
ao ex-presidente
José Sarney."Ele teve um pa-
pel pioneiro com
sua lei de incen-
tivos fiscais para
projetos na área
cultural", reco-
nheceu. O secre-
tário explicou,
porém, que o
texto final, com
37 artigos, incor-
porou ainda me-
canismos exis-
tentes na Lei
Municipal de
São Paulo, na
Lei Estadual do
Rio de Janeiro e
na Lei de Incen-
tivo à Cultura
do Distrito Fe-
deral, além de legislações de outros
países. Para ele, as principais preo-
cupações na elaboração do projeto
foram evitar burocracia e fraudes.
"Queremos evitar possíveis distor-
ções sem com isso montar um Le-
viatã burocrático pesado que em-
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Rouanet: ".Ninguém muda a mentalidade das pessoas através de leis"
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perrasse a aprovação dos
projetos", definiu Rouanet, numa
referência ao monstro do caos na
mitologia fenícia."Esse projeto pode ser um ins-
trumento útil para que o governo
cumpra suas obrigações constitu-
cionais de promover a cultura",
afirmou Rouanet. Para garantir
que nenhum deputado ou senador
vá emperrar a aprovação do proje-
to por falta de conhecimento da
lei, o ministro da Economia, Mar-
cílio Marques Moreira, despachou
para a casa seus auxiliares João
Luis Tenreiro Barroso, assessor de
Política Monetária e Financeira da
Secretaria Especial de Política
Econômica, e Luiz Fernando Per-
digão, superintendente da Asses-
soria Econômica da Comissão de
Valores Mobiliários. O governo
providenciou, ainda, uma cópia do
projeto para cada um dos parla-
mentares.

Rouanet insistiu num discurso
inverso de seu antecessor no cargo,
o cineasta Ipojuca Pontes, que pas-
sou sua gestão excomungando o
uso dos incentivos fiscais como
mecanismo de financiamento de
projetos culturais. "Os incentivos
fiscais ao setor cultural existem em
qualquer país civilizado do mun-
do", lembra Rouanet. "O governo
não recuou", interpreta. "Apenas
decidiu reestabelecer os incentivos
para determinadas áreas na atual
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fase de retomada discreta do cres-
cimento."

Rouanet admite que teme por
eventuais abusos no uso da lei,
apesar de todos os mecanismos que
incorporou ao projeto para garan-
tir o uso de recursos do contribuin-
te apenas em projetos culturais,
evitando a repetição das irrcgulari-
dades da lei anterior. "Fizemos um
projeto para evitar brechas, furos e
distorções no uso dos recursos pú-
blicos", conta Rouanet. "Mas nin-
guém muda a mentalidade das pes-
soas através de leis", lamenta."Espero que a sociedade não apli-
que uma rasteira nessa lei", diz."Nesse país há leis que pegam e
outras que não pegam."

Ele enumerou entre as princi-
pais inovações da lei a criação de
um comitê para aprovar os proje-
tos a serem financiados. "Quere-
mos evitar o subjetivismo autoritá-
rio na escolha dos projetos",
aponta. "O projeto inova ao mos-
trar que existem situações culturais
diferentes no país", analisa Roua-
net, acredita que a receptividade de
seu projeto no meio cultural não
deve ser medida pela pequena
quantidade de artistas presentes nu
cerimônia de assinatura da mensa-
gem ao Congresso. "Poderíamos
ter preparado um ato mais orga-
nizado, mas não queríamos que a
aprovação do projeto perdesse ve-
locidade", explica.

TAPETES
ARRAIOLOS
PROMOÇÃO i

Rua Barata Ribeiro, 502 lj.1 §
Tel.: 256-2035

(0247)62-2214

Resumo dos

três novos

mecanismos

D

JL# RASÍLIA Esses são os
três mecanismos de financia-
mento de projetos culturais e ar-
tísticos do Programa Nacional
de Financiamento da Cultura
(PNFC):

Ficart - Esse mecanismo,
principal inovação do projeto,
foi criado pelo governo para pa-
trocinar projetos culturais que
tenham garantia de retorno fi-
nanceiro. Os produtores de em-
preendimentos culturais e artís-
ticos podem captar recursos
para financiar seus projetos
através dos Fundos de Investi-
mento Cultural e Artístico (Fi-
cart). Os produtores precisam
apenas lançar no mercado cotas
de seus projetos. Os empresários
devem comprar cotas de um de-
terminado projeto cultural para
a formação de um fundo cultu-
ral, que obedece as mesmas nor-
mas aplicáveis aos demais fun-
dos de investimento. Se o
projeto for lucrativo, todos os
cotistas dividem os lucros de
acordo com o número de cotas
que possuem. Se o projeto termi-
nar uma temporada no verme-
lho, os investidores podem
transferir seus prejuízos para in-
vestimentos lucrativos em ou-
tros fundos de ações. O fundo de
ações, gerenciado por qualquer
instituição autorizada pela Co-
missão de Valores Mobiliários,
não é tributado. E o governo
não faz qualquer renúncia fiscal.
Podem ser financiados por esse
mecanismo desde a produção
comercial de instrumentos musi-
cais até a produção comercial de
espetáculos teatrais.

FNC — O governo instituiu o
Fundo Nacional de Cultura

(FNC) para incentivar os proje-
tos culturais que não conseguem
apoio espontâneo dos produto-
res culturais, ou seja, não são
beneficiados pelo Ficart. O FNC
financiará até 80% do custo to-
tal de cada projeto. Os projetos
precisam ser aprovados por um
comitê, formado pelos diretores
da secretaria de Cultura e pelos
presidentes das entidades vincu-
ladas a ela, e receber um parecer
do organismo específico da área
em que se encaixa o projeto. Os
projetos aprovados serão acom-
panhados e avaliados técnica-
mente por peritos da secretaria.
O fundo receberá recursos de
um leque de 18 fontes de finan-
ciamento, principalmente recur-
sos do Tesouro Nacional. Ou-
tras receitas importantes são 1 %
da arrecadação dos Fundos de
Investimentos Regionais e 2%
da arrecadação líquida das lote-
rias federais.

Incentivos Fiscais — Esses re-
cursos serão destinados aos pro-
jetos culturais que não conse-
guem captar recursos no
mercado para financiar suas
produções. Os empresários po-
derão descontar no Imposto de
Renda uma parcela dos recursos
que investirem em projetos cul-
turais, na forma de patrocínios
ou doações, assim como aconte-
cia na Lei Sarney. Uma das
principais diferenças é que todos
os anos o presidente vai fixar um
limite anual para os gastos com
esses incentivos fiscais. O con-
trole fica também mais rigoroso.
Todos os projetos devem ser
aprovados pelo mesmo comitê
que aprovará os projetos do
FNC, e homologados pelo Con-
selho Nacional de Política Cul-
tural. As pessoas físicas podem
descontar 80% de suas doações
e 60% de seus patrocínios, en-
quanto as pessoas jurídicas po-
dem descontar 40% das doações
e 30% dos patrocínios. Os recur-
sos devem ser depositados em
conta especial no Banco do Bra-
sil. Esse mecanismo beneficia to-
das as atividades artísticas, des-
de peças de teatro e filmes até
reformas de bibliotecas e exposi-
ções de artesanato.
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Festival de Venda e

Trocas de Tapetes Orientais
• »

São 5.000m* de tapetes impor-
tados diretamente da Pérsia, Pa-
quistão, índia, Romênia, Rússia,
Turquia, Afeganistão e China,
de todos os tamanhos, tipos e
cores imagináveis.
Você só não decora sua casa,
apartamento ou escritório se
não quiser.

CANSOU D°ASeBATROCA
ORIENTAL?

Se você tem um tapete e gos-
taria de substituí-lo, saiba que
o seu tapete usado, novo, anti-
go, moderno, sujo, limpo, fu-
rado com franja, sem franja,
enfim, não importa o seu esta-
do, pode ser dado como parte
de pagamento na troca por um
tapete novo, e você ainda rece-
be certificado de autenticidade
e origem.

EXPOSIÇÃO: De 09 a 24 de Agosto/91
De Segunda à Sábado — Das 10 às 22 Horas.

COCKTAIL DE INAUGURAÇÃO:
Hoje, Dia 09 de Agosto às 21 Horas

GALERIA Rua Olegário Maciel, 162 - Barra da Tijuca
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Imagens da arte argentina

Ãexposição A nova imagem
da Argentina, inaugurada ontem
na galeria do Instituto Cultural
Brasil-Argentina (Praia de Bo-
tafogo, 228 sobreloja 202), reú-
ne pinturas de nove artistas,
pertencentes ao acervo do Mu-
seu de Arte Moderna (MAM)
do Rio de Janeiro. "O fenôme-
no da Nova Imagem, na Argen-
tina, surgiu no final da década
de 70. Ê muito importante o
fato de que se tenha desenvolvi-
do em nosso país um ponto de

OniKJeansCTTMÕUV) LSlA MJ AH

partida próprio para a jovem
geração de artistas", assinala o
curador da mostra, Jorge Glus-
berg. Embora a estética desse
movimento expresse um desejo
comum de ruptura ideológica
com o universo criativo, cada
um dos artistas desenvolve sua
própria ação. Juan José Cam-
bre, que comparece com um
acrílico sobre tela (Ollio em vão
tua palavra escrita), é um exem-
pio da arte de preocupações so-
ciais que ultrapassa as crises
particulares e atinge uma ruptu-
ra poética visual, instaurada nos
anos 70. Enquanto a produção
de Pablo Suarez, presente na ex-

posição com outro acrílico
(Mal-estar no cume), se caracte-
riza pela referência permanente
à realidade, na obra de Duilio
Pierri — representada pelo óleo
Canto o aniversário do Restaura-
dor III —, pode-se observar ele-
mentos conceituais. Já Gustavo
López Armentía, que participa
com o óleo Desde o ar, volta-se
para a paisagem urbana, por
onde transitam as máquinas e os
seres vivos. Para ele, como para
Alberto Caeiro (um dos pseudo-
minos de Fernando Pessoa), "as

coisas não têm um significado,
têm uma existência".

Obras de Fernando Fazzolari (E) e
de Gustavo López Armentía, entre
as de outros sete artistas, estão na
exposição A nova imagem da
Argentina
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São Conrado Fashion Mall
Loja 106-Tel.: 322-0651

///////< V//////4 '///////à V//////

MOTÉIS & MHTÉIS
'//SS/SS* '///////

ECORAÇOES

Estofados sob encomenda

Capas .Cortinas • Pirogravuras

Recuperação e pintura de couró

RUA 24 DeMAIO. 461 .M (021) 281-3870 - 581-2147 - SnPENIDO

MOSTRUÁIUO
COMPLETO

Tecido e
Couro

MOTEL PLAYBOY

Suítes c/hidromassagem, sauna,
piscina térmica, pista de dança, ga-
ragem privativa, frigobar, restau-
rante e room service 24 hs. Sex Shop.
2 canais de vídeo e antena parabólica.

PAGUE COM SEU CARTÃO
EM ATÉ 2 VEZES S/JUROS
Estrada da Barra da Tijuca, 131

Tel.: 399-0880 - Rio

IBIZR
Bem no centrada cidade,
atendimento especial
com estacionamento

próprio
Aceitamos Cartões

CHEDICARD / DINERS
BRADESCO

17= HOTEL I
[IB I Z A

Pal

.V.V»;r^7A7/rjiV«ji

IBIZA

• Suites c/hidromassa—
?em, • Pista de dança e
lazer especial • Cozinha e
serviço de bar de alta
qualidade. • Garagem c/
duas entradas.

R.do Senado, 171 e Carlos de Carvalho, n° 6. Tel»: 242.9614 e 252.8635.

TODOO PRAZER AO SEU ALCANCE ,-JfÍ,

SUITE CAPRl tfej/V
Momentos inesquecíveis! ¦ M0m

• Garagem • Hidromassagem • Sauna seca e a vapor • Pis-
cina térmica com cascata e solarium «Cozinha e Serviço de
bar de alta qualidade 24hs.

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 1,5 - Fone: 771 -4364
(Rio- Petrópolls) Leve consigo este anúncio e receba um drink grátis.

Suites c/hidroma68agem, Sauna, -
yiDADPA TniiRKT Garagem privativa, Frigobar, Res-

taurante e Room Service 24hs., CH«,- —— - ne prive e Antena parabólica.
Estr. da Barra da Tijuca, 220 • Tel.: 399-0306 *N| -

MOTEL

ftofâMx

Suites c/Piscina ao ar livre, solarlum, »auna #ec«ou
a vapor, frigobar, restaurante, Room Service 24 hs.,

Cine Prlvô e Antena parabólica.
ESTR. DA BARRA DA TIJUCA, 431 Wm

T EL S.: 399-0303 E 399-0024 "

Sino Para Anúncio Nesta Seção Chame? 210-1209 R-05 si"° 1

PEGUE SEU PAI PELO PÉ. COLOQUE UM TUBORG NELE.

Thimberland
10.300,1

, > o- Kfe

*\>Ort

Social
15.200,00
Aceitamos Cartões: Diners, Credlcard,
Visa ou 3 vezes sem acréscimo.

by toba^o
BARRASHOPPING:loto 114-A - Tel.: 325-7344
NORTESHOPPING:lo|a 404 - Piso G

IEBION:Av. Ataulfo de Paiva, 386 • loja ATel.: 239-6090/6846

FMMM*
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De frente Afinidades Curiosidade

O próximo organismo
internacional a bater de
frente com o Brasil de-

..verá ser o Instituto In-
ternacional de Finan-
ças, que representa 170
bancos privados de todo
o mundo.

Está trabalhando
junto ao FMI, ao Ban-
co Mundial e Banco
Interamericano de De-
senvolvimento para
que não concedam mais
créditos a países ina-
dimplentes.

O pais que puxa a
lista dos vetados è o
Brasil.

Queda
Atenção, compristas

brasileiros: nos últimos 15
dias, na França, o dólar
caiu 5%.

A moeda, que antes va-
lia 6,10 francos, só com-
pra agora 5,80 francos.

Apetite
A CPI da fome, que on-

tem ouviu o ministro
Antônio Cabrera, vai
partir para audiências
itinerantes, porque tem
recebido informações es-
cabrosas que só podem
ser constatadas in loco.

O exemplo que mais
chocou a relatora, depu-
tada Márcia Cibilis Via-
na, foi o de famílias do
interior de Goiás que, de-
sesperadas com a falta de
comida, comem telhas.

Saciam o apetite, mas
acabam todas sem dentes.

¦ ¦ ¦

Improviso
A secretaria de assuntos

internacionais do palácio
do Planalto está de cabelos
em pé.Foram pedidos cinco mil
credenciamentos de jorna-
listas em todo o pais paracobrir em outubro a visita
do Papa João Paulo II.

Acontece que Brasília só
tcin capacidade hoteleira
para ubrigur a metade des-
se total.

Com isso, será a primei-
ra vez na história do Distri-
to Federul que os jornalis-
tas serão obrigados a sc
hospedar em cainpings.

Um atento freqüentador do palácio
Guanabara observou que as afinida-
des entre Brizola e Collor chegam a
detalhes.

Um deles é o hábito recente do
governador Brizola de, a exemplo do
presidente Collor, separar os assun-
tos mais importantes em pastas iden-
tificadas por cores, assinalando tam-
bém a evolução das providências com
canetas coloridas.

Para colorir de vez, Brizola só pre-
cisa trocar seu tradicional terno azul
marinho por um de cor pérola — da-
queles que o presidente está usando
em determinadas ocasiões para cau-
sar maior impacto visual.

¦ ¦ ¦

Quem volta
Chega ao Rio no próximo dia 22 o

presidente da Elite, John Casablan-
ca.

Vem presidir o juri que escolherá
no Méditerranée de Rio das Pedras a
Modelo Numero 1, do concurso The
Look of the Year, promovido este ano
pela Brahma.

Restrição
O senador Hugo NapoleSo, recuperai)-

do-se de uma delicada cirurgia nas cordas
vocais, foi liberado para tudo por seus
médicos da Universidade de Miami.

Só não pode fazer uma das coisas de
que mais gosta: discursar.

Ele só deverá ser liberado para a tribu-
na daqui a seis meses, quando voltar da
revisão que fará nos Estados Unidos.

Vida dura
O lançamento de Estorvo, primeiroromance de Chico Buarque. não será

o único acontecimento deste ano a
atrapalhar o lazer absoluto a que o
compositor se dedica com convicção e
afinco há quase doze meses.

Chico tem que gravar um LP para a
etiqueta Ariola antes de dezembro, o
que significa que será obrigado a tra-
balhar intensamente nos próximosmeses.

De Paris, trouxe algumas letras,
mas música nova mesmo não há ain-
da nenhuma composta.

Mesa cativa
Não satisfeito em ocupar o lugar

do deputado Ulysses Guimarães na
presidência do PMDB, Orestes Quér-
cia também está ocupando seu espaço
no Piantella, o restaurante predileto
do Dr. Ulysses.

Quarta-feira, depois de desancar o
governador Requião em Brasília,
Quércia almoçou lá — na mesa predi-
leta de Ulysses.

Apesar dos novos tem-
pos, ou talvez justamen-
te por isso, existem hoje
na secretaria de Assun-
tos Estratégicos 280 pe-
didos de fichas do antigo
SNI.

Como a classificação
dos arquivos não é feita
por nomes e sim poreventos, o trabalho de le-
vantamento das fichas é
extremamente lento.

Em função disso, o se-
cretário Pedro Paulo
Leoni decidiu botar or-
dem na casa e determinou
a criação pelo departa-
mento de inteligência (ex-SNI) de uma divisão só
com essa finalidade.

Zózimo

Barreto

Data
Nem bem foi eleito e o

jurista Alberto Vcnâncio jámarcou sua posse na Aca-
demia Brasileira de Letras.

Será no dia 7 de novein-
bro.

Solução
O ministro Carlos

Chiarelli, preocupado
com o analfabetismo no
país, foi iluminado há
dias com uma idéia ori-
ginalissima para acabar
com o problema.

Vai enviar pelo cor-
reio aos iletrados de todo
o pais, com base numa
relação de nomes e ende-
reços fornecida pelo Tri-
bunal Superior Eleito-
ral, vasto material do
programa nacional de al-
fabetização.

Só ficará faltando
mesmo alguém ensinar
os destinatários a ler.

Brigalhada
A banda americana

Faith no More, que che-
ga ao Rio dia 2 de setem-
bro para uma série de
apresentações, está
ameaçada de não ter ne-
nhuma divulgação na
TV Globo.

Sequer cobertura jor-nalistica.
Os moços são contra-

tados da PolyGram, em-
presa em rota de colisão
com o Sistema Globo.

Se até lá o problema
não for contornado, a
banda, pelo menos para
a emissora, passará pelo
Brasil em brancas nu-
vens.

Vanguarda
Não é só o caos provocado nos embarques da

Vasp pelas filas separadas para marcar passagem
e despachar bagagens quo está levando os passa-
geiros da empresa a arrancar os cabelos.

Também a decisão de não endossar passagens
para outras companhias está provocando grandes
tumultos nos aeroportos.

Ontem, um empresário que viveu os dois con-
tratempos antes de conseguir embarcar, disparou:

— Esse Canhedo é a vanguarda do atraso.
Parafraseou, sem tirar nem por, o ex-ministro

Fernando Lyra, num momento de irritação, a
propósito do então presidente José Sarney.

Ana Cristina Flomin e Christiane
Pitigliani movimentando a noite do
Jazzmania

Rubem Monteiro

' --.m.

Marilia Gabriela e Sydney Pereira
em noite de longos e black-tie

SENTENÇA
POLÍTICA

• Opinião de Antoni-
nho Trevisan, presi-
dente dei Trevisan Au-
ditores e Considtores,
dada ontem em conver-
sa com o presidente do
BNDES, EdUardo Mo-
diano:

— Do ponto de vista
técnico, ninguém tem
como contestar o pro-
cesso de privatização da
Usiminas, que está rigo-
rosamente correto. O
que acontece è que a
sentença do juiz minei-
ro foi eminentemente
política. E, o que é mais
grave, movida por ques-
tões de política regional
mineira, com tudo o que
isso envolve de conser-
vadorismo e atraso.

Ronaldo Zanon

¦ ¦ ¦

Misturinha
Que os motoristas

se preparem para a úl-
tima novidade no se-
tor de combustíveis.

A partir do ano que
vem, deverá aumentar
o Índice de mistura de
álcool na gasolina.

Passará dos atuais
13% para um mínimo
de 22%.

Ironia
• Do presidente da
Força Sindical, sindi-
calista Luiz Antônio
Medeiros, a propósito
da notícia de que a
CUT emprega atual-
mente nada menos que
300 jornalistas:— E ainda dizem que o
monopólio da comuni-
cação no Brasil é do
Dr. Roberto Marinho!

Alice e Bob Mediei com Márcia Barrozo no
coquetel de inauguração da agência Crystal

ROD AVIVA0 presidente Fernando Collor será anfitrião de umJantar só para homenB, dia 19, no Itamaraty, em torno dopresidente da Argentina, Carlos Menem.Gilda Saavcdra, que hospedará no fim de semana TeresaMuniz e Aloisio Saltes, terá convidados para almoço amanhãem Corrêas.
Alice Carta comemorará aniversário no dia 18. Comocairá num domingo, Já decidiu o que servirá aos convida-dos: sanduíches com refrigerantes.O embaixador Rubcna Ricúpero »e beneficiará do vôoda Transbrasil para Washington, quando embarcará paraassumir o posto no dia 25.O jantar do Bife de Ouro de anteontem, cm plenofestival do restaurante One for the Road, reunia os Srs.Aloisio SalleB, Sérgio Ferreira, Fernando Barbosa Lima eo embaixador Antônio de Castello Branco.I)e volta de Los Angeles, onde dançou na festa deentrega dos prêmios Rodolfo Valentino, amanhece do-mingo no Rio a bailarina Áurea Hamerli.Na noite do bar St. Moritz, aplaudindo o acordeonistaGigi, o acadêmico Guilherme Figueiredo, à frente demeBa de amigos.Os amigos se movimentando para festejur no dia 17 oaniversário de Ângela Mallmann.Que se acautelem os supersticiosos. Setembro teráuma sexta-feira 13, aliás, a primeira do ano.Será cm homenagem ao ministro das Relações Econô-mivas Internacionais do governo da Hungria, Bela Ka-dar, o almoço que o chanceler Francisco Rezek ofereceráno dia 13.

O designer Marco Sabino lançando uma coleção de gra-vatas masculinas para o Dia dos Pais.

Punhos de renda
O ministro Marctiio Marques Moreira provouanteontem que é, antes de tudo, um diplomata.
Embora irritado, controlou-se durante toda a

reunião que teve com o líder sindical Jair Mene-
guelli.Que não só entrou gabinete adentro em mangas
de camisa, como passou us duas horas de duração
do encontro pitando um cigarro atrás do outro.•k ? ?

Marcilio, além de não dispensar terno c grava-ta em horas de trabalho, é um anti-tabagista
empedernido. •

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

MICHEL

inaugura

CENTRO DE

MODA

MASCULINA

COM LIQUIDAÇÃO

ESPECIAL DE INVERNO

TERNOS
Importados

Puro linho: Cri 89.800,00
normal: CrJ 127.000,00

BLAZER

em Lã: Cri 39.800,00
normal-. Cri 54.800,00

Jeans: Cf$ 7.800,00
normal: CrJ 14.800,00

CALÇAS
Puro linho: Cri 19.800,00

normal: Cri 29.800,00

PP\,

TIM,Í\^-
Comemore o Dia dos Pais no Mistura Fina
e aproveite o festival de promoções. A primeirataça da champanha M. Chandon é grátis. E você
ainda poderá ganhar 1 fim desemananumdos
Hotéis do Frade, em Angra. Lugar de paicomemorar é no Mistura.

Rua Garcia D'Ávila, 15 Ipanema Tal 267 0596

JB

Assinatura

DANÇAR £ FUNDAMENTAI. VÁ AO
Duas bandas e cantores. Acepipes imperdíveis.

Rua Visconde de Pirajá, 22. Ipanema. Tel.: 287-0302

CAMISAS
Veludo: Cr* 17.800,00 Seda; Cri 17.800,00 Linho: Cri 16.800,00

normal: Cr» 24.800.00 normal: Cri 26.800,00 normal: CrJ 29.800,00
PULLOVERS

de Lã: Cri 19.800,00
normal: Cri 26.000,00

GRAVATAS
Seda Pura Italiana: Cr) 9.800,00

normal: Cri 16.800,00

ONDE VOCÊ COMPRA O MELHOR PRESENTE
PARA ODIADO PAPAI

Wi

m ioí^el
EXCLUSIVO ¦ RIO SUL

3? Piso - Loja 301

MODA FEMININA E MASCULINA TAMBÉM EM LIQUIDAÇÃO NA 10JA DE IPANEMA
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ. 459.

Petrópolis

(0242)42-2175

r* l /x . c/IVON CURII
I e Na 3": Cristina Corado I
I amanhã \~ Plano Bar ipanetna—Rua Vinícius de Morais, 39 Tel.: 267-5757 |

Paulo MouraT»i. Dorival Capmi no People
Toda terça COUNTRY MUSIC * Av. Bartolomeu Mitre, 370 * Tel.: 294-0547

cpgüi CY MANIFOLÜ 4 OLD FRIENDSJAZZ SEXTET
Revivendo Clasicos da Músics Norte Americana - Dançante - 23:00 -Te L: 541-9046 ^-A-SaíB-

Vera Canto e Mello™
s\u. Jiain/ia JElízabet/i, 76"9 ? "Ict: 22 7-244 7 » • :

ÀslMOHappyHoutCOLE PORTER
1ESS10A0 CARLOS ASSIS BRASIL 1 FERNANDO HIIUIML

JÜ SUA BELEZA NO CENTRO %
Para você mulher ativa que não tem tempo a perder e quer cuidar do seu
corpo. Existe agora bem no centro da cidade a "Estetic Center New Life"
com: limpeza de pele, massagem, bandagem, tratamento de celulite, flacidez,
gordura localizada, manicure, etc.

Venha nos conhecer.
Rua Sete de Setembro, 88 sala 1208- Tel.: 242-2956

Assinatura Jornal do Brasil
Brasília (061)223-0888

BarraShopping
Nível Lagoa

RJ • BARRASHOPPING • IPANEMA • RIO SUL • RIO BRANCO 155 • TIJUCA OFF SHOPPING • SP • SHOPPING IGUATEMI • SHOPPING IBIRAPUERA • O. FREIRE

DI
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SUPERSÔNICAS
TÁRIK DE SOUZA

Marlene e Emilinha

Marlene e Emilinha

juntas
Os fã-clubes vão se digladiar. A

Molo Disco reúne cm CD Os gran-
des sucessos de Emilinha e Marlene.
Serão 19 faixas (Emilinha tem uma a
mais), inclusive as duas que as arqui-
rivais gravaram juntas em 49: Já vi
nulo e Casca de arroz. Emilinha can-
ta De: anos. Escandalosa, Tem ma-
rujo no samba, Paraíba c Bandolins
ao luar. Marlene contra-ataca de Zé
marmita, Qui nem giló, Patinete no
morro c Lata d'água.

Barraco no palco
Mais tumulto nos palcos no

show do Jane's Addiction du-
rante o Lollapalooza tour, em
Phoenix. David Navarro atirou
a guitarra no vocalista da ban-
da, Perry Farrel, errou o alvo e
acertou um espectador. O pú-
blico começou a xingar a banda
que se retirou de cena. E mais:
o fim do grupo já foi anuncia-
do, daquele jeito corrosivo que
o caracteriza. "Não queremos
virar Rolling Stones".

Outro processo para a cole-
ção de Axl Rose, do Guns. O
cx-batera da banda, Steve
Adler, aciona o turbulento vo-
calista sob a acusação de coa-
ção ao uso de heroína, "para
manter a imagem selvagem do
grupo".

Andar com fé
Faith No More ampliou sua tur-

nc brasileira. Começa por Belcm (5
de setembro) e Manaus (7) desce via
Fortaleza a Sampa (três shows) vão
a Curitiba (25) e finalmente Rio
(28), no Maracanãzinho.

E já que vem o Deep Purple, sai
cm setembro o CD Nohody 's perfect.

Bossas de volta
Reginaldo Bcssa, criador de su-

cessos como O tempo, Tem dendê,
Não se morre de mal de amor e Pas-
sageiro do vento, prepara volta ao
disco via CD. O trailer do repertório
viaja num quarteto de shows de 21 a
24 dc agosto no Vinicius Piano bar.

Pcry Ribeiro também volta, com
o grupo Roupa Nova. Badcn Powell
vai dc violão numa das faixas. A
dupla néo-sertaneja Christian &
Ralf empresta suas terças a uma Ave
Maria no morro estilo country. Gil-
berto Gil rcencarna o sambista bis-
sexto numa homenagem à União da
Ilha.

Cravo em Kravitz
1 n g r i d

Cliavez, que
contracenou
com Prince
em Grafitti
bridge, aciona
o descolado
Lenny Kra-
vitz de quem
foi parceira
secreta no bit
de Madonna,
Justtfy my lo- Lenny Kravitzve. O new dar- J
ling do showbizz ficou com a parte
do leão na sociedade. Através de
diversos formatos, a música já
vendeu 10 milhões de unidades, o
que daria, por baixo, direitos au-
torais dc US$ 300 mil que Ingrid
pretende cobrar.

Telegráficas
A partir de 4 de setembro, entra

em ação o Projeto Cazuza, ideali-
zado pelo publicitário Arthur
Mühlenberg. A parte de fotogra-
fia, cinema e vídeo ocupa o Centro
Cultural Banco do Brasil. O Ar-
quivo Cazuza vai para o MIS e o
Prêmio Cazuza estimula produ-
ções literárias.

Chega em outubro o CD inau-
gural do coral búlgaro Le Mystòre
des Voix Bulgares no Brasil, suces-
so do 25° festival de Montreux.

A cantora Itamara Koorax sai
em disco no Japão. Gravado em
Nova York, com produção do
Creed Taylor, o baixo de Eddie Go-
mez, a bateria de Jack DeJohnette e
o violão de Romero Lubambo, en-
tre outros ases.

Liderando a venda de CDs da
Eldorado com o luxuoso Sobre to-
das as coisas, Zizi Possi toma o
Canecão de 15 a 18.

The Clash pinta em video re-
trospectiva junto com uma caixa
de edição limitada com todos os
singles da banda em suas capas
originais.

David Bowie

Bowie machine
Para quem não acreditava, vem

aí o Tin Machine 2, segundo LP da
banda alternativa de David Bowie,
com Betty wrong, Hammerhead, Am-
lapura, One sliot, Baby universal e
Shopping for girls no cardápio. O
single que reboca o novo trem dc
Bowie (com promessa dc vinda ao
Brasil) é You belong in rock 'n roll. O
velho repertório do Camaleão é vas-
culhado em mais três reedições in-
crcmcntadas por faixas bônus. Low
(Some are. Ali saints), Heroes (Abdul
Majid) e Lodger (/ pray ole). O video
oficial da mega excursão Sound +
vision sai cm setembro, com o show
gravado no Palais Omnisports de
Paris. Do vexame brasileiro, nada.

MPB lusa
Cem mil pessoas ocuparam o

Terreiro do Paço em Lisboa sábado
passado, para ver um espetáculo lu-
so-brasileiro pilotado pelo produtor
João Mário, o mesmo que gravou o
Rio Show Festival. Daqui, foram
Gilberto Gil e Zezé Motta (sucesso
na versão portuguesa de Kananga do
Japão). Pode pintar uma edição do
Rio Show lisboeta em 92.

Martika na cozinha
Catapultada para os primeiros

lugares de singles e vídeos logo na
estréia, a estrelinha latina Martika
parte para o temido segundo disco
assinando parcerias com Prince. Ele
ainda escreveu Martika's kitchen, a
faixa-título do petardo programado
para setembro no Brasil.

Billie em nove volumes

Também em CD

a quintessência
de uma cantora

JOÃO MÁXIMO

oitavo e penúltimo disco
da série The quintessen-
tial Billie Holiday, reu-

nindo 18 gravações realizadas
em 1939 e 1940, está chegando
às lojas esta semana com mais
um punhado de preciosidades
das muitas com que a cantora
enriqueceu o catálogo da velha
Columbia americana. The man I
love, Body and soul, Night and
day, Time on my liands e Falling
in love again são apenas algumas
das faixas registradas por Billie
naqueles dois anos, tendo a a-
companhá-la Roy Eldridge,
Charlie Shavers, Lester Young,
Teddy Wilson e outros admirá-
veis músicos da época.

A série The quintessential
compreende nove volumes (a
Sony promete o nono até o fim
do ano) e focaliza os anos de
1933 a 1942. Produzida especial-
mente para os curtidores, não é
candidata a best seller, nem aqui
nem nos Estados Unidos (é ain-
da a Sony que informa ser de 3
mil exemplares a média de venda
por volume no Brasil). Os nove
estão sendo lançados simulta-
neamente em compact disc.
Aliás, por motivo não explicado,
os volumes 4 e 5 da edição brasi-
leira só saíram em CD.

Esta é a segunda série que a
Columbia — depois CBS, hoje
Sony Music — dedica a Billie
Holiday com base em seu formi-
dável arquivo. Em 1961, duas
caixas com três discos cada, Bil-
lie Holiday — The golden years,
sairam em caprichada edição,
sendo relançadas vinte anos de-
pois em três álbuns duplos. Os
seis discos, que chegariam ao
Brasil de forma discreta e des-
contínua, já continham, por as-
sim dizer, a quintessência do que
Billie gravara naqueles nove
anos de carreira.

Esta quintessential, na verdade,
é uma versão muito ampliada da
primeira série: 153 faixas em vez
de 76. Cada um dos dois volumes
de The golden years vinha acom-
panhado de belo encarte de 20
páginas, com ilustrações, textos de
John Hammond, Ralph Gleason
e Frank Diggs, ficha técnica de
cada faixa (título, autores, data de
gravação, relação dos músicos,
número da matriz original). En-
fim, um luxo.

Mas a nova série não fica
atrás. A embalagem pode ser
mais modesta: um disco simples,
foto colorizada na capa, nada de
encarte. Em quase todo o res-
tante, porém, a coleção supera
The golden years, incluindo, é
claro, as 75 faixas a mais. Para
começar, as matrizes passaram
por um reprocessamente digital
que melhorou em mais de 50 por
cento a qualidade sonora do ma-
terial. Depois, os textos de con-
tracapa, todos de Michael
Brooks, são ainda mais infor-
mativos. Enquanto os da pri-
meira série falavam de Billie, da
voz de Billie, do estilo de Billie,
da genialidade de Billie, da car-
reira de Billie, os de The quintes-
sential discutem as faixas uma a
uma, suas qualidades e defeitos,
que importância teve cada uma
na discografia da cantora e em
que contextos foram registradas
as 153 que cobrem o período que
vai de novembro de 1933 (Your
mother's son-in-law, a primeira
gravação de Billie, já com a or-
questra de Benny Goodman) a
fevereiro de 1942 (Until lhe real
thing comes along, fim de sua
longa, atribulada, mas rica asso-
ciação com a Columbia).

O oitavo volume da série The
quintessential é particularmente
importante por marcar a transi-
ção de Billie, da lady crooner de
orquestras e grupos de jazz (a
maior parte dos seus nove anos
na gravadora) para o da night

n^K|| I? 5>*>>'* s > %-%s v\t"$% |/ jf

|k^.

;\%r< ' mi/ f

Billie, a personagem trágica e a grande cantora, está nos nove discos Columbia

club singer em que ela se conver-
teria na década de 40. Mais evi-
dente neste que nos sete volumes
anteriores é aquela terra de nin-
guém que ela constumava per-
correr — uma terra entre o jazz
dos negros e a balada dos bran-
cos. Billie não andou sozinha
por tais paragens. Outras canto-
ras negras pós-Bessie Smith
também trabalharam seus estilos
e repertórios com um pé no jazz
e outro na música popular. Mas
nenhuma foi capaz de unir tão
soberbamente os dois mundos.

Billie não era propriamente
uma cantora de jazz, entendendo-
se como tal as que usam a voz
como os músicos usam seus ins-
trumentos. Ou seja, para improvi-
sar tanto e de tal forma que mui-
tas vezes é impossível identificar a
melodia. Ralph Gleason observa
que, embora ela detestasse cantar
quadrado, presa às notas das can-
ções, seu estilo era quase quadra-
do. Toda a sua força estava na
emissão, na divisão, no fraseado,
no ritmo. Na verdade, Billie ja-
mais se afastava muito da linha
melódica de uma canção. "O que
ela fazia — lembra Gleason — era
o mesmo que Miles Davis faria

anos depois: permanecer nos limi-
tes da tela mas pintando nela in-
sólitos quadros." Isso sem tru-
ques, sem aquelas acrobacias
vocais tão ao gosto, por exemplo,
das intérpretes do bop, para as
quais os versos de uma canção
nada significavam.

Billie também não foi, ao con-
trário do que pensam os não-ini-
ciados, uma cantora de blues (com
toda a sua confessada admiração
por Bessie Smith, esta sim uma
genial blue singer). Frank Driggs, o
produtor de The golden years, vai
mais além ao afirmar que ela se-
quer foi uma intérprete de torch
songs, ou melhor, canções de fos-
sa. Sua histórica gravação de
Strange fruit, segundo Driggs (que
aqui se limita a fazer coro com
John Hammond), foi o que de
pior podia ter acontecido à sua
carreira: transformou-a em porta-
voz da miséria, levou-a a interes-
sar-se por "canções sociais", criou
em muitos a falsa impressão de
que Billie, a mulher sempre às por-
tas da tragédia, importava mais
que Billie, a extraordinária canto-
ra. Tudo mudaria nela a partir dos
anos 40. Drogas e decadência fisi-
ca à parte, seus acompanhantes

f§

nem sempre seriam músicos da es-
tatura dos que a serviram nos anos
Columbia, todos eles de alguma
forma ligados ao jazz: Goodman,
Eldridge, Wilson, Shavers, Young.
E mais Ben Webster, Johnny
Hodgcs, Jonah Jones, Bunny Ber-
rigan, Jack Teagarden, Artie
Shaw, Buck Clayton, Harry Car-
ney, uma luminosa geração. E o
repertório também mudaria.

A Billie Holiday deste oitavo
volume já está mais entregue aos
standards que nos discos anterio-
res. É Gleason quem teoriza ao
dizer que ela, uma negra que desde
menina sofrerá na pele toda sorte
de infortúnios, cantava as canções
dos brancos por ser esta uma for-
ma de viver no mundo deles. Tal-
vez. Mas o sociologês nunca aju-
dou muito a explicar a grandeza
de certos artistas da música popu-
lar. As notas de contracapa de
Brooks, menos sociológicas que
técnicas, são mais esclarecedoras
sobre a Billie Holiday desse perío-
do de transição. Embora, já na
primeira faixa do disco (Then there
the eyes, uma aula de fraseado e de
como se deve dizer uma letra), a
gente acabe lembrando que uma
cantora como Billie Holiday não
se explica: ouve-se.

i

Ifaixaquente

H DISC0S/0s mais vendidos I RADIOS/ As mais tocadas B OUTRAS PARADAS

1°)Furacao2000 Virios (1/4)
2°) Out ol time HEM (216)
3°) Leandro S Leonardo...Leandro 4 Leonardo {3/48)
4°) Serious hits Phil Collins (6110)
5°J Lua cheia de amor int Virios (019)
6°) Love light hits Virios (0/1)
7°) Partideiro da pesada Bezerra da Silva (7/2)
8°) Lembrancas Virios (513)
9°J Starry night Julio Iglesias (916)

10°)Eu sou seu la Amado Batista (0/10)
Fonte: Nopem. 0 primeiro numero en Ire parinteses
indica a posicao do disco na semana passada. 0
segundo. hi quantas semanas esti na /is/a mesmo
nao seguidamente. Voltou: Eu sou seu li (Amado
Batista). Enlrou. Love light hits (Virios). Salram: Cow-
toys do aslallo (Chitadzinho S Xororij e Sing the
blues (The Simpsons).

¦ Radio Cidade
)') Loosing my religion REM
2*J How Long Information Society
3*] Acontecimentos Marina
4') You could be mine -Guns N'Roses
5') By my side -MS
i')1endoalua Paralamas
7') Unbelievable..... EMF
8") Etircilo de um homem si Engenheiros
9*j Rush rush Paula Abdul

VfMta virgin Matfonna

¦ Radio FM105
I*) Evidincias Chilaozinho S Xorord
?) Sonhoporsonho Josi Augusto
3') Oescu/pe mas eu vou chorar Leandroi Leonardo
4°) Pense em mim Leandro i Leonardo
S'jOutravez Mara
6'JBusca Fab. o Jr.
7') Super herdi Roberto Carlos
8c)Sonhodeamor Patricia
9') Unchained melody fl. Brothers

10°)Te amo Bialra

¦ 89 FM/Sao Paulo
1°) You could be mine Guns N'floses

2') Shin/ happy people fl EM
3'jPaixao Golpe de Estado
4') By my side MS
5') School day The Simpsons
6') Jesus cruci/icado no posle da light Nao fleiijia'o
7°) Tio longede tudo Bario Vermeiho
8*J Love rears its ugly head Living Colour
9') 0 exircito de um homem si Engenheiros

10')Edge ol the world Faith No more

¦ Inglaterra
1') (Everything I do) I do it lor you —Bryan Adams
2°) More than words Extreme
3°) How that we found love Have D and the Boyz
4') Move any mounlain Shamen
5') Thing that make you 90 hmm CSC Music Factory

¦ EUA
I") (Everything I do) I do it lor you .....Bryan Adams
2°) PASSION Rhytm Syndicate
3°) Every heartbeat Amy Grant
4') Summertime D J Jazzy Jeff
5'J II ain't 0ver'til it's over . . .Lenny Kravitz

Alemanha
t'l Wind ol change Scorpions
f) Gipsy woman Crystal Waters
3*) The shoop shoop song Cher
4') I wanna sex you up Color Me Badd
5'lSenza una donna Zuccftero

Belgica
I') More than words Extreme
fl Gipsy woman Crystal Waters
31) Senza una donna Zucchero
4')lneendroom Jo Vaily
S') I wanna sex you up Color Me Badd
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De la soul Is dead
De La Soul (Stiletto) ?••????• ??
Digital underground
Sex Packets (Stiletto) ? • ?? ?

Holydaysin Eden
Marillion (EMI/Odeon) ? • ?

Joana
Joana (BMG/Ariola)
Luck at the drawn
Bonnie Raitt (EMI) ? ? ?? ?

The Rembrandts
The Rembrandts (WEA) ? ?? t ?

Rio Negro
Vinicius Cantuciria (Chorus) ??? ? ?? ?? ? ? ? ??

Serenata
Nelson Gonpalves (BMG/Ariola) ??? ? ~k ?? ? ?? ?

St Louis blues
Louis Armstrong (Sony Music) ???? ?? ?? ?? ??? ??? ???

Wild at heart
Trilha Sonora (PolyGram) ?

I EM QUESTÃO/ 
'Serenata'

O coreto do

velho boêmio

JOÃO MÁXIMO

O 
preço 

de

uma ousadia

sk^E o primeiro problema que enfrenta todo cantor
que se aventure, hoje, a gravar um disco de velhas
canções seresteiras é ser comparado com os intérpretes
originais (principalmente quando esses intérpretes são
um Orlando Silva ou um Sílvio Caldas), o primeiro
problema enfrentado por Nelson Gonçalves ao gravar
um disco de velhas canções seresteiras é ser comparado
com ele mesmo. Ao fim das inevitáveis confrontações,
perdem todos, cantores em geral e Nélson em particu-
lar. Percorrer os caminhos sinuosos dessas canções —
em geral costuradas por linhas melódicas extensas,
oscilando entre desafiadores graves e agudos — não é
para qualquer um. Fazer isso aos 72 anos é ousadia
pela qual se pode ter de pagar um preço. Sílvio Caldas,
decerto o maior seresteiro da história, só se saiu bem
da empreitada porque, para contrabalançar a voz que
já não lhe era tão generosa, jamais perdeu sua rara
força de intérprete. Nélson é diferente. A voz sempre
foi seu único trunfo. Sem ela, não há como gravar
Chão de estrelas, Lábios que beijei, Quase que eu disse,
A deusa da minha rua. Graves pigarreados e agudos
mal-sustentados sempre são mais evidentes em tais
canções. Que tal outras?
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Marsalis: segundo volume de sua viagem por clássicos

Winton Marsalis

garante 
o 

jazz

M,

TÁRIK DE SOUZA

ESMO com o espaço reduzi-
do a um cscaninho para iniciados
num pais tomado por headban-
gers, tecnodancers e rappers, o jazz
ainda pulsa. E um dos principais
motores desse batimento sutil mas
determinado, é acionado pela fa-
milia Marsalis. Wynton, o trom-
petista do clã, não sossega o facho
iuminoso de seu sopro. Além da
porção erudita c da ancestralidadc
bluesy, ele já está no segundo vo-
lume de sua coleção de standards
tratados a pão de ló. Na escolha
do cardápio gourmet de Standard
time vol. 2: Intimacy ealling (Sony
Music), ele não foi muito modes-
to. Incluiu sua hipnótica Indelible
and nocturnal levada na surdina,
na atmosfera íntima antecipada
pelo título.

As demais eleitas flutuam no
tempo e no espaço. Entre a ances-
trai What is this thing cailed lore,
de Cole Porter, em 29, estreada
num musical londrino, IVake up
and dream levada a todo vapor
num trompete de linhas contínuas;
às fanfarras de encerramento de
Bourbon street parade, assinada

por Paul Barbarian c sua New
Orleans Band, cm 52. Dentro de
seu aproaclt de jazzista mains-
tream, Wynton faz do disco um
laboratório com experiências que
subvertem a sintaxe dos temas,
sempre observando os limites do
state of art de virtuoso.

Intimacy ealling também é um
tributo de Marsalys a seus ídolos
de cabeceira. O roteiro abre com
IVlien it's sleepytime down south
(31), tema da orquestra de Louis
Armstrong, o sopro inspirador do
trajeto múltiplo de quem se consi-
dera "interessado cm toda a músi-
ca". Até seu habitual desafeto, o
abrasivo Miles Davis, merece uma
referência na recriação da lírica
Yesterdays (de Jeromc Kcrn e Ot-
to Harbach, lançada pela atriz
Fay Tcmplcton no musical Roher-
ta, em 33). "Escalei essa música
porque suas notas longas me da-
riam oportunidade de confronto
com um Miles Davis que me im-
pressionava quando tocava jazz",
anota com um travo de ambigüi-
dade. "Ele realmente sabia fazer
uma nota longa- dizer alguma coi-
sa", concede. Marsalis homena-
geou ainda outro ícone dos exege-
tas, o Thelonious Mouk de

Crepuscule with Nellie, um campo
de provas para as dissonâncias" do
naipe formado por Marsalis,
Todd Williams (sax-tenor) e Wes
Anderson (sax-alto).

A cozinha básica do disco c
pilotada pelas teclas de Míircus
Roberts ("o mais talentoso dos
jovens pianistas", elogia o próprio
Marsalis), o baixo acústico metro-
nòmico de Reginald Veal e a bate-
ria (quase sempre á base de esco-
va s) de H c r 1 i n H ey. Eles
pavimentam o sopro de Marsalis
com o combustível adequado para
baladas solares (Embraceahle you.
dos irmãos Gerslnvin em 30) ou
soturnas (The end of a lore affair.
de E. C. Redding. lançada por
Mabel Mercer cm 50). Ocasional-
mente, a coincidência entre as li-
nhas melódicas de /'// renwmbei
April (lançada por Dick Foran no
filme Cavalheiros da galhofa, d;-
dupla humorística Abott & Coste-
Io, cm 41) c Copacabana (João di
Barro/ Alberto Ribeiro, gravad;
por Dick Farney, em 1946) fie;;
sublinhada pela dicção eloqüente
do trumpete marsaliano. Alguéir
capaz de fornecer relevo e balançc
a um repertório atemporal. Coiv
ele, o jazz continua seu curso.

I A SELEÇÃO DA SEMANA
¦ De La Soul is dead — De
La Soul (Stiletto). Kelvin Mer-
cer, David Jolicoeur e Pase-
master Maseo, todos na casa
dos 20, formam o trio de rapei-
ros de Amytiville, Long Island,
que invadiu as paradas em 89
com o álbum de estréia Three
feet high and rising. Trinta me-
ses depois, sai este segundo
disco, na mesma batida, mas
menos engajado nas letras.

psg

¦ The Rembrandts — The
Rembrandts (WEA). Disco de
estréia da dupla Danny Wilde e
Phil Solem, ex-integrantes da
banda Great Buildings. Antes
de se reunirem para formar
The Rembrandts, cada um gra-
vou discos solos. Juntos, com-
puseram e gravaram as 13
canções que serviram de base
para este LP com climas e so-
noridades dos anos 60.

¦ Digital underground —
Sex Packets (Stiletto). Disco de
estréia de seis rapeiros de
Oakland, Califórnia. Duas das
faixas, The Humpty dance e
Doowutchyalike, já estão nas
paradas. O Sex (nome tirado
dos pacotinhos mágicos que
davam prazer aos astronautas
nas longas missões no espa-
ço) se propõe a fazer uma fu-
são do rap com o funk e o
rock.

¦ Rio Negro — Vinícius Can-
tuária (Chorus). O cantor e
compositor continua multipli-
cando parcerias. Neste seu
sexto disco, mistura sons e
propostas que põem lado a la-
do Chico Buarque e Lulu San-
tos, Caetano e Evandro Mes-
quita, Marina e Victor Biglione,
baladas pop de sabor interna-
cional, bossa nova e uma can-
ção dedicada ao seu Amazo-
nas natal.

¦ Holydays in Eden — Maril-
lion (EMI-Odeon). Depois do
rock progressivo, do Procol
Harum, Gentle Giant, Yes, Ge-
nesis, vem o rock neoprogres-
sivo do Marillion. É assim que
se define o quinteto londrino
que desde 1983 mistura seu
som ao de outras áreas, como
a do tecnopop e a da música
erudita. Este LP, lançado em
dezembro, é o sétimo do gru-
PQ-

¦ Serenata — Nélson Gon-
çalves (BMG-Ariola). Em seu
117° disco, o cantor de 72 anos
aposta na própria voz e com
ela revive difíceis canções que
entraram para a história em
interpretações do melhor Or-
lando Silva e do melhor Sílvio
Caldas (Pierrot foi lançada por
Jorge Fernandes). No acompa-
nhamento, os violões de Dino
e Rafael e a flauta de Altamiro.

¦ Joanna — Joanna (BMG-A-
riola). O 11° disco da carreira
da cantora é coerente com os
anteriores: baladinhas român-
ticas, Sullivan & Massadas,
Carlos Colla & Chico Roque,
versões, uma composição da
própria Joanna, tudo num cli-
ma muito Roberto Carlos que é
a marca da intérprete. Há até
uma Tente... outra vez, de Isol-
da.

¦ St Louis blues — Louis
Armstrong (Sony Music). O
Satchmo de 1929 e 30 em gra-
vações históricas extraídas do
antigo catálogo OKee, quatro
delas até aqui inéditas (in-
cluindo três takes da faixa-titu-
Io). Louis, trompete e voz, es-
tava em plena forma na época,
embora já tivesse iniciado seu
tão combatido (pelos puristas)
namoro com os standards.

¦ Luck of the draw — Bon-
nie Raitt (EMI-Odeon). Alheia
aos protestos contra o
Grammy que lhe deram, Bon-
nie garante com suas baladas
um lugar nos top 100 america-
nos. Cantora, compositora,
guitarrista, interpreta 12 can-
ções neste LP. A maioria dos
arranjos é para pequeno con-
junto, com direito a back vo-
cais e a Paulinho da Costa na
percussão.
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¦ Wiid at heart — Vários
(Sony Music). Trilha sonora do
filme de David Lynch (no Bra-
sil, Coração selvagem). O ator
principal, Nicolas Cage, canta
canções á maneira de Elvis,
mas há fonogramas não-origi-
nais que vão de Van Morrison
à velha orquestra da Casa Lo-
ma. A música de fundo é de
Ângelo Badalamenti, o compo-
sitor favorito do diretor.

bom humor da 

'dance

music' com o The KLF

1

JAMARI FRANÇA

INQUANTO o rock hiber-
na em cima do seu passado, a
dance music toma de assalto as
paradas. Cá na terrinha, os ca-
tálogos das gravadoras estão
inundados por lançamentos de
dance music, a maioria chapi-
nhando na mesmice. De vez
em quando até que surge algo
que preste como The white
room, do duo inglês KLF
(PolyGram).

O KLF é a união do escri-
tor, compositor, produtor Bill
Drumond com o eletronic man
Jimmy Cauty numa soma cria-
tiva que funciona desde 1989
com este nome e desde 1987
com o rótulo de The Justified
Ancients of Mu Mu ou The
Jams. No festival de rótulos
que assola o pop mundial, eles
são anunciados como Ambient
House, uma perversão da Am-
bient Music, de Brian Eno, ou
então música para elevador de
corporações replicantes. Eles
freqüentam desde 1987 as pa-
radas européias e agora mes-
mo, com este segundo LP, co-
mo The KLF, estouraram com
La.st traiu to Central.

The KLF e a ambient house

A fórmula sonora do KLF
inclui efeitos, vozes, alguns
instrumentos acústicos e mui-
tos samplers. Musicalmente
eles misturam house com funk.
reggae e hip Itop, mas enxertam
muitas linhas melódicas que
fogem do som repetitivo destes
gêneros. Chegam até a escorre-
gar para melodias meio melo-
sas, como acontece com Justi-
fied and ancient, a faixa de
encerramento, anunciada co-
mo uma outra versão da músi-
ca "Hev, Iwy, we are not the

Monkees", prova do espiriu
humorístico do duo.

A faixa de abertura, IVha
time is love, resume a receita di
KLF. Entra um vento encana
do sampleado, um vocalis
soul, tiros de metralhadora
batida e teclados house e un
vocal masculino de rap cor
um apoio feminino. Nos sem.
plers estão Kick out thejam, d
seminal banda american
MC5, uma frase gritada n
meio da introdução, e um sor
de multidão tirado do LP Al.
solutely tive, dos Doors, cor
direito ao "thank you, them
you" de Jim Morrison. Todc
os trechos alheios aproveita
dos foram devidamente licer
ciados, uma providência que <
KLF toma agora depois de se
processado por ter usado ur
sampler não autorizado d<
grupo Abba no primeiro Li
The what time is love story. H,
samplers de multidão tambén
do Rattle and litim, do U2
Nestas colagens, o disco va
cm frente com destaque par,
as vozes convidadas de Maxin
Harvey e Katie Kisson, mais <
rap de Ricardo e Isaac Belk
(se alguém souber quem são
me conte).

GALPÃO DAS ARTES

rs.
museu de arte moderna . rio

OS ANOS 80 E O PROBLEMA
DE SUA GERAÇÃO
orientação: Reynaldo Roels Jr.
informações no local
AAA av. infante dom henrique, 85 . aterro . tel. 210 2188 r.69

apoio: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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Nelson Gonpilves

I

MARCOS VERAS

I ÃO fosse de Nélson Gonçal-
ves, seria puro chover no molha-
do. Quem pode encarar um reper-
tório cinqüentenário, com
canções mitológicas, se não outro
mito? Nélson retoma Deusa da
minha rua, Chão de Estrelas e até
mesmo a meio esquecida Sertane-
ja. com seu timbre aveludado, que
mostra, cm algumas passagens, o
efeito do tempo. Mas quem se
importa? O desfile das canções,
obrigatórias no repertório de
qualquer seresteiro de cidade do
interior, alegra (?) almas que vibram com a tristeza e
melancolia de versos como "sou a estátua perenal da dor"
de Lábios que Beijei. Um destaque é a melancólica
Pierrot, de Joubert de Carvalho e Paschoal Carlos Mag-
no: "há sempre um vulto de mulher sorrindo em desprezo
á nossa mágoa". No acompanhamento, show de bola
com Rafael Rabello, Dino, César Faria, Caçulinha e
Altamiro Carrilho. Os arranjos de Rafael, se não chegam
a empolgar, realçam as plangentcs melodias e deixam
Nélson á vontade em seu eterno coreto.

Nélson Gonçalves
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Bailarinos do Trockadero durante parddia ao bale O Lago dos Cisnes
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' SAGITÁRIO • de 22/11 a 21/12
Mudanças à vista.
Pressões internas e
externas fazem você
¦se desprender de posturas e bases que
traziam conforto e certa superficialidade. É
tempo de assumir responsabilidades reno-
vadoras. Ânsia de renovação.

CAPRICÓRNIO • de 22/12 a 20/1
Relações superfi-
ciais sofrem um co-
lapso para que seja,
possível transformar o medo de amar ou
interesses egoístas numa verdadeira troca
de emoções e sentimentos. Humor corrosi-
vo e mente insegura. Agitação.

AQUÁRIO • de 21/1 a 19/2
Fase realmente in-
tensa e um tanto
quanto enigmática
faz com que o aquariano
do fim do 2o decanato,

especialmente o
viva desafios de

relacionamento ou de falta de entrosamen-
to com o ambiente. Não brigue à toa

PEIXES • de 20/2 a 20/3
É preciso saber o
quanto você vale e
quais são as süas 
reais chances de êxito diante de ambições
fortes e determinantes. Fase para se diver-
tir e buscar mais espaço para poder ex-
pressar seus dons. Mudança de hábitos.

TOURO • de 21/4 a 20/5
Necessidade de re-
pouso e de ser reco-
nhecido dentro da
esfera doméstica. Mente muito sensível,
intuitiva, mas, também, capaz de dar uma
forma prática às suas inspirações. Fase
para criar e lapidar seus talentos.

/^>r . >>?yj

LEÃO • de 22/7 a 22/8
Hoje e amanhã são
dias movimentados
que fazem você ex-
pressar desejos e impulsos inconscientes
que não estavam tendo espaço para aflora-
rem. A noite é intensa, animada, mas exige
jogo de cintura e menos ansiedade.

VIRGEM • de 23/8 a 22/9
Sonhe com os pés
no chão e se desen-
volva espiritualmen- _
te. É claro que é preciso apurar o seu lado
funcional, hábil e inteligente para poder
saber discernir bem quando estiver diante
de impasses emocionais.

£2 tt
LIBRA • de 23/8 a 22/10
O dia e a noite reve-
lam-se agitados e
tendem a impulsio-
ná-lo a momentos de exibicionismo e de
contestação. O importante é achar alterna-
tivas criativas que possam satisfazer seus
anseios de mudança. Ação.

ESCORPIÃO • de 23/10 a 21/11

3

Por volta da meia-
noite é provável que
você possa extrapo-
lar um pouco na forma de comer, beber e
se relacionar, ativando seu lado mais in-
tenso, magnético e irônico. Sensualidade
gritante. O dia lhe pede concentração.

PARKER E HART
NUM CAVALO A/1EO\W1~CO, EU /\CHQ .. .

J
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ATENÇrAO NO
OMBRO UlRElTfAl
MÃOS FIRMES! [
OLHOS NA
BOLAi PER-
NAS MAIS

—\ ABERTAS.1
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ÁRIES • de 21/3 a 20/4
Fase para economi-
zár dinheiro e ener-
giâ, ressaltando seu
lado mental, lógico e estratégico, que tenta,
em cada detalhe, levar avante seu objetivo
maior. Integre diferentes alternativas em
torno de um ideal maior.

GÊMEOS • de 21/5 a 20/6
Não seja muito in-
constante e desaten-
cioso ao conversar e
se relacionar com irmãos e pessoas do seu
convívio. Inspiração artística e capacidade
para impressionar os outros através das
palavras. Escreva cartas.

CÂNCER» de 21/6 a 21/7
Momento importante I ^
para mudar os seus
valores e tomar me-
didas importantes na condução dos seus
negócios e da sua forma de lidar com bens
materiais e as finanças. A noite acena com
possibilidades de exageros.

HORIZONTAIS — 1 — trastos velhos ou estragados; coisa
sem valia; 10 — caipira; abobalhado; 11 — quo tôm poucas
flores; 13 — trombeta com rossoador. dos índios bororos, a
qual produz um som cavernoso e grave, que serve para
acompanhar os ritos religiosos; 14 — saudação especial a
Exu; 15 provida de apòndice carnudo do funiculo quo cobre
o mlcópilo apôs a fertilização do óvulo; 17 — espôcie do
tambor alongado e aberto numa das extremidades, tendo
uma vara presa ao centro da pele, na parte interna, pela
qual é tocado o instrumento; 18 — charquo; roupa de
casimira surrada; 19 — capaz, habilitada; 21 — habituada;
23 — língua filosófica universal; 25 — sindrome decorronte
de inflamação intestinal, especialmente cólica, e que inclui
dor abdominal, tenesmo e defocaçÇes freqüentes, con-
tendo sangue e muco: infeccâo. basilar ou amebiana,
dos intestinos, de que resultam evacuações freqüentes;
28 — exclamação do asco. desprezo ou pouco-caso. pro-
nunciada de maneira cantada e lenta, e seguida quase
sempre de outra; nxü: 29 — diz-se das bicicletas cuja
corrente é substituída por outro sistema de transmissão dos
movimentos do pedal; 30 — todo corpo celeste considorado
em relação à influência que. segundo os astrólogos. exer-
cem nos destinos humanos; 31 — vasilhas do vinho
VERTICAIS — 1 — ave passeriforme. família dos fringi-
lldeos, de coloração parda, lavada de vermelho e pinta-
da de preto no dorso alto. alto da cabeça pardo-escuro
com trôs estrias cinzentas longitudinais, asas e cauda
marginadas de vermelho ou cinzento, coberteiras supo-
riores médias da asa marginadas de branco, colar lateral
vermolho; 2 — alteração da urina (pi ); enfermidade que
provoca o descontrolo urinário (pl); 3 — coisas sobronatu-
rais; árvore típica do cerrado, das bignoniàceas. de casca
suberosa e grossa (pl ); 4 — designação comum aos bagres
marinhos; 5 — ornato em forma de focinho de animal; caixa,
nas instalações elétricas, onde se acham os interruptoros
gorais; vaso para levar ao fogo certos corpos, sem que a
chama os toste; 6 — canção para dançar, de estrutura
variável; poema formado de trôs oitavas ou trôs dòcimas.
que têm as mesmas rimas e terminam polo mesmo verso,
soguidas de uma meia-ostrofe. dita oferta ou ofertôrio.
na qual se repetem as rimas e o último verso das
oitavas ou das décimas; 7 — fruto da árvore das moráceas.
provenientes do Irã e do Cáucaso. e que fornece madeira de
uso na indústria; nome comum a várias silvas, algumas das
quais cultivadas, que tôm frutos drupácoos agregados, su-
culentos e doces, pretos ou vermelho-oscuros. comestíveis;
8 — espécie de lagosta; salmoura feita dos intestinos dessa
lagosta; 9 — qualquer estabelecimento permanente criado
para conservar, estudar, valorizar pelos mais diversos mo-
dos, e sobretudo expor para deleite e educação do público,
coleções do interesse artístico, histórico e técnico; 12 —
pessoa ou coisa sem valor ou insignificante; doença incurá-
vel; 16 — fugir a. não tratar diretamente, tergiversar acerca
de; andar para os lados, andar de travós (o cavalo); 20 —
designação comum a várias espõcies do gênero Cecropia,
da família das moráceas, que se caracterizam pelo tronco
indiviso. com grandes folhas digitadas no ápice, e polas
flores mínimas agregadas em espigas muito apertadas, cujo
gomo terminal é grande e protegido por amplas estipulas,
constituindo o alimento preferido das preguiças, abrigando
também formigas agressivas; 22 — cotovelo ou enseada na
costa; 24 — capa do prepúcio ou estojo peniano, feita de
certas folhas, usada pelos índios parintintins (pl ); 26 —
está bem; 27 — sufixo formador de substantivos com a
idéia de profissão, oficio Colaboração do Prol. PEDRO
DEMO — Brasília.

CORRESPONDÊNCIA
MARINO L. DE MEDEIROS — CEC — Ipanema — Agra-
decomos a colaboração, composta de charadas e cru-
zadas. como sempre dentro do figurino. Nosso abraço.

LOQOGRIFO (aplicação das letras e conceito)
1. Esta MENINA (8-5-8-2) sem POSE (1-10-8-4-2)
Do MEIGUICE (4-2-3-9-4-5-10) SEM IGUAL (5-6-1-10-3)
VIVE (6-7-3-2) uma vida MODESTA (1-10-3-4-2)
Com ECONOMIA geralMARINO L DE MEDEIROS — CEC — Ipanema
CHARADA APOCOPADAS (supressão da última sílaba)
2. Pela PEQUENA PORTA passou aquela CARGA enor-
me, mas estreita. 3-2

CELLY —CEC —Tijuca
CHARADA ADICIONADA (adiçAo de sílaba)

3 Foi IRREGULAR a colocação daquela LETRA GREGA
no nome do MOURO. 1-1

FREI IGNÁCIO — CEC — Jacarepaquá
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — comodidade; apex, metodico; elafebo-
len; loca; oni; a se; asa; fr; capim; raio; uísto; ubas; lai;
ragade; alalo; aras.
VERTICAIS — cometacula; metalepsia; dodecamoro; daco;
apoio; de; exonirose; el; ofo; ibas; enfiada; saial; aruga; it;
abar
LOQOGRIFO DO ALTER-EGO 1 cortesão CHARADAS
EPENTÉTICAS. 2. mito/minuto; 3. naco/nanico.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57 ap. 4 -
Botafogo-CEP 22270

•As paródias bem cuidadas

:dõ Trockadero não poupam
[nenhum dos mitos do balé

Divulgação/ Gene McDougle

ROBERTO COMODO

'ÃO PAULO — Homens feitos, fortes e
robustos, equilibram-se na ponta dos pés cm
delicadas sapatilhas. Com seus pesados cor-
pos, interpretam cisnes, princesas e angustia-
das damas vitorianas numa divertida paródia
de grandes números do bale clássico. Essa
irresistível comédia está de volta aos palcos
brasileiros, com a temporada que o grupo
americano Lcs Baileis Trockadero de Monte
Cario faz, a partir desta sexta-feira, no Tea-
tro Municipal de São Paulo, com quatro
recitas, e no Rio, também no Municipal, com
espetáculos do dia 13 ao dia 15.

O humor satírico do Les Baileis Trocka-
dero de Monlc Cario já esteve aqui por duas
vezes, cm turnês realizadas em 1978 e 1980.
Agora, depois de 11 anos, a companhia volta
'completa. São dez bailarinos de formação
clássica e técnica apurada, que se juntaram
para debochar do balé tradicional com talen-
to 'e alguma maldade. Os bailarinos do
Trocks, como são conhecidos pela imprensa
americana, fazem tanto os papéis masculinos
como os femininos, e nenhum mito do balé
clássico, de Balanchinc a Martha Graham,
escapa do ataque de suas sapatilhas.

"Procuramos apresentar o balé como um
espetáculo de arte na sua melhor concepção,
mas sempre explorando o lado cômico das
coreografias", explica Tory Dobrin. um dos
bailarinos. "O comentário bem-humorado
dos grandes halés clássicos tem sempre uma
resposta imediata da platéia", acrescenta o
também bailarino Jim Jendcr. Ambos lcm-
bram que o Les Baileis Trockadero de Monte
Cario foi fundado cm 1974. por um grupo de

Bailarinos do Trockadero durante paródia ao balé O Lago dos Cisnes

entusiastas do balé, entre eles o atual diretor
artístico. Nacth Taylor, já com a proposta de
paródia do bale tradicional.

O nome do grupo, assinala Dobrin, loi
inspirado no Balé Russo de Monlc Cario,
uma companhia do inicio do século, e na
Troeadcro Gloscinia, um outro balé, onde os
homens dançavam papéis femininos. O fato,
inédito, de que robustos homens podiam
dançar cm sapatilhas de ponta sem se esbor-
racharem no chão foi um sucesso. Os bailari-
nos Cômicos começaram a carreira no off-
(i/Z-Broadway. foram descobertos pela critica

da revista New Yorker. c, cm seguida, consa-
grados pelos jornais Tlic New York Times e
Vitkige Voice. Um ensaio fotográfico do fa-
moso Richard Avedon na revista Vogue, em
1976, celebrizou o grupo na Europa. Depois
disso, ninguém mais segurou as irreverentes
sapatilhas.

Os bailarinos do Trockadero dizem que é
divertido parodiar as grandes coreografias do
balé clássico, mas ressaltam a dificuldade do
trabalho. Eles fazem cinco horas por dia de
aulas, c só depois desenvolvem o lado còmi-
eo. "Dançar os papéis femininos num balé è

um desafio, porque as mulheres dançam mais
que os homens", lembra Jim Jender. que
também se queixa do uso das sapatilhas de
ponta. "A ponta sempre dói. porque não é
uma postura natural, mesmo para nuilhc-
res'\

Nessa temporada, o repertório do Troe-
kadero será o mesmo já visto no pais em
1980, agora com pequenas variações e um
grupo totalmente novo de bailarinos. Ele co-
meça com o segundo ato de O Uif>o dos cisnes,
o famoso balé criado por Tchaikowsky, cs-
treado pelo Bolshoi cm 1877. A versão do
Trockadero é de Trutti Gasparnctti. com ce-
nários de Clio Young e figurinos de Nalch
Taylor c Mike Gonzales, o figurinista do
grupo. O curioso é que Gonzales, que faz a
bailarina Natasha Notgoudenoff, também
interpreta o bruxo Von Rothbart, num duplo
transformismo.

Depois da façanha, será apresentado um
Pus de qnutre. com música de Cesarc Pugni.
A peça foi criada por Jules Pcrrot, no século
passado, para reunir num mesmo número as
quatro melhores bailarinas do Majesty's
Thcatrc de Londres. O pus de deus de O
corsário, criado por Marius Petipa cm 1899 e
que glorificou Rudolf Nurcyev e Margot
Fonteyn, é outra atração, seguida pela cena
final de A morte do cisne, na famosa coreo-
grafia de Fokinc. concebida para Ana Pavlo-
va em 1905.

Na última parte do espetáculo, o Trocka-
dero se volta para a dança contemporânea,
com Sprinx waters, coreografia baseada em
Messercr, com música de Rachmaninoff, on-
de o grupo revive, nos anos 90, as acrobacias
do balé soviético dos anos 30. A apresenta-
ção termina com Yes, Virginii. unother piano
bailei, coreografia de 1'eler Anaslos sobre
música de Chopin. com figurinos de Mike
Gonzales.

Saiu no
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Banco do Brazil
Por ordem deste estabelecimento começou a
demolição dos prédios da rua I" de Março,
110 quarteirão que vai do Rosário a Igreja da
Cruz dos Militares, fundos até o bccco da
Lapa, onde deve ser construído o novo e
monumental edifício para o qual mudará o
Banco do Brazil.
A Carestia da Carne
Sobre este importante assumpto escrevem-
nos do curato de Santa-Cruz as seguintes
linhas, para as quacs pedimos a attenção do
Sr. director da Estrada de Ferro Central do
Brazil.
Se a falta de gado nos campos de Santa-
Cruz só é devida ao facto de não fornecer a
estrada de ferro transporte para o gado que
estaciona em Bemfica c Cruzeiro, acredita-
mos que será prompUimente remediado o
mal. que ora levamos ao conhecimento do
Sr. Dr. Crockat de Sá.

Decreto sem Effeito
Consta que foi declarado sem clleito o de-
creio de 11 de Abril de 1891 que designou o
Dr. Tarquinio Braulio de Souza Amarantho
Filho para ter exercício na I" cadeira do 4"
anno do curso de engenharia civil da Escola
Polytechnica.

Haydée França
É este o nome de uma jovem pianista, na tu-
ral do Pará, e aqui chegada, ha poucos dias.
Apresentar-se-ha amanhã ao publico to-
mando parte em um concerto que organisou
com o concurso de distinetos artistas c ama-
dores, e que se realizará no salão Bevilac-
qua. O programma loi habilmente organisa-
do, e da sua execução se encarregarão, além
da distineta pianista, os Srs. Frederico Nas-
cimento, Alfredo Napoleão, M. Soares,
Rossi e Jeronymo Silva Júnior.

I HORÓSCOPO I CRUZADAS
Carlos Magno CARLOS DA SILVA

O) 1091 Uruied f aatuie Syndiute. Inc
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Marcos Palmeira e Andréa Beltrão foram aplaudidos em Vai trabalhar vagabundo II Rogéria e Felipe Camargo estão em Sanpaku, forte concorrente que será exibido hoje

Gramado entre 
palmas 

e vaias

Público começa a

esquentar mesmo

com filmes fracos

Gsusana 

schild

RAMADO,
RS — Palmas
calorosas para

Vai trabalhar vaga-
bundo II - a volta, de
Hugo Carvana, pai-
mas perplexas para O
filme da minha vida,
de Alvarina Souza Sil-
va, palmas paulistas
pós-modernas para o
curta IV li o I es, de
A.S.Cecílio Neto;
vaias discretas para
Independência, de
João Batista de An-
drade.

Esquenta o público
de Gramado, mas um possível de-
bate continua mais em torno da
penúria da produção do que do re-
sultado nas telas. Ou porque os fil-
mes já foram vistos, como o simpá-
tico e afetivo Vai trabalhar
vagabundo //; porque apenas uma
drástica falta de opções explica a
seleção da débil alegria de Manobra
radical, das boas intenções frustra-
das de A república dos anjos, ou do
constrangedor O filme da minha vi-
da.

Equivalente ao Primeiro de
abril, Brasil, de três anos atrás, de
Maria Letícia, O filme da minha vida
desfia as dificuldades de uma meni-
na pobre do interior de Goiás para
realizar o sonho de ser cineasta e
terminar seu primeiro longa. Mais
ou menos o que Truffaut fez em A

:j||

noite americana. Garra e determina-
ção não faltam a Alvarina Alves de
Souza, como bem mostrou na tela.
(E o tema renderia fácil o gênero
mais comum do cinema brasileiro).
A moça, bem interpretada por Dira
Paes, faz das tripas coração para
fazer seu longa — filma com sobras
de negativos, usa negativos velados,
esbraveja, se emprega como domés-

tica na casa de Luiz/
Lucy Barreto (Maria
Zilda/Guilherme Ka-
ran) e quase mata o
público de rir. Entre
outras façanhas, a
moça se vinga da Em-
brafilme reproduzindo
encontro com o ex-di-
retor Fernando Ghig-
none, enxerta curtas
para esticar o tempo
do filme. A generosa
platéia de Gramado
aplaudiu o esforço, e o
júri pode se lembrar
dele na premiação,
mas dificilmente o fil-

me da vida de Alvarina será com-
partilhado por platéias menos cúm-
plices de intenções cinematográficas,
como exibidores, distribuidores, e,
principalmente, o público, muito jus-
tamente mais interessado em resulta-
dos do que em empenhos ingênuos e
insustentáveis. O esperado Wholes,
de A.S.Cecilio Neto, produção do
Channel 4, agradou a ala pós-moder-
na paulista, mas promete mais do
que cumpre. Inspirado nos buracos
de São Paulo, Wholes arranha a filia-
ção ao didatismo de Ilha das Flores,
mas não atinge a ligação orgânica
entre forma, texto e conteúdo do
filme de Jorge Furtado. Mesmo as-
sim, seu virtuosismo de câmera e seu
esteticismo arregimentaram defenso-
res ferrenhos em Gramado.
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PETROBRAS APRESENTA X%>.

ORQUESTRA

PRt) MUSICA

DO RIO DE JANEIRO

5ÉRIE ESPECIAL
6-. CONCERTO

PROGRAMA

WOLFGANG AMADEUS MOZART

A Flauta ]Mágiea, JV 620 "Abertura"

Concerto 11 •; 20 p/ piano em Ré Menor, K. 466
Qilllio Draghi, piano

PIOTR ILYICH TCHAIKQWSKY

Suite n? 1, em Ré Menor, op. ^3

R egente Convidado
Jose Ouadalupe Flores

SALA CECÍLIA MEIRELES

09 DE AGOSTO 21:00H
o concerto começará rigorosamente no liorário

ingresso: Cr$ 2.000,00(balcão e platéia)Cr$ 1.000,00 (estudantes e ASCM)

uilormaçoes:
(oji) iji-op?

patrocínio

^ PETROBRAS
patrocina Jora exclusiva

ilos eventos OPM

Assinatura Jornal do Brasil

Rio de Janeiro

¦floradas na serra

Atenção videomakers, diretores
de curtas e médias e documentaria-
tas. De 8 a 14 de setembro entra
em cartaz a 14" Jornada de Clne-
Video do Maranhão. E de 20 a 26
de setembro é a vez da XVII Jor-
nada Internacional de Cinema da
Bahia, este ano com o lema Por um
mundo mais humano. Na competi-
ção estarão também produções da
América Latina e da África de lín-
fiua portuguesa.

Guilherme de Almeida Prado
soube que o trafler de sen Dama do
Cine Shangai estava passando em
Londres como "um filme argenti-
no de excepcional qualidade". Vai
mal a fama do cinema brasileiro

Maria Zilda, impagável como
Lucy Barreto cm O filme da minha
vida, é fortíssima candidata ao prê-
mio de melhor coadjuvante do Festi-
vai. Trata-se de uma private jokc,
mas como dificilmente o filme sairá
no circuito, vale pelas gargalhadas
que provocou durante a exibição.

O Festival de Gramado é ótimo.
O problema são os filmes.

Rogéria, a pistoleira de Sanpa-
ku, é a campeã de popularidade em
Gramado.

Agradando a mostra interna-
cional de cinema que corre parale-
Ia ao Festival. Por enquanto, as
preferências vão para a produção
chilena La lona en cl espejo, de
Silvio Caiozzi.

Já o argentino Despues de la
tormenta teve como maior surpresa
a presença de-Joffte Soares, exceien-
te como sempre. Mas a tecla de que"tudo pode piorar" não agradou.

O produtor habitual de Feman-
do Solanas, Envar cl Kadri, adianta
que o filme El viaje sai em dezem-
bro, e com uma super-sequência com
o ator Ququinho Brandão.

Joffily prefere

fazer um filme

'descomplicado'

r
RAMADO, RS — "Uma
T produção descomplicada. O

momento cinematográfico
não permite maiores complicações."
Assim o diretor José Joffily define
Sanpaku — o olho da ambição, o
último e mais esperado concorrente
do 19° Festival de Gramado, que
será exibido hoje e é apontado por
alguns olheiros como forte candida-
to aos Kikitos deste ano.

Sanpaku (três brancos, em japo-
nês, e também como são chamadas
as pessoas que têm a íris alta, dei-
xando aparecer a parte inferior do
olho) é um thriller urbano envolven-
do um bandido (Roberto Bomtem-
po), um poeta (Felipe Camargo),
uma mulher linda (Patrícia Pillar),
um velho (Sérgio Brito) e uma pisto-
leira (Rogéria). E se esta apresenta-
ção pode parecer simplificada, é isso
mesmo. "Escrevi uma história sim-
pies, para fazer um filme descompli-
cado, já que o seu momento não
comportava maiores extravagân-
cias".

O momento em questão corres-
ponde â gestão Ipojuca Pontes, "um
momento muito rancoroso", lamen-
ta Joffily. E Sanpaku surgiu como
uma reação não só ao rancor como
á impotência vigente na área cultu-
ral: "Eu e equipe decidimos fazer o
filme movidos por um sentimento

GALPÃO DAS ARTES

museu de arte moderna . rio

O

ATELIER

PERMANENTE

orientadores:

Luiz Áquila,Ronaldo do Rego Macedo

Tunga, Milton Machado

Duração: 7 de agosto a 20 de dezembro
Terça a sexta-feira de 11:00h às 19:00h

INSCRIÇÕES ABERTAS!

^ J\ A museu de arte moderna do rio de janeiro
\ av. infante dom henrique, 85 . aterro

apoio: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

(021)585-4321

Joffily fez thriller urbano

comum de que ninguém vai nos di-
zer se vamos fazer filmes ou não.
Essa decisão seria nossa".

Com uma câmera 16mm na mão
e um orçamento de USS300 mil (o
mesmo valor da pedra fatídica que
move a trama do filme) Sanpaku
saiu do papel para a tela. "Da esco-
lha do equipamento à escolha das
locações e dos personagens — tudo
foi feito pensando na descomplica-
ção". As filmagens de quatro sema-
nas foram previstas para "pouca
kombi", conta o diretor. Em com-
pensação, "a preparação das filma-
gens durou 12 semanas, para não
perdermos tempo e dinheiro de-
pois". Essa economia de recursos,
segundo Joffily, ao invés de repre-
sentar uma contenção da criativida-
de, funcionou como estímulo em
busca do essencial — tanto na pro-
dução como na qualidade do filme.
E Joffily acredita ter substituído um

provável comprometimento por um
rigor na realização no qual temrcs-
ponsabilidade tripla, como roteiris-
ta, produtor e diretor. Seu primeiro
longa-metragem, Urubus e papa-
gaios, foi decorrente de um convite,
recebido com prazer, mas com ener-
gia detonada para um projeto
alheio.

Já Sanpaku, enfatiza, c o filme
que quis fazer, uma síntese de in-
flucncias dc romances policiais de
David Goodics, Dashiel Hammett e
James Cain adaptadas para o cená-
rio carioca.

Garantindo que a ampliação pa-
ra 35mm ficou perfeita, e com um
sócio na produção— Roberto Men-
des, da Sagres Home Video — José
Joffily deixará Gramado, coro, ou
sem Kikitos, disposto a colocar o
filme nas telas o mais rápido possi-
vel. Para ele, a questão mais grave
do cinema não é o próprio cinema,
mas a televisão, a única do mundo,
assegura, que produz seus próprios
programas e não absorve outrasfor-
mas de produção: "Esse é o nó da
questão. Sem resolver essa questão,
o cinema continuará no CT1."

Também participando do Festi-
vai dc Gramado como co-roteirista
de Vai trabalhar vagabundo II-- a
volta, Joffily discorda da recorrente
fragilidade nos roteiros brasileiros:"De vez em quando se elege um
judas para o cinema brasileiro. Já
foi assim com a produção e com a
fotografia. Não concordo com isso,
mas a cobrança pode ser boa. Ajuda
a melhorar."

Sanpaku. o olho da ambição, tem
fotografia de Nonato Estrela, músi-
ca de David Tygel/Mauricio Maes-
tro e direção de arte de Yeda Lewin-
sohn. (S.S.)
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O cordel fantástico de Galeano

Uruguaio prepara livro de contos ilus-

trados por cantador pernambucano

REGINA 

ZAPPA

EPOIS de lançar no Rio, no
mês passado, a versão em por-
tuguês do seu Livro dos abraços

(editora L&PM, tradução Eric Nepo-
muceno), o escritor uruguaio Eduardo
Galeano se prepara para um vôo dife-
rente. Com muito entusiasmo ele vem
trabalhando no seu novo livro, Ameri-
cuentos (Americontos), uma série de
contos que misturam realidade e ficção,
imagens e palavras. Voz pausada, fa-
lãndo um português fluente com ligeiro
sotaque castelhano, Galeano, 49 anos,
descreve sua nova aventura. "Estou
trabalhando com sonhos, com a imagi-
nação coletiva que vem da realidade,
mas que vou processando com muito
mais liberdade do que antes."

t É como uma nova fase, contou Ga-
leano, numa longa conversa com o
JORNAL DO BRASIL antes de voltar
para Montevidéu no final de julho. A
grande novidade é que esses contos —
"relatos de quatro ou cinco páginas,
um verdadeiro latifúndio de palavras"— vão ser entrelaçados pelas imagens
nordestinas de um cantador de cordel,
um pernambucano de Bezerros — José
Francisco Borges, que faz xilogravuras.
Galeano sempre teve grande admiração
pelo trabalho de José Francisco, mas
não o conhecia pessoalmente. Decidiu,
recentemente, que era hora de procurá-
lo para propor o trabalho conjunto. O
encontro foi complicado. José Francis-
co desconfiava do gringo. "Eu falava
dor projeto de pegar histórias da memó-
ria coletiva, lendas populares, contos
sem autor de diferentes lugares da
América Latina. A partir daí, eu criaria
histórias com total liberdade para tra-
bajhar com ele."

As explicações teóricas e abstratas,
conta Galeano, não convenceram o ar-
tista de Bezerros. "Foi então que resol-
vi contar as histórias para ele, como a
do lagarto que costumava jantar suas
mulheres... Aí ele começou a gritar: É
cordel, é cordel!" O trato estava feito."A condição era que ele fosse cons-
truindo as imagens em cima dos meus
textos, mas sempre a partir desse pacto
de liberdade, de voarmos juntos." Ga-
leano faz questão de dizei que nunca
pediria a José Francisco que simples-
mente ilustrasse seu livro, mas que dei-

 •
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Eduardo Galeano usa lendas populares para criar novas histórias
sa" com sua própria memória. O livroxasse a imaginação solta para criar as

imagens com liberdade. "Ele é um
grande talento, estou muito feliz com
as imagens que ele já fez. Quanto aos
meus textos, sou muito exigente. Faço e
refaço os contos mil vezes e ainda não
estou totalmente satisfeito com o que
está pronto Já fiz uns 12 relatos e ele
umas 45 gravuras."

Galeano define o trabalho no Livro
dos abraços, como "uma longa conver-

reúne pequenos textos "com muitos
elementos de poesia, romance, crônica"
e ilustrações e montagens feitas pelo
próprio autor. "É um livro no qual se
fala de tudo — das memórias dos ou-
tros —, onde tento guardar coisas que
acho que valem a pena De uma certa
forma, é semelhante a Memórias do
Jogo, que é uma conversa com a memó-
ria da América Latina." Quando fala

do Livro dos abraços, Galeano percorre
sua infância e lembra que o livro se
articulou também como uma espécie de
vingança. Vingança contra aqueles li-
vros que foi obrigado a ler quando era
criança, quando começou a ler coisas
sérias. E coisas sérias não tinham dese-
nhos. Na verdade, tinha a maior vonta-
de de desenhar, mas "o talento era
pouco"."Me fiz escritor porque não conse-
guia me expressar através do desenho,
das artes plásticas, sempre achando que
a distância aberta entre o que eu queria
contar para os outros das imagens que
eu via e o que eu conseguia era flagran-
te demais. Escrevendo a distância é
menor, não sinto esse abismo entre o
desejo de dizer e a capacidade de di-
zer."

Galeano se diz um "devorador de
mundo", está sempre em busca de ou-
tras experiências, "outras cores e outras
dores". Por isso não consegue se tran-
car durante muito tempo para escrever."Estou sempre tentado pelo mundo.
Sou um caçador de palavras. Às vezes
sinto necessidade de solidão, mas me
sinto também atraído pelas coisas do
mundo, pelas festas e pelas guerras."

Quando sai em suas viagens pelo
mundo — ele vem freqüentemente ao
Brasil —, Galeano leva sempre umas
cadernetinhas bem pequenas, que ca-
bem no bolso da calça, onde vai ano-
tando as palavras chaves das histórias
que vai vivenciando. O Livro dos abra-
ços foi feito assim. Aliás, foi aí que
Galeano começou a misturar imagens e
palavras. 

"Agora viciei. O que escrevi
até agora estava muito ligado à realida-
de, apesar de nunca ter sido uma tenta-
tiva de reproduzir passivamente a reali-
dade. Mas tenho a convicção profunda
de que a realidade é a melhor poeta
dela mesma. Não há metáfora capaz de
traduzi-la. Mas agora quero trabalhar
também com sonhos para processar a
realidade com mais liberdade poética.
Mas sempre vou precisar daquele pri-
meiro golpe — as coisas que vejo e
escuto são como gatilhos que disparam
a imaginação."

Galeano parte sempre em busca do
"universo místico do buraco da fecha-
dura" É aí que ele descobre o mundo
— "na micro-história, nas microcoisas,
nas pessoinhas que fazem as histórias
sem saber que as fazem"

Desabafo de um

autor amargurado

0 autor de As veias abertas da América
Latina, que em sen trabalho novo se afastaum
pouco do mondo real para Ingressar no mondo
dos símbolos e da imaginação, admite que se
sente um tanto desencantado com a realidade
atual. "O fato é que estamos vivendo um tempo
muito difícil do ponto de vista das idéias que
defendo e das pessoas de quem gosto", afirma
Eduardo Galeano.

Isto, continua, "apesar de saber que o que
morreu no Leste europeu não foi o socialismo,
mas uma deformação burocrática do sodaüs-
mo, que a derrota do sandinismo foi mais o
resultado da necessidade de paz do que dos
erros do governo sandinista, e que a maioria
das deformações internas de Cuba são conse-
qüência do isolamento cubano". Da ma Aroéri-
ca Latina, restou uma equação sombria: "salá-
rios africanos e preços europeus"."A maioria da população do planeta está
condenada a viver como mim campo de con-
centração, sofrendo a História em vez de fazê-la,
condenada a aceitar o futuro em vez de imaginá-
lo. G o pior é que a cultura dominante tende a ser
uma cultura única, de força imensa, que acaba
desembocando na ditadura da imagem única."

Galeano se apavora com essa idéia. "O
mundo atual é filho da televisão e come violên-
cia e medo no café, almoço e jantar. A capaci-
dade de manipulação que os fabricantes de
opinião têm hoje em escala universal, nenhum
ditador jamais teve na História universal. Dita-
dura da imagem única é cem vezes pior que
ditadura de partido único".

Ele conta que assistiu em Montevidéu às
imagens da guerra no Golfo — "a primeira
guerra sem mortos porque eles não foram mos-
trados na tevê" — e essa mesma imagem foi
vista na Noruega, Honduras, Japão ou Alemã-
nha. "Esse totem moderno tem um poder infi-
nitamente maior que os grandes ditadores da
História da humanidade".

Galeano se queixa também da onda privati-
zante, "que transforma o mercado no supremo
paradigma da felicidade humana. Imagine, o
mercado, onde o próprio homem vira mercado-
ria". E nessa hora, apesar de mmea abandonar
a esperança e saber que a realidade "nem sem-
pre é povoada só de luzes, mas nela há também
sombras, gritos e gemidos", e que a poesia é
feita de todos os esses matizes, Galeano não
resiste e desabafa: "Que mundo! Que fim de
século!" (R.Z.)
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Paixão

I PERFIL DO CONSUMIDOR/Alexia Dechampí

sexta-feira, 9/8/91 o 9

R.T. Fasanello

bom

ÍV ELIZADETH 

ORS1NI

I ESDE que começou a
"w freqüentar o fundo infi-
J nito dos estúdios-foto-

gráficos, a modelo Alexia De-
champs, 24 anos, conquistou as
equipes de produção com seu
bom humor, sua voz rouca e
sensual. Foi preciso pouco tem-
po. para provar que, além da
imagem bonita, sua personali-
dade irreverente poderia levá-la
a outros caminhos. Apaixonada
por televisão, ela é hoje a efi-
ciente secretária Liliane da no-
vçjüj O dono do mundo, de Gil-
ber.to Braga. Isso, é claro,
depois de ter aniquilado a rou-
quidào com uma operação de
garganta. Empolgadíssima com
sua performance televisiva, essa
loura que nasceu em Buenos Ai-
res e mora no Rio há 16 anos
está louca para fazer teatro. Co-
mo consumidora, faz o estilo
megalômana. Gostaria de ver
seu busto pintado por um mes-
tre, de ter uma coleção de pe-
dras preciosas, de comprar jóias
em uma das melhores joalherias
do mundo e seu sofisticado der-
rière só repousa em legítimas
cadeiras inglesas de época.

Perfume — Usa dois: Ysatis, de
Givcnchy, e Cternity (para ho-
mens), de Calvin Klein.
Desodorante — Ban ("O da
tampinha azul.")
Xampu — O americano Halsa
("Mas com camomila, para ca-
belo louro.")
Sabonete — Soapex.
Pasta de dente — Todas as ame-
ricanas que tiverem desenhos de

humor

mmimM Reprodupao

criança ("Es-
trelinhas, bi-
chinhos, esse é
meu lado que
ainda não está
tão. desenvol-
vido assim,")
Cabeleireiro
" Caetano.
Maquilagem
— Shisèido
("Com Ro-
nald Pimen-
tel.")
Roupa -— Tem
modelos do
Saint-Laurent,
muita camise- Bebida
ta Hering branca e muito jeans
velho,
Sapato — Adora os mocassins
argentinos e as botas do Maud
Frison.
Carro — Gostaria de ter uma
Parati ("Mas tenho um Uno.")
Comida preferida — Saladas
("Gosto de tudo muito lighl,
muito grelhado. Adoro cremes
mas nâo posso comer.")
Bebida — Coca-Cola diet.
Médico — O ginecologista Na-
dir Farah e o dermatologista
Guilherme Quintaes.
Sobremesa — Todas as que têm
muito chocolate.
Por nada no mundo comeria —
Língua e miolo.
Momento empolgante — "Toda
vez que sou acometida por uma
nova paixão."
Momento decepcionante —
"Quando a paixão não rola "

Um defeito — Ansiedade.
Uma qualidade — Bondade e
lucidez.
Signo — Virgem, com ascen-
dente em Áries e Lua em Peixes.

Personalidade Estilista
Recado da secretária eletrônica

"O mais careta possível, para
ver se as pessoas sç animam a
deixar o recado,"
Motivo de orgulho W. "As mi-
nhas conquistas,"
Motivo de arrependimento —
"Aeho 

que àitida não tenho."
Símbolo sexual — "Os homens
argentinos."
Guru ^ A mãe Renata.
Personalidade — Nelson Man-
delia.
As noites de lua são propícias a...

"Estar com o amor do la-
do."
As noites de tédio são propicias a
... — "Pensei no tédio mas não
pensei nas noites,"
Mal do século — Aids.
Bem do século — A queda do
Muro de Berlim e a tentativa de
desarmamento.
Fruta — Fruta do conde.
Animal doméstico — Cachorro
("Minha mãe e eu temos vários
na minha casa de Búzios.")
Animal selvagem — Urso pan-
da.

Beleza inteligência letrato Inteligência

No momento, Pava-

Anima Cantor

Cantor
rotti,
Ator —- Antonio Fagundes e Je-
remy Irons.
Atriz — Fernanda Montenegro,
Glória Pires e Meryl Streep.
Coleção — Gostaria de fazer
uma coleção de relógios de pul-
so e outra de safiras.
Time — Flamengo.
Cor — Branco e azul-marinho.
Flor — Lírios.
Homem bonito — Mel Gibson.
Mulher bonita — Nastassja
Kinski, Michelle Pfeiffer e Malu
Mader.
Homem inteligente — Gorba-
chev.
Mulher inteligente — Simone de
Beauvoir.
Defeito que não tolera nas pes-
soas — Hipocrisia ("Também
não tolero as pessoas que têm
mania de julgar as outras.")
Escritor — Fernando Pessoa.
Televisão — Gostaria de ter
uma Sony bem grande com som
estéreo ("Aliás, tudo meu pode-

Católica não pnati-

Santana de Bú-

ria ser Sony. E tudo que eiriá
tenho é.")
Religião
cante.
Santo de fé
zios.
Vídeo — Panasonic.
Filme — O último imperador, do
Bertolucci.
Qualidade que mais admira íiu-
ma pessoa — Sinceridade e bon-
dade. 1
Objeto preferido da casa —lAs
cadeiras inglesas grotto chairs,
do século 18, compradas da èm-
baixatriz Mimi Paz Erazúrir,
amiga da mãe Renata ("A em-
baixatriz transformou sua casa
na Argentina no Museu de 'Ar-
tes Decorativas e separou essas
duas cadeiras para a minha
mãe. São maravilhosas.")

Reprodução Bebida — Nao
bebe. .1
Mania — "De
me achar gor-
da."
Jóias — Ado-
raria ter iftyi-
tas jóias da
Tiffany's.
Qual a maior
descoberta de
todos os tem-
pos — "Ainda

 não teve. Al-
Escritor guém que ües-
cobrisse como não engordari".
Quem gostaria que pintasse o seu
retrato — "Gostaria 

que o Re-
noir fizesse meu busto e o Andy
Warhol fizesse de mim um da-
queles quadros gigantescos."-
Quem gostaria que escrevesse a
sua biografia — "Ainda sou
muito jovem para pensar nis-
SO." (ir
Melhor desfile — Fez vários
bons, mas um deles foi ines^ue-
cível: o do estilista Manuel La-
marca, na Argentina.
Estilista — Armani e Chanel:
Couro — Frank & Amaury e
Caco Bertega.
Se não fosse artista o que gosta-
ria de ser — Fazendeira.
Quem levaria para uma ilha^de-
serta — "Só as pessoas que eu
gostasse muito."
Quem deixaria lá para sempre —
"Com certeza eu não deixaria os
chatos. Eu mesmo passaria'üm
bom tempo nessa ilha."
Frase — "A 

que eu uso nos
meus momentos mais difíceis:
amanhã é um novo dia."
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O chá

das

cinco

A.médica antroposófica indi-
ca os florais de Bach,

Pois além da beleza, do per-
fume c do néctar, as flores ainda
encerram a cura no interior dos
seus mistérios.

Uma espécie de fadas, visíveis
a olho nu.

Suas varinhas de condão po-
dem pôr fim ao conflito ances-
trai entre alma e personalidade,
transformando doença cm saú-
de, numa alquimia harmônica.

Escolho os florais do medo
que apaziguam novos c antigos
sintomas, liberando o organismo
num profundo suspiro de alívio.

Graças a eles pude atravessar
tranqüilamente a Nossa Senhora
de Copacabana atraída, como
Fcrnão Dias. pelas pedras verdes
da loja em frente.

Assim como as flores, as pe-
dras exercem funções ainda mais
intensas do que a beleza. Daí o
seu fascínio cristalino exposto
em prismas coloridos, cataliza-
dores de luz.

Uma turmalina verde me re-
forçará a saúde e uma ametista
lilás redobrará minha proteção.

E me sentindo entre amigas,
converso com as flores e as pe-
dras convidando-as pra um ban-
quete de confraternização.

Diria-se os mesmos da minha
infância, os freqüentadores da
Colombo, espalhados, numa
oferta da casa, entre as mesas
redondas, numa tentativa de ilu-
dir os fregueses sobre o passar
do tempo.

Os mesmos garçons se apro-
ximam. E saberiam de cor a mi-
nha pedida, se nâo os tivesse
confundido, trocando os doces
sortidos com Coca-Cola pelo
mal compreendido chá com tor-
rada de mamãe, que durante
tantos anos achei insipido.

Como se transformada agora
em mãe, eu fizesse, automático-
mente o pedido delas, deixando
os doces e refrigerantes pra me-
nina do lado, que debaixo da
franja loura observa minha soli-
dão.

As avós já se permitem voltar
aos doces, enquanto os pais,
muito esparsos, pegam carona
na torta dos filhos, numa trans-
gressão de quem faz gazeta.

O senhor de cachecol cinzcn-
to pensa que nos engana com
sua peruca acaju.

As amigas recentes tomam
chocolate quente e vão se desço-
brindo numa espécie de namoro,

O rapaz de óculos estuda as
regras dc trânsito entre goles
amonisadores dc cerveja.

A senhora de roxo reclama
da torta de ameixa, aproveitan-
do-so da intimidade com o gar-
çon.

Uma mesa dc mulheres co-
memora alguma data com mui-
tos bules de chã.

Do jeito que se observam, pa*
rocem colegas de colégio perdi-
das no esforço de um reconheci-
mento de terreno.

^W1

Os ecos dc um tango, já dofa'
sado na minha infância, conti
nuam a chogar do andar de ci
ma, onde freqüentei mais tardo,
com as minhas amigas, já que
mamãe menosprezava o segundo
andar, vendo nele uma espécie
dc Sibéria onde se confinavam
os fregueses dc última hora.

Na vitrine dos fundos, os
"casadlnhos de doco de leite"
continuanf Inseparáveis ao lado
dos solitários Vrivadávias" que
choram a ausência dos "quadra-
dinhos dc pessegada" desapare*
cidos por alguma falha imper-
doável do cenógrafo.

A visito dos fios de ovos tra-
zem o espanto enjoado de uma
primeira gravidez.

O swulue Primavera não cn-
joa, por ter sido sempre preteri-
do pelo wqfflé;

Os biscoitos brancos tâm sa-
bor dc merenda e a pilha dc
sanduíches fininhos, gosto dc
festa.

A realidade vende meias na
barraca do camelô em frente, en-
quanto como um olho de sogra,
que, da prateleira dc vidro, há 30
anos me contempla.

SE O SEU ORÇAMENTO ESTA TREMI DO, ESCURO, DESFOCADO E QUASE CORTANDO SUA CABEÇA,
PREENCHA O CUPOM ABAIXO E LEVE AO SHOPPING OU LOJA JB MAIS PERTO DE VOCÊ. VOCÊ TEM
ATÉ 3 LINHAS DE GRAÇA PARA ANUNCIAR PRODUTOS DE CASA E DE USO PESSOAL. E NO DOMIN-
GO, SEU ANÚNCIO VAI SE REVELAR NO JB. jornal HO BHASII
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Se o seu filme está 
queimado,

recorte este cupom e dassifiquesperto.

LOJA RECEPCIONISTA SEÇÃO
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DATA DE EMISSAO DATA DE PUBLIC AC AO

NOME:.

TELEFONE: DOC. IDENTIDADE:

COMO PREENCHER:

COMECE SEMPRE PELO
PRODUTO A SER ANUNCIADO.

COLOQUE UMA LETRA
EM CADA QUADRADINHO,
DEIXANDO UM ESPAÇO
ENTRE AS PALAVRAS.

NÃO ESQUEÇA O PREÇO
E POR ÚLTIMO O TELEFONE
OU ENDEREÇO.
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Com blazer c/e

^1$ Richards; as joias '§ ['j^j
W0M deAntonio l'

|I«H^^H^H|^^^^B|h'. Wffj Bernardo >.' ^-:^BB
_______. . B

DE UM DESCONTO

PRO SEU PAI.

LINHA MASCULINA

DE DESCONTO
K também condições cspcciaiw para

cre<li6rio e cartõeH de crédito.
ELE VAI FICAR 100% ELEGANTE.

càsMj
RI A VISCONDE I)E 1'IKAJÁ. 272

AV. N. S. COPACABANA. 68U - SOBREI.OJA
PRONTA ENTREGA: 267-223B

PONTA DE ESTOQUE: 2.15-3535

Um sinal de fortuna,
a espiga de trigo, na
forma do alfinete de
lapela. Blazer de lã
(Cr$ 106.950) e _
camisa de algodão

10 o sexta-feira, 9/8/91 JORNAL DO BRASIL

0 homem também 
gosta 

de 
jóias

Fotos de Josemar Ferrari

Antonio Bernardo atende

à vaidade masculina

Camiseta (Cr$9.450);
camisa de
veludo (Cr$ 20 750).
Com o relógio
Universal e a
pulseira de fio de
ouro com brilhante

PIESA 

RODRIGUES

RECONCEITOS existem para se-
rem derrubados. Principalmente
na moda, fenômeno volúvel, que

um dia só admite calças largas e no dia
seguinte, não pensa em nada além de
barras estreitas. A queda mais recente
acaba com o tabu da jóia masculina, até
pouco tempo encarada como sinal de
mau-gosto, ostentação dispensável. Mas
há alguns meses, o joalheiro Antonio
Bernardo começou a receber pedidos su-
tis de amigos, ansiosos por enriquecerem
o visual próprio com detalhes preciosos."Não sei se é um resquício yuppie, ou um
reflexo desta inversão que está aconte-
cendo com a moda toda, onde o acesso-
rio ficou mais valorizado do que a roupa,
porque esta se mantém muito básica.
Então, os homens gostam de ter um
cinto bonito, um prendedor diferente, já
que as gravatas são todas mais ou menos
iguais", definiu Antonio ao mostrar as
primeiras peças de uma coleção que será
permanente em suas lojas. Abotoaduras,
alfinetes de gravata, pulseiras, chaveiros
e anéis de ouro fosco ou polido, lisos ou
com brilhantes e safiras. Segundo o cria-
dor, o acabamento fosco, discreto e ele-
gante, 

"não chega na frente da pessoa,
ostentsivamente." Os best-sellers são
dois modelos de prendedores de grava-
tas, o Solto, em forma de gota alongada,
na horizontal e o Eter, duas linhas de
ouro com ncivette de brilhante no meio. E
a reação inesperada pertence às mulhe-
res, sempre disputando as camisas mas-
culinas, amarrando as gravatas como
cintos na cintura: elas cismam de tentar
usar os prendedores como broche ou

grampo de cabelo. Mas com esta coleção
de prestígio, teremos a oportunidade de
retribuir as jóias presenteadas pelos ma-
ridos, namorados, amigos.* Também em resposta aos pedidos e
observando que existe um revival do reló-
gio antigo, colecionável, Antonio Bernar-
do vende preciosidades com garantia de
um ano, para os elegantes que sonham em
abandonar os automáticos e pilhas, voltar
a dar corda diariamente, detestam mos-
tradores digitais e não fazem questão de
mergulhar sabendo as horas. Um dos
modelos é um relógio Universal Médico
Compax, de ouro, com medidor de pul-
sação, ponteiro de segundos e cronógra-
fo com totalizador até 45 minutos. Uma
peça de coleção, com o aval da tradicio-
nal loja Cronômetro Federal, fornecedo-
res...e parentes de Antonio.

Nas fotos, Hélio
Passos, proprietá- , , ,, .
r i o d a a g ê n cia ^ ne^ so ' no

Bambu, com as mesmo tom da

jóias masculinas sueterdecashmere
(os preços são a tCm promoção,
partir de Cr$ 55 por Cr$ 42.950).
mil) e as roupas da Camisa de suedine
Richards. Cabelos (Cr$ 15.450)
por Alain, do Par- mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm
ruchiere. Produção
de Rita Moreno.

Com blazer de
tweed (Cr$ 56 mil)
e camisa social
(Cr$ 26.900), uma
bela abotoadura
de ouro fosco e
safira. O
prendedor Soho
realça a gravata de
seda (Cr$ 28.350)
usada com terno
de linho (Cr$
145.250). Todas as
roupas são da ..
Richards; as jóias
de Antonio
Bernardo
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A GENTE AINDA NÃO CONHECE

Através dos anos te-

mos testemunhado
de perto um mila-

gre. O milagre da vi-

da. Assistimos famí-
lias inteiras se for-

marem, uma gera-

ção após a outra.
Mas quando se

completa um ciclo

de duas décadas,
talvez nada se com-

pare à chegada de
uma nova vida. Ela,

mais do que tudo, é
capaz de traduzir a

essência de nossas
realizações. Porque
a vida que se perpe-
tua é também fru-

to de nosso traba-
lho. E nos sentire-
mos recompensa-
dos por poder uma
vez mais estar ao la-

do de quem tem
uma vida inteira pe-
Ia frente. Alguém

que a gente ainda
não conhece, mas

que já é muito

querido.

RIO DE JANEIRO

(021)235-2001

X

Golden

Cross

PRIMEIRO LUGAR

EM SAÚDE
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Editor Mauro Ventura. Sube-
ditor Mareei Souto Maior.
Redator Cláudio Figueiredo.
Repórteres Eduardo Mack.
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dalgo e Marcelio Maia. Cola-
boradores Dulce Caldeira. He-
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nando Cordeiro. Programa-
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A 

capa e a maior parte das pági-
nas de Programa já estavam

impressas quando chegou a

notícia de que o evento Terra

e Democracia seria cancelado

por falta de patrocinadores. A pro-

gramação, que duraria sete sema-

nas, reduziu-se a uma festa no dia

22 de agosto. Portanto, a matéria da

pág. 27 fica sem valor.

Acidentes de percurso à parte, a

noite do Rio promete. Chope de

graça, flanelinhas à distância, uma

noitada em hotel cinco estrelas por
1/5 do preço de um motel de luxo.

Basta seguir as dicas da matéria de

capa, na pág. 14. Um guia cheio de

truques para escapar das armadi-

lhas e fazer bons programas, livre

da barração em boates como a Trap

e de mesas mal localizadas no Ca-

necão e no Imperator.

Vale a pena apostar no escuro. E no
escurinho do cinema também. O repór-
ter Marcelio Maia percorreu 15 salas de

projeção. As melhores e as piores estão
na pág. 10. Com a revista embaixo do

braço, fica difícil dançar no Rio. E fica
fácil dançar, no bom sentido. O fim de

semana chega embalado pelo rap de

Vanilla Ice, no Maracanãzinho, e por
um queijos e vinhos, ao som de Cláudio
Nucci, no Enchanted Valley. Entre ca-

mamberts e provolones, os convidados

concorrem a um fim de semana num

chalé. A partir desta sexta, Programa

também oferece cortesias. A seção

Ofertas distribui convites para uma pré-
estréia privê do filme O exterminador do

futuro 2 e para uma sessão da peça
Phctedra. É bom abrir logo na última

página. Ganha quem chegar primeiro.

Mareei Souto Maior

LEONARDO, o gato pardo

&ÜE-5AC01 £ PILA P£A.
0 CARfc0.FllAPI&

entrar t\o DR.SMITH,
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CINEMA

Fogaréu acaba em banho de água fria

Divulgação
Marcello Maia

Tudo começa numa ambulância,
mas Drugstore cowhoy — uma das es-
trcias desta sexta — vai além de retra-
tar as conseqüências da auto-destrui-
ção dos drogrados. Ma11 Di 11 on
interpreta Bob Hughes, um pós-ado-
lescenie anos 70 que lidera uma gang
de assaltantes de farmácia. Esta histó-
ria, um tanto banal, não é tão ruim
quanto parece. O filme dirigido por
Gus Van Sant narra em jlashbacks
as fantasias de um grupo de viciados
em bolinhas e outras cositas más sem
cair na pieguice de filmes viajandões.
Entre perseguições policiais e assaltos,
uma espécie de moral da história
ameaça aparecer quando o persona-
gem central tenta se regenerar, mas
fica só na ameaça.

Outro que fica só na promessa é
Robert de Niro, no papel de investiga-
dor de incêndios. Ele encabeça o elenco
de outra estréia, Backdraft-Cortina de

fogo. O filme de Ron Hovvard (Coroou e
Splcish) conta a história de dois irmãos
obcecados em seguir a carreira do pai,
um bombeiro já morto. Mas um deles
desiste no meio do treinamento e decide
investigar as circunstâncias da morte do

pai: um backdraft — explosão provoca-
da pela entrada de oxigênio num incên-
dio aparentemente apagado. Para pio-
rar as coisas, há um incendiário à solta.
Os irmãos McCaffrey vão combatê-lo,

cada um a seu modo. Do incêndio todo
só se salvam os efeitos especiais. Robert de Niro faz o papel de investigador de incêndios em Backdraft — Cortina de fogo

ESTREIAS
Rocketeer Rockctccr . de Joe Johnston. Com Bill
Campbell. Jennifer Conncly. Alan Arkin, Timothv
Dalton e Paul Sorvino. Art-Fashion \tutl 3 (Estrada
da Gá\ea. 899 322-1258): 15h20. 17h30. 19h40.
-1 h?'). Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada. Via 11.
2.150 — 325-0746): I 5 h I 5. I7hl5. 19 h I 5. 21 h 15.
Ro.xy-1 (Av. Copacabana. 945 — 236-6245). Ópera-!
(Praia de Botafogo. 340 — 552-4945). Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente. 52 — 274-4532): 14h. I6h.
INh. 20h. 22h Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 —
240-6541). Tijuca-I (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246): 13h30. 15h30. I7h30. I9h30. 2lh30. Ma-
dareira-3 (Rua João Vicente. 15 — 593-2146). Ari-
Mcicr (Rua Sil\a Rabelo. 20 249-4544). Ramos
(Rua Leopoldina Rego. 52 — 230-IS89): I5h. I7h.
I9h. 2lh. (Livre).
Piloto de corridas aéreas descobre artefato que per-
mite \oar a uma incrível velocidade, mas passa a ser
perseguido por espiões e bandidos interessados no
imento. El A 1990.

Drugstore cowboy (Drugstore cowhoyj, dc Gus
Van Sant. Com Matt Dillon. Kelly Lynch. James
Remar e William Burroughs. Art-Fashion Mall I
(Estrada da Gávea. S99 — 322-I25S): de 2J a 6a. às
16h. I8h. 20h. 22h. Sáb. e dom., a partir das 14h.
Art-Casashopping / (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 —
325-0746): I5HI5. 17h I 5. 19h 15. 21 h 1 5. Estação Pais-
saiulu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653): de 6J
a domingo, às lSh20. 20h 10. 22h. Segunda-feira, a
partir das 16h30. Star-lpanenia (Rua Visconde de
Pira já. 371 — 521-4690): 14h. I6h. ISh. 20h. 22h.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254-
8975): 15h. 17h. I9h. 21 h. (14 anos).
Histórias do submundo junkie da Califórnia, basea-
das no relato autobiográfico de um presidiário.
EUA 1989.

Gritos de revolta (Miles frotn honw). dc Garv
Sinise. Com Richard Gere. Kevin Anderson. Terrv
Kinne> e Laurie Metcalf. 1ene:a (Av. Pasteur. 184 —
295-8349): I4h. I6h. 18h. 20h. 22h. (12 anos).
Dois irmãos perdem a fazenda para o banco por falta

de pagamento da hipoteca, mas o irmão mais velho
lidera uma rebelião que recebe o apoio de todos os
outros fazendeiros. EUA 1988.

Backdraft — Cortina de fogo (Backdraft), de
Ron Howard. Com Kurt Russel. William Baldwin.
Robert De Niro c Donald Suthcrland. Metro Boavis-
la (Rua do Passeio. 62 — 240-1291): 13h30. I6h.
18h3(). 21 h. Condor Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255-2610). Largo do Machado I
(Largo do Machado. 29 — 205-6842): 14h. I6h30.
I9h. 2lh30. LeNon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048): 14h30. I6h50. 19h 10. 21h30. Barra-2 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487). Carioca (Rua Con-
de dc Bonlim. 338 — 228-8178). Madiireira-I (Rua
Dagmar da Fonseca. 54 — 450-1338), Norte-Shop-
ping l (Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430): 14h.
16h20. 18h40. 21h. (Livre).
Dois irmãos seguem a carreira do pai. um bombeiro
morto durante um incêndio, mas um deles larga a
profissão e empenha-se em descobrir a identidade de
maníaco incendiário. EUA 1990.

PROGRAMA 4 9 8 a 15 8 1991
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CINEMA

PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 — Drugstore cowboy: I5hl5.

I7hl5, I9hl5, 21h15. (14 anos).
Art-Casashopping 2 — Hudson Hawk. — O Falcão
está à solta: 15h. 17h, I9h, 21 h. (Livre).

Art-Casashopping 3 — Rockeieer: I5hl5. 17h 15.
I9hl5, 21hI5. (Livre).

Art-Fashion Mall 1 — Drugstore cowboy: de 2a a 6a,
às 16h. 18h, 20h. 22h. Sábado e domingo, a partir das
I4h. (14 anos).

Art-Fashion Mall 2 — Hudson Hawk — O Falcão
está à solta: de 2a a 6a, às 16h30, 18h20. 20hl0, 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14h40. (Livre).

Art-Fashion Mall 3 — Rockeieer. 15h20. 17h30.
19h40, 21 h50. (Livre).

Art-Fashion Mall 4 — Na cama com Madonna:
I5h30, 17h40, 19h50, 22h. (14 anos).

Barra-1 —Morando com o perigo: 14h 10. I6h, I7h50,
I9h40, 2lh30. (12 anos).

Barra-2 — Backdraft — Cortina de fogo: 14h, 16h20,
18h40, 21 h. (Livre).'

Sarra-3 — Highlander II — A ressurreição: 14h50.
16h30, 18hl0, 19h50. 21h30. (Livre).

Norte Shopping 1 — Backdraft — Cortina de fogo:
14h. 16h20, 18h40. 21 h. (Livre).'

Norte Shopping 2 — Highlander II —¦ A ressurrei-
ção: 14h20, 16h, 17h40. 19h20, 21h. (Livre).

Rio-Sul — Rockeieer. 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. (Li-
vre).

COPACABANA

Art-Copacabana — Hudson Hawk — O Falcão está
àsolta: I4h20, 16h30, 18h20, 20hl0. 22h. (Livre).

Condor Copacabana — Backdraft — Cortina de
fogo: 14h, 16h30, I9h, 21h30. (Livre).
Copacabana — Highlander II — A ressurreição:

14h50, 16h30, I8hl0. 19h50. 21 h30. (Livre).
Estação Cinema 1 — Não amarás: I5h20. I7h,

I8h40, 20h20. 22h. (10 anos).
Jóia — Dormindo com o inimigo: 15h, 16h40. 18h20,

20h, 21h40. (12 anos).
Ricamar — As tartarugas ninja II — O segredo do
ooze: sábado e domingo, às 14h30. 16h. (Livre). Na
cama com Madonna: de 2a a 6a, às 15h30. 17h30,
19h30, 21h30. Sábado e domingo, a partir das 17h30.
(14 anos).

Roxy 1 — Rockeieer: 14h, !6h. 18h. 20h. 22h. (Li-
vre).

Roxy 2 — Morando com o perigo: 14h 10, I6h. 17h50,
19h40, 21h30. (12 anos).

Roxy 3 — Valmont — Uma história de seduções: 14h,
16h30. 19h, 21h30. (12 anos).

Star-Copacabana — Rosalie vai às compras: 15h,
16h40. 18h20. 20h. 21h40. (Livre).

Studio Belas Artes — Cenas em um shopping:
14h50. 16h30, 18hl0. I9h50, 21h30. (Livre).

IPANEMA/LEBLON

Cândido Mendes — Cyrano: de 2a a 6a. às 16h30,
I9h, 21h30. Sábado e domingo, a partir das I4h.
(Livre).

Lagoa Drive-in — Dança com Lobos: 2a e 3a, às 20h.
De 4a a domingo, às 19h30. 22h30. (Livre).

Leblon-1 — Highlander II — A ressurreição: I4h50.
I6h30. I8hIO. I9h50. 2lh30. (Livre).

Leblon-2 — Backdraft — Cortina de fogo: I4h30.
I6h50. 19h10, 2lh30. (Livre).

Star-lpanema — Drugstore cowboy; I4h, I6h. ISh.
20h, 22h. (14 anos).

BOTAFOGO
Botafogo — Orgasmo oriental e Rosto de boneca: de

2a a 6a. às 14h, 17h, 20h. Sábado e domingo, às 15h,
I8h, 19h35. (18 anos).

Estação Botafogo/Sala 1—0 Mahabharata: I4h.
17h. (Livre). Free jaz:films: hoje. às 20h. 22h (ver em
Mostras). Nikita — Criada para matar: a partir de
sábado, às 20h. 22h. Segunda-feira o filme não será
exibido. (12 anos).

Estação Botafogo/Sala 2 — Caminhos cruzados:
I6h, 17h40, 19h20, 21 h. (10 anos).

Estação Botafogo/Sala 3 — Semana do cinema
soviético: 16h30 (ver em Mostras). Silenl scream —
Uma sombra no escuro: 18h40, 20h20, 22h. (10 anos).

Ópera-1 — Rockeieer: I4h. I6h, I8h, 20h, 22h. (Li-
vre).

Ôpera-2 — Highlander II — A ressurreição: I4h50,
I6h30, I8hl0, I9h50, 2lh30. (Livre).

Veneza — Gritos de revolta: I4h, I6h, I8h, 20h, 22h.
(12 anos).

CATETE/FLAMENGO

Estação Paissandu — Bernardo e Bianca na terra
dos cangurus: sábado e domingo, às I5h, I6h50.
(Livre). Drugstore cowboy: de 6a a domingo, às !8h20.
20h 10, 22h. Segunda-feira, a partir das 16h30. (14
anos).

Largo do Machado 1 — Backdraft — Cortina de
fogo: I4h. I6h30, I9h. 2lh30. (Livre).
Largo do Machado 2 — Ghost — Do outro lado da

vida: I4h30. I6h50, I9hl0, 2lh30. (10 anos).
São Luiz 1 — Morando com o perigo: 14h10, I6h,

I7h50, I9h40:2lh30. (12 anos).
São Luiz 2 — Highlander II — A ressurreição: 14h50,

16h30, 18h 10, 19h50.21h30. (Livre).
Studio-Catete — Demônio, o rei das trevas: 14h20,

16h, 17h40, 19h20, 21 h. (14 anos).

CENTRO

Centro Cultural Banco do Brasil — A pequena
sereia: de 3a a 6a, às I6h30, I8h30. Sábado e domingo,
às 16h30. 18h30, 20h30. (Livre).

Cine Hora — Contos imorais: Uh. 12h50. 14h40.
16h30. 18h20. (18 anos).

Metro Boavista — Backdraft — Cortina de fogo:
13h30, 16h, 18h30, 21 h. (Livre).

Odeon — Highlander II — A ressurreição: 14h,
15h40, 17h20, 19h, 20h40. (Livre).

Palácio-1 — Rockeieer: I3h30. I5h30. I7h30, I9h30.
2Ih30. (Livre).

Palácio-2 — Morando com o perigo: I3h40, I5h30,
I7h20, I9hl0. 21h. (12 anos).

Pathé — Hudson Hawk — O Falcão está à solta: 13h.
15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

Rex — Gulosas ao extremo e Som do amor em delírios:
de 2a a 6a. ás 13h. 15h45. 18h25, 19h55. Sábado e
domingo, às I4h30, 17h 15, 19h55. (18 anos).

Vitória — Fogosas e seduzidas: de 2a a 6a, às I3h30,
15h, 16h30, 18h. 19h30, 21 h. Sábado e domingo, a
partir das 15h. (18 anos).

TIJUCA
América — Highlander II — A ressurreição: 14h20,

16h. 17h40. 19h20, 21 h. (Livre).
Art-Tijuca — Hudson Hawk — O Falcão está à solta:

15h30, 17h20, 19h 10. 21h. (Livre).

Bruni-Tijuca — Drugstore cowboy: 15h, 17h. 19h.
21 h. (14 anos).

Carioca — Backdraft — Cortina de fogo: 14h. 16h20.
18h40, 21 h. (Livre).

Tijuca-1 — Rockeieer: I3h30. I5h30. I7h30, I9h30,
2lh30. (Livre).

Tijuca-2 — Morando com o perigo: I4hl0. I6h.
17h50, 19h40, 21 h30. (12 anos).

Tijuca-Palace 1 — Robin Hood — O príncipe dos
ladrões: I3h30. I6h, I8h30. 2lh. (Livre).

Tijuca-Palace 2 — Na cama com Madonna: I5h.
I7h, I9h. 21h. (l4anos).

MÉIER
Art-Méier — Rockeieer: I5h, I7h, I9h, 2lh. (Livre).
Bruni-Méier — Sensações eróticas: I5h. I8h. 21h.
(18 anos). Demônio, o rei das trevas: 16h30, I9h30. (14
anos).

Paratodos — Hudson Hawk — O Falcão está à solta:
I5h, 17h. I9h, 21 h. (Livre).

RAMOS/OLARIA

Ramos — Rockeieer: 15h, 17h. 19h, 21 h. (Livre).
Olaria — Highlander II — A ressurreição: I4h20, 16h.

17h40. 19h2Ò,21h. (Livre).

MADUREIRA/JACAREPAGUÁ

Art-Madureira 1 — Hudson Hawk — O Falcão está
á solta: 15h30, 17h20, 19hl0, 21 h. (Livre).

Art-Madureira 2 — Os Trapalhões e a árvore da
juventude: 13h30, 15hl0. (Livre). Na cama com Ma-
dontui: 17h, 19h, 21 h. (14 anos).

Cisne — Robin Hood— O príncipe dos ladrões: 16h,
18h30, 21 h. (Livre).

Madureira-1 — Backdraft — Cortina de fogo: I4h,
I6h20. I8h40, 2lh. (Livre).

Madureira-2 — Highlander II — A ressurreição:
I4h20, I6h. 17h40, I9h20, 2lh. (Livre).

Madureira-3 — Rockeieer: I5h. I7h. I9h, 2lh. (Li-
vre).

CAMPO GRANDE

Campo Grande — Hudson Hawk
solta: I5h. I7h, !9h. 2lh. (Livre).

O Falcão está à

NITERÓI
Center— Morando com o perigo: I4hl0. I6h, I7h50,

I9h40. 2lh30. (12 anos).
Central — Rockeieer: I3h30, 15h30. I7h30, 19h30.

21 h30. (Livre).
Club Cinema-1 — Drugstore cowboy: I5h30, I7h30.

I9h30, 2lh30. (14 anos).
Icaraí — Highlander II — A ressurreição: I4h20. I6h.

17h40. I9h20, 2lh. (Livre).
Niterói — Backdraft — Cortina de fogo: I4h. I6h20.

I8h40. 2lh. (Livre)!
Niterói Shopping 1 — Ghost — Do outro lado da

vida: I4h30. I6h40, I8h50, 21h. (12 anos).
Niterói Shopping 2 — Na cama com Madonna:

15h, 17h, 19h. 21 h. (14 anos).
Windsor — Hudson Hawk — O Falcão está à solta:

15h. I7h. I9h, 21 h. (Livre).

SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo — Hudson Hawk
está à solta: I5h, 17h. 19h, 21 h. (Livre).

O falcão
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Aventuras geriátricas

O guerreiro imortal morreu mas es-

queceram cie avisar. Sem o charme de
Indiana Jones, o passado glorioso de Su-

per Homem, o apelo de Batman, Higltlan-
der 2 ressuscita o personagem para uma
aventura pífia como um domingo com o
Gugu Libcrato. Cristopher Lambert é
agora um velho de 500 anos e lá vai
caquerada que recupera a juventude na
luta contra os vilões do planeta Zeit e, na

primeira boa ação. dá uma transadinha
com uma bela guerrilheira ecológica (o
melhor é que ela nem exibe pelinhos em-
baixo do braço). O gosto é de mocotó
Imbasa, mas o resto é pior — bobagem

pura, que sequer o talento e o carisma de
Sean Conncry conseguem salvar do desti-
no que o filme merece: o lixo do esqueci-
mento. (Paulo Vasconcellos)

CRITICA / HIGHLANDER 2

Divulgação

I WBRLv 
~jx~

Cristopher Lambert é o guerreiro imortal

Até Sean Connery fugiu

Lembram-se de Highlancier í! Esque-

çam. Em Highlancier II - A Ressureição,
Macleod (Cristhoper Lambert) mudou
até de passado. Agora ele nasceu no

planeta Zeist, cujo ditador, Katana, vem
à Terra para persegui-lo. Este deveria ser
o centro da história, mas o roteiro se
desmembra em ações mal editadas que
enfraquecem o embate dos inimigos e
suas espadas. Há os zeisteanos maus
(gêmeos dos capangas de Macl Max),
seus skates voadores (De volta para o

futuro II), um planeta Terra chuvoso
(Blade Runner), mas nada faz sentido.
Tanto que Sean Connery chega, desperta
a platéia e vai embora, ciente da rouba-
da em que se meteu. Também parece ter
faltado verba para a cena final, desola-
dora. (Maria Silvia Camargo)
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Backdraft

Na cama com Madonna ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??

Drugstore Cowbov

llighlandcr II

I ludson Hawk ? ?

O Mahabharata ??? ? ?

Morando com o perigo ? ? ? ? ? ?

Não amarás ? ?? ? ?? ? ? ? ??? ????

Robin Hood ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Yalmont ? ? ? ? ??? ? ? ? ?

Cotações: ???? Excepcional ??? Ótimo ?? Bom ? Razoável • Ruim
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CONTINUAÇÕES

Morando com o perigo l Pacific heights), de John
Schlesinger. Com Mclanie Griffilh. Matthew Modi-

ne. Michael Keaton e Mako. Roxy-2 (Av. Copacaba-
na. 945 — 236-6245). São Luiz I (Rua do Calote. 307

285-2296). Barra I (Av. das Américas. 4.666 —
325-6487). Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246): 14h 10. 16h. 17h50. 19H40, 21h30. Palácio-
2 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541): 13h40. I5h30.
17h20. 19h 10. 21 h. (12 anos).
Casal aluga o andar térreo de sua casa a um estranho,
mas depois de algum tempo não consegue livrar-se do
inquilino, embora sinta-se ameaçado por ele. EUA,
1990.

Caminhos cruzados (Comutou threads — Stories
from thc íjiiihl. documentário de Robert Epstein e
Jeffrey Friedman. Narração de Dustin Hoffman. Es-
tução Botafogo:Sala 2 (Rua Voluntários da Pátria. 88

286-6149): 16h. I7h40. 19h20. 21 h. (10 anos).
Documentário sobre a epidemia da AIDS nos Esta-
dos Unidos, a partir da história de cinco de suas
vitimas. Oscar de melhor documentário. EUA/1989.

Highlanderll — A ressurreição (Higlilander II—
The quicketting), de Russel Mulcahy. Com Christo-
pher Lambert. Sean Connerv. Virgínia Madsen e
Michael Ironside. Lehton I (Av. Ataulfo de Paiva.
391 _ 239-5048). São Luiz 2 (Rua do Calete. 307 —
285-2296). Copacabana (Av. Copacabana. 801 —
255-0953). Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 552-
4945). Barra 3 (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487):
I4h50. 16h30. 1 Sh 10. I9h50. 21 h30. América (Rua
Conde de Bonfim. 334 — 264-4246). Norte Shopping
2 (Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430). Olaria (Rua
Uranos. 1.474— 230-2666). Madure ira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca. 54 — 450-1338): 14h20. 16h. 17h40.
19h20. 21 h. Odeon (Pça. Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835): 14h. 15h40. 17h20. 19h. 20h40. (Livre).
No ano de 2024. guerreiro imortal é perseguido por
tirano de seu planeta natal e a luta ameaça a frágil
atmosfera artificial da Terra. EUA/'1990.

Hudson Hawk — O Falcão está à solta (Hudson
Hawk I. de Michael Lehmann. Com Bruce Willis.
Danny Aiello e Andie MacDowell. Art-Copacabana
(Av. Copacabana. 759 — 235-4895): 14h40. I6h30.
I8h20. 20h 10. 22h. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da
Gávea. 899 — 322-1258): de 2a a 6a. às I6h30. 18h20.
20h 10. 22h. Sáb. e dom., a partir das 14h40. Art-Tiju-
ca (Rua Conde de Bonfim. 406 — 254-9578). Ari-
Madureira I (Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 15h30. I7h20. 19hl0. 21h. Patlté (Pça. Floria-
no. 45 — 220-3135): 13h. I5h. I7h. 19h. 21 h. Art-Ca-
sashopping 2 (Av. Alvorada. Via II. 2.150
325-0746). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628). Campo Grande (Rua Campo Grande. 880

394-4452): |5h. 17h. I9h. 21h. (Livre).
Ex-detento sai da prisão disposto a regenerar-se. mas
é pressionado por milionários corruptos a roubar três
valiosas peças de Leonardo da Vinci. EUA 1990.

Silent scream — Uma sombra no escuro (Silent
scream). de David Hayman. Com Iain Glen. Andrew
Barr. Kennethe Glenaan e Steve Hotchkiss. Estação
Botafogo Sala 3 (Rua Voluntários da Pátria. 88 —
286-6149): 18h40. 20h20. 22h. (10 anos).
Na última noite de vida, antes da overdose fatal,
poeta faz viagem através das drogas, desde a infância
até os acontecimentos que o levaram á prisão. Basea-
do na vida de Larry Winters. Melhor ator no Festival
de Berlim. Inglaterra 1990.

Rosalie vai às compras (Rosalie goes shopping), de
Percy Adlon. Com Marianne Sagebrecht. Brad Da-
vis. judge Reinhold e Erika Blumberger. Star-Copa-
cubana (Rua Barata Ribeiro. 502 C — 256-4588):
15h. 16h40. 18h20. 20h. 21h40. (Livre).
Casal e seus sete filhos vivem felizes enquanto reali-
zarn seus sonhos de consumo e imitam os comerciais
de TV. mas a harmonia é abalada quando eles adqui-
rem um computador. Alemanha 1990.
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"Entre o amor platônico e a violência do desejo'

NÃO AMARÁS•••

Un nine de KRZYSZTOF KIESLOWSKI

? ??? HOJE
3:20
5:00
6:40
8:20 | CINEMA 1

10:00 ' Tel 541189
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P A N D O R A

Oscar de Melhor Documentário — 1990

(AMIXIIOS

CRUZADOS

Narração Dustin Hoffman — Música Bobby McFerrin HOJE
? ??
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Um filme de PETER BROOK

HOJE
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2:00 IBOTAFOGO 1|
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BELAS ARTES CRIADA PARA MATAR ,31
8:00 IBOTAFOGO 1|

10:00 Tel. 286-6149

Um filme de LUC BESSON ?í EEEma

UMA SOMBRA

NO ESCURO

HOJE

6:40
8:20 IBOTAFOGO 31

10:00
•IE23H2H
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CENSURA
LIVRE

DUBLADO

HOJE
ATÉ DOMINGO

KSTAÇÃO
•2:4° I PAISSANDU I

4:30 I Tel 26^4653 I
A jasEEd

SEMANA DO CINEMA SOVIÉTICO 
hoje

De 9 a 15 de Agosto UM FILME POR DIA

Sempre com Legendas em Português

i|BOKfogo3|Tel 286-6149 J
ifr ¦.'H.IMJ-f

IBOTAFOGO 3
4:30 ¦ Tel 28fr€149
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CANNES 90 Seleção Oficial

Hanna Schygulla em

0 OURO DE ABRAHAM
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CINEMA

CONTINUAÇÕES
Não amarás (Króiki lilm o miloscii. de Krzysztof
Kieslowski. Com Grazyna Szapowska, Oluf Luhas-
zenko e Stefania Iwinska. Estação Cinema-1 (Av.
Prado Júnior. 281 — 541-2189): I5h20. I7h. 18h40,
20h20. 22h. (10 anos).
Garoto de 19 anos apaixona-se pela vizinha, dez anos
mais velha, e passa a vigiá-la pela janela até finalmen-
te conhecê-la. Polônia/1988.

Ghost — Do outro lado da vida (Ghost), de Jerry
Zucker. Com Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi
Goldherg e Tony Goldwyn. Largo do Machado 2
(Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h30, I6h50,
19h 10, 2lh30. (10 anos).
Homem é assassinado e vira fantasma para tentar
fazer contato com a mulher e avisá-la que sua vida
também corre perigo. Oscar para atriz coadjuvante
(Whoopi Goldherg) e roteiro original. EUA, 1990.

Robin Hood — O príncipe dos ladrões (Robin
llooil: prince of tliieves), de Kevin Reynolds. Com
Kevin Costner. Mary Elizabeth Mastrantonio. Mor-
gan Freeman e Christian Slater. Tijuca-Palace 1 (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-4610): 13h30, I6h.
18h30, 21 h. Cisne (Av. Geremário Dantas. 1.207 —
392-2860): I6h. 18h30. 21 h. (Livre).
História do nobre inglês que se torna um fora-da-lei e
refugia-se na floresta de Sherwood. para ajudar os
oprimidos em sua luta contra o corrupto xerife de
Nottingham. EUA 1991.
Bernardo e Bianca na terra dos cangurus i Tlie
rescuers down ttiuler), desenho animado de Hnedel
Butoy e Mike Gabriel. Complemento: O príncipe e o
mendigo, desenho animado com o Mickey. Estação
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h e 16h50. Até domingo. (Livre).
Nova aventura dos dois ratinhos agentes, que viajam
até a Austrália para ajudar um menino de 8 anos a
salvar um espécime raro de águia. EUA/1990.

Ca os melhores cinemas do rio segundo o jornal o globo
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eles "viajaram" 

para um mundo
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Ele é jovem, corajoso, tem uma linda
franjinha caída sobre os olhos (Cliff Se-
cord, em seu début no cinema). Ela (Jen-
nifer Connelly) é uma boneca de boca
vermelha, bem anos 30. Os dois se en-
contram em Rocketeer, filme de Joe
Johnston (Querida, encolhi as crianças),
mais uma aventura dos estúdios Disney.
Desta vez, o herói é um piloto de corri-
das aéreas. Ele continuaria voando em
paz, se não descobrisse um foguete dos
mais potentes. A descoberta faz com que
o mocinho seja perseguido por nazistas,
loucos para montar na máquina super-
sônica e controlar o mundo. Até mesmo
um idolo das matinês de Hollywood,
Neville Sinclair (interpretado por Ti-
mothy Dalton, ex-James Bond) persegue
o fogueteiro. Ao lado da namorada, a
atriz Jenny Blake (Jennifer Connelly),
ele enfrenta os inimigos e embarca numa
missão capaz de torná-lo num herói para
Super Homem nenhum botar defeito.
Rocketeer, aliás, também saiu do mundo
dos quadrinhos. O personagem foi cria-
do pelo desenhista Dave Stevens para
viver suas aventuras em uma Los Ange-
les dos anos 30.

C0N.TINUAÇ0ES

Nikita — Criada para matar (Nikita), de Luc
Bresson. Com Anne Parillaud. Jean-Hughes Anglade,
Tcheky Karvo e Jeanne Moreau. Estação Botafogo/
Sala I (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149): a
partir de sáb.. ás 20h. 22h. (12 anos).
Mulher é presa depois de violento assalto mas. em
troca da liberdade, aceita trabalhar para a polícia
como matadora profissional. França 1990.
Na cama com Madonna (Truth or darei, docu-

mentário de Alek Keshishian. Art-Fashion MalI 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): I5h30, 17h40.
19h50. 22h. Ricamar (Av. Copacabana. 360 — 237-
9932): de 2J a 6a, ás 15h30. I7h30. 19h30, 21h30.
Sábado e domingo, a partir das 17h30. Tijuca-Palace
2 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610). Art-Ma-
dureira 2 (Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 15h, 17h. I9h. 21h. (14 anos).
Entrevistas, depoimentos e flashes de shows de Ma-
donna durante a excursão do ano passado. EUS,
1991.

As tartarugas ninja II — O segredo do ooze
(Teenage mutant ninja turtles II: lhe seeret of tlie
ooze), de Michael Pressman. Com Paige Turco. Da-
vid Warner. Michelan Sisti e Leif Tilden. Ricamar
(Av. Copacabana. 360 — 237-9932): sáb. e dom., ás
14h30, I6h. Versão dublada. (Livre).
Em sua nova aventura, as tartarugas combatem o
crime e tentam impedir que o ooze verde, responsável
por sua mutação, caia nas mãos dos marginais.
EUA 1991.

Valmont — Uma história de seduções (Vai-
mont j. de Milos Forman. Com Colin Firth. Annette
Bening. Meg Tilly e Fairuza Balk. Roxy 3 (Av.
Copacabana. 945 — 236-6245): 14h, 16h30. I9h.
21 h30. (12 anos).

PROGRAMA 8 9/8 a 15/8/1991

EBB

m



1&XZS&£3£ Especss?» sgagawf ja tsiBwmfPStsssamasiaawssmm 3H»T»ÍÍÍT»

11 I

-flBralflM' mHfefr

H l^H
Je iHgHp "4|^^^Bfc •

CINEMA

Cliff Secord é o super-herói Rocketeer
"~™™™^™™""™^^ gg5BM^^S^^^tiwiBtÉi*s8«8de®yia«*i

Ás vésperas da Revolução Francesa, um visconde e
uma marquesa dedicam-se a seduzir e conquistar
parceiros, nos salões e alcovas da decadente aristo-
cracia. França Inglaterra 1990.

O Mahabharata (The mahahharata). de Peter
Brook. Com Robert Langdon Llovd. Antonin S-
tahly-Vishwanadan. Bruce Myers e Vittorio Mezzo-
giorno. Estação Botafogo/Saiu I (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6149): 14h. I7h. (Livre).
Pequenas histórias baseadas no livro Mahahharata, a
base dos mitos, da religião, da história e do pensa-
mento indianos. França Inglaterra/Itália; 1989.

580-5522
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c NEMA

REAPRESENTAÇÕES

Cenas em um shopping Scenes from a iiuilli, de
Paul Mazursky. Com Bettc Midler. Wood> Allen.
Bill Irwin e Daren Fircslonc. Studio Belas Artes (Rua
Raul Pompéia, 102 — 247-8900): !4h50. I6h30.
IKhIO. I9h50, 21h30. (Livre).
Casal prepara-se para comemorar o 16" aniversário
de casamento e. durante as compras num shopping,
entra em crise com as revelações de seus casos extra-
conjugais. EIJA 1990.

Cyrano (Cyrano de Bergeraci, de Jean-Paul Rappe-
neau. Com Gérard Depardieu, Anne Brochei. Vin-
cent Percv e Jacques VVehher. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica. 63 — 267-7295): de 2a a 6'1. às 16h30.
19h. 2lh30. Sah. e dom., a partir das I4h. Até
domingo. (Livre).
Dono de um nariz descomunal, o apaixonado Cyrano
escreve cartas de amor. em nome de outro, e desperta
a paixão da bela Roxane que desconhece o verdadei-
ro autor das cartas. Baseado na peça de Edmond
Rostand. Oscar para melhor figurino. Franca 1990.

Dormindo com o inimigo íSleeping with ilic
enemy). de Joseph Ruben. Com Julia Roberts, Pa-
trick Bergin. Kevin Anderson e Elizabeth Lawrence.
Jóia (Av. Copacabana. 680): I5h. I6h40. I8h20. 20h.
21 h40. (12 anos).
Mulher maltratada pelo marido simula a própria

morte e recomeça nova vida em outra cidade, mas o
ex-marido descobre tudo e o pesadelo recomeça.
EUA 1990.

Dança com Lobos i Dances with Wolvesj. de Kevin
Costner. Com Kevin Costner. Mary Mc Donneel.
Craham Grcene c Rodney Grant. Lagoa Drive-in
(Av. Borges de Medeiros. 1.426 — 274-7999): 2'1 e 3J.
ás 20h. De 4J a dom., às 19h30. 22h30. (Livre).
A amizade e a admiração mútuas entre um soldado
americano e os Índios Lioux. que vivem no território
de Dakota. em 1860. Oscar para melhor filme, dire-
tor. trilha sonora, roteiro adaptado, fotografia, mon-
tagem e som. EUA 1990.

A pequena sereia (The litile mermaid). desenho
animado de John Muskere Ron Clements. Produção
de Walt Disney. Centro Cultural Banco do Brasil
(Rua I" de Março. 66 — 216-0237): de 3a a 6a. ás
16H30. 18h30. Sáb. e dom., ás 16h30, 18h3(). 20h30.
(Livre).
Sereia apaixona-se por um príncipe e pede ajuda á
bruxa do mar para transformá-la em mulher. Oscar
de melhor trilha sonora e melhor canção. EUA 1989.

O rei do Rio (Brasileiro), de Fábio Barreto. Com
Nuno Leal Maia. Nelson Xavier e Milton Gonçalves.
Museu da Imagem e do Som (Pça. Rui Barbosa. 1 —
262-0309): I2h30. I8h30. Último dia. (14 anos).
Dois contraventores. amigos de infância, conseguem
sua própria banca de bicho, mas acabam inimigos
quando pretendem o controle total do jogo. Baseado

na peça O rei de Ramos, de Dias Gomes. Produção de
1984.

Inocência (Brasileiroi. de Walter Lima Jr. Com
Fernanda Torres. Edson Celulari e Sebastião \ as-
concelos. Museu da Imagem e do Som (Pça. Rui
Barbosa. I — 262-0309): I6h30. Ultimo dia. (Livre).
A trágica história de amor entre a filha de um fazen-
deiro e um médico viajante, no sertão mineiro. Basca-
do no romance de Visconde de Taunay. Produção de
1983.

Contos imorais (Contes immorauxj. de Walerian
Borowezyk. Com Paloma Picasso. Lise Danvers e
Fabrice Luehini. Cine Hora (Av. Rio Branco. 156 sl
326 — 262-2287): llh. 12h50. I4h40. 16h30. I8h20.
Último dia. (18 anos).
Filme erótico dividido em quatro episódios: a sedu-
ção de dois adolescentes, a descoberta do prazer
solitário, a condessa que se banhava em sangue para
preservar a beleza e a profanação de Lucrécia Bórgia.
França 1974.

MOSTRAS
Free jazz films — Sexta: Lottis Armstrong anil his
Orchestra em Dinah. Sal King Cole Trio em Gol a
penny for Benny. Coles and Atkins em Jazz dance.
Dizzy Gillespie and his Orchestra em One hass liit. Lee
Konitzf Wame Marsh Sexta em Godcliild. Hal atui
Pegleg Bates em Jazz dance. The Mills Brothers em

As cotações das salas da cidade

Mesmo os nostálgi-
cos que sentem saúda-
des da poltrona do Ca-
ruso. do 2o andar do
Rian, ou do tempo em

que o Roxy era um só
devem admitir que o
Rio tem boas salas de

cinema. É verdade que a
segurança quase sempre
é precária, que a proje-
ção muitas vezes irrita o
mais complacente dos
espectadores e que o
som fica muito prejudi-
ca d o quando as salas
são coladas (Barra 1. 2 e
3; Leblon 1 e 2 e Roxy
1. 2 e 3). Além disso, em
bairros como Copaca-
bana ainda restam aber-
rações c o m o o Jóia.
Mas, na maioria das ve-
zes. ainda é possível as-
sistir a um filme confor-
tavelmente e com boa

qualidade de imagem.
Programa percorreu
quinze salas e dá a dica
do que cada uma tem de
melhor e pior. (Mareei-
Io .VI a ia)

PROGRAMA l«

 ii¦¦¦¦¦« i mi «i—¦¦ iii-h'1.»»<»i"  ni Mi ,.y i< i.ijh¦ in Mirt<^OT''n?rtwiirK^irriir*iBn^iii'iirTT—mnrtmminríiTiw< ».

Cinemas Ar Polt. Proj. Limp. Banh. Segur. Som

Barral- ??? ???? ?? ?? ?? ?? ???

ArtFashion Mall ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???

Leblonl ??? ?? ?? ?? ?? ??

Lcblon2 ??? ?? ??? ?? ?? . ?? ?

Star
Ipanema ??? ?? ??? ?? ???? •

Joia •

Roxyl ??? ??? ??? ?

Roxy2 ??? ??? ??? ?? ?

,Roxy3 ??? ??? ??? ??? ?? ???

Star
Copa ?? ?? ?? ??? ?

Cinema ??? ???? ??? ??? ?? ?? ??

Tijuca
Palace ?? ?

Tijuca2 ?? ?? ?? ??? ??? ??

Odeon ?? ?

Estagao
Botafogo ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??

Cotações: ???? Excelente.??? Ótimo ?? Bom ? Razoável • Ruim
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CINEMA

Lp a la:y river. Tlielonious Monk cm Bine monk.
Oscar Peterson Trio em E.xccpt: Canadian suite. Lam-
bert Hendricks and Ross & Ocie Smilli em Every dar
Tve gol lhe bines, Bill Taylor ali siars cm Elying lume
c Pinali Washington cm What a ilifferenee a iltty
makes and niakin' ulioopee. Estação Botafogo Sala I
(Rua Voluntários cia Pátria. XX — 2X6-6149): 20h.
22h.

Semana do cinema soviético — Sexta: Retrato de
mulher com javali 1 Eotogrâjija ar sievieti un mezkuiU i.
de Arvidis Kricvs. Com Alvis Hermanis. Mird/a
Martinsonc e Pcteris Gaudins. Estação Botafogo Sala
3 (Rua Voluntários da Pátria. XX — 2X6-6149):
I6h.il).
O assassinato dc um fotógrafo, que colecionava
amantes e fotos eróticas, provoca uma investigação
policial e psicológica em torno do assassino. URSS'
19X7.

Semana do cinema soviético — Sábado: Quando
voam as cegonhas (Lietliat juravly), de Mikhail Kala-
tosov. Com Tatiana Samoliova e Ale.xei Batalov.
Estação Botafogo Sala 3 (Rua Voluntários da Pátria.
88 - 2X6-6149): I6h30.
Drama. Casal apaixonado é separado quando ele
precisa partir para o front. na II Guerra Mundial.
Palma dc ouro no Festival de Cannes. URSS 1957.

Semana do cinema soviético — Domingo: O
lago dos cisnes (Lehednoe Ozeko i. dc Apolinari Dud-
ko. Com E. Evitena. Ci. Marcovski c M. Essam.
Estação Botafogo Sala 3 (Rua Voluntários da Pátria.
88-286-6149): I6h30.
Versão do halé com coreografia de Petipa e música de
Tchaikovsky. URSS I96X.

EXTRAS

Sob o sol de satã /Sons le soleil de Satan). de
Mauricc Pialat. Com Gérard Depardieu. Sandrine
Bonnaire e Alain Arthur. 6J e sáb.. á meia-noite, no
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63. (16 anos).
Padre obcecado com a existência do mal pensa ver
Satanás cm todo lugar, inclusive na figura de uma
bela mulher. Palma de Ouro em Cannes. França/
19X7.

A nós a liberdade (A noits Ia liberte), de Renc Clair.
Com Raymond Cordv. Hcnri Marchand e Rolla
Franco. 6J. às 20h. e sáb.. ás 21h. no Cineclube Museu
do íngá. Rua Presidente Pedreira. 7X — Niterói. 6'. ás
2lh. debate com o pesquisador de cinema Hernani
Hcffner.
Prisioneiro fugitivo, vigarista e ambicioso, torna-se
dono dc uma fábrica, enquanto seu ex-companhciro.
sentimental e vagabundo, torna-se seu operário. Fil-
me que inspirou Tempos modernos, de Chaplin. Fran-
ca 1931.

Imagens do inconsciente 'Brasileiro), documen-
tário dc Leon Hirszman. dividido em três partes: Em
busca do espaço cotidiano (sobre Fernando Diniz), No
reino das mães (sobre Adelina Gomes) e A barca do
sol (sobre Carlos Pertuis). Sáb. e dom., às I7h. no
Paço Imperial (Praça XV). exibição da primeira parte
da trilogia e do documentário Abstração e geometris-
mo.
Documentário sobre o trabalho da dra. Nise da
Silveira, no Museu do Inconsciente. A trilogia procu-
ra investigar as causas das doenças mentais dos inter-
nos. que usam as artes plásticas como forma de
terapia. Produção de 1983 85.
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> VOE NA VIVA A AGARRE Para o maior gatunodomunclo,
EMOÇÃO I AVENTURAI OIADRÂOI «ele vidas talvez nâo seja o bastante..
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"Valmont também é uma obra-prima'

HOJE

2(\4,30'7*9.30

... "Náo parece um exagero
classificá-lo de perfeito"

O Globo
... "Há harmonia interpretativa

na rede de intriga' dos sedutores
Revista Visào

... "Valmont....» Imperdível"! y[ I L 0 ^
Última Hora

... "Valmont é um bom tilme"
Jornal do Brasil
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DA MESMA EOUIPE DE "BACDAD CAFÉ", OUE
ENCANTOU O PÚBLICO E A CRÍTICA DO BRASIL E
OUÊ SE TGrtNOU UM CULT MOVIE NO MUNDO.
COM ELE VOCÊ FICOU 'PRA LA DE BACDAD'.

AGORA VOCÊ PODERÁ:
FtCAR 'fRA LA DE

MARRAKECH''
COM "ROSALIE VAI
AS COMPRAS'
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GRÁTIS

Meninos do Rio e da rua

Surfistas, gatinhas, marombeiros e
azaradores de toda espécie têm encontro
marcado neste final de semana na Praia
da Barra. Em jogo, a 5a e última etapa
do Circuito Rio Esportes/ASBT de surf
amador. Paralelamente, acontece a cam-

panha Recriança aquece o Rio — quem
doar agasalhos e cobertores para os me-
ninos de rua ganha chaveiros e outros
brindes da loja Pier. O evento vai reunir'

em frente ao condomínio Barramares, a

partir das 8h30 de sábado, mais de 100

surfistas não profissionais, entre 6 e 21

anos. Eles competem nas categorias

open, júnior, pré-mirim, iniciante, femi-

nino e long board. No mesmo horário e

local, marmanjos e seus pranchões reali-

zam a 2a etapa do Circuito Rio Long

Board Clube. (Marcello Maia).

E O

MUNDO

FALA

INGLÊS

9/8 a 15/8/1991

EM 91

VOCÊ AINDA

PODE

ESTUDAR

INGLÊS

Centro de Línguas ¦

ann arbor

O Curso de Inglês

do LEBLON

Av. General San Martin, 1226
Tels.: 239-8196, 239-8194

A 5a etapa carioca de surf amador vai reunir IUU competidores neste jun ae semana

SEXTA

Pólo — O Itanhangá Golf Club promove as primeiras
provas do Campeonato Brasileiro de Pólo, com equi-

pes do Rio, São Paulo e Minas. O público vai poder
conhecer o clube, que abre suas portas durante a
competição para os não sócios. Caso chova, fica para
o próximo final de semana. Sexta, sábado e domingo,
a partir das 1 lh, Estrada da Barra da Tijuca, 2005.

Dança — A academia Arte do Corpo promove seu Io
baile de dança de salão, que vai selecionar pés-de-val-
sa para um concurso que será realizado pela acade-
mia. Às 22h. Rua Viúva Lacerda, 117, Humaitã.

SÁBADO

Passeio — Caminhada pelo circuito do açude e da
cascatinha dentro do projeto Conheça o Rio a pé, da
Secretaria Municipal de Cultura. O encontro será às
8h, na Av. Edson Passos, esquina da Estrada do
Açude, Alto da Boa Vista.

Encontro ecológico — O Mercado São José das
Artes abre inscrições para a subida da mata de La-
ranjeiras, que será realizada no próximo dia 24,
dentro da campanha de transformar o local em par-
que ecológico. Às lOh. Rua das Laranjeiras, 90.

Feira — 50 artesãos mostram seus trabalhos no Cen-
tro Comunitário da Barra, a partir das lOh, enquanto
produtores culturais promovem jogos e brincadeiras
com as crianças. Às 16h, encenação da peça infantil
Por um fio. Av. Alvorada. 2001.

Cinema — O Museu do Folclore exibe a 2a parte de
Nordeste: cordel, repente, canção, de Tania Quares-
ma, em P/B e com 40 minutos de duração. Depoi-
mentos de repentistas e pessoas que vivem das feiras
do Nordeste. Às 16h, Rua do Catele, 179.

Memórias contemporâneas — A Escola de Artes
Visuais do Parque Lage traz como palestrante deste
sábado o filósofo e critico de arte Alair Gomes, que
vai dissertar sobre Imagem e consciência reflexiva. As
16h, Rua Jardim Botânico, 414.

DOMINGO
Roteiros ecológicos — O grupo de caminhadas
patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura faz
a travessia Parque da Cidade-Vista Chinesa. O en-
contro será às 8h, no portão do Parque da Cidade,
Estrada Santa Marinha. 505, Gávea.

Manhã de lazer — Inauguração do Projeto Esporli-
vo da Fundação Rio Esportes, com apresentação de
tai-chi-chuan, da dança oriental Bon-odore e de pa-
lhaços. Ultraleves vão sobrevoar o local enquanto as
crianças participam de jogos de vôlei, basquete e
futebol. A partir das 9h. Parque Cantagalo, Lagoa.

Museu de Astronomia — Observação noturna por
telescópios dos planetas Marte. Júpiter e Vênus. O
museu exibe ainda a exposição Brasil, acertai vossos
ponteiros, com fotos e objetos que retratam os princi-
pais acontecimentos científicos do Brasil nos últimos
100 anos. Das 16h ás 20h, Rua General Bruce, 586,
próximo ao Pavilhão de São Cristóvão.
? A s informações para esta coluna devem chegar à
redação até 2a, às 12li, em nome de Marcello Maia.
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CAPA

A NOITE VAI SER BOA

Sérgio Borges

Como escapar

das armadilhas

e fazer bons

programas

Luciana Hidalgo

A 

noite é uma crian-
ça, mas de boba
não tem nada. Pro-

grama peregrinou
no escuro para des-
cobrir os segredos e

as armadilhas camufladas
pelo breu e dá ao leitor as
dicas de como aproveitar
melhor as noites cariocas e
cair na gandaia sem aborre-
cimentos. Verificou, por
exemplo, que da mesa nú-
mero 871 do Canecão en-
xerga-se apenas 1/3 do pai-
co. O rival Imperator
também é cheio de embos-
cadas: os lugares onde se vê

pior são justamente os mais
caros. Os plantões da ma-
drugada reservam outros
inconvenientes para insones
e notivagos. A boate Trap

(armadilha, em inglês) é a

grande cilada da noite dos
desavisados. A doorgirl
Cristiane Aguiar obedece
sem pudores à lei instituí-
da pela casa e barra a en-
trada de "meninas esquisi-
tinhas e caras feios". Aliás,
a moda de excluir quem está
em desacordo com o figuri-
no tem se espalhado. Por-
teiras da noite também
mandam gente mais cedo

para casa em boates como
Dr. Smith e Bootleg. Para
atenuar a sofrida barração,
só mesmo um chope de gra-
ça na porta do bar Mostar-
da. no chamado Baixo Ipa-
nema, onde o critério é in-
verso. Entra quem quer. e,

quando a fila de espera au-
menta. rola o chope-corte-
sia para calibrar a impa-
ciência.

tBem menos gentis são
os Jlanelinluis, a cada dia
mais exigentes. Já estão ex-

A boate Trap barra mulher de bota branca e homem feio

torquindo CrS 5.000 dos
freqüentadores do Teatro
Municipal. Mas há dicas de
como escapar da selvageria
dos guardadores. E não fal-
tam truques para economi-
zar na esticada. Hotéis cin-
co estrelas oferecem pacotes
de fim de semana com pre-
ços bem menores que a diá-
ria de um motel de luxo.
Programa dá ainda uma
pincelada no circuito gas-
tronômico à cata de promo-
ções e bares que, mesmo de-
pois da infeliz invenção da
consumação mínima, resis-

Beba de graça e

não seja barrado

no baile

CADE 0 PALCO?

Até os mais espertos podem fazer papel de bobos ao
comprarem ingressos para shows no Canecào e Impe-
rator. Mesas sem nenhuma visibilidade do palco ou
perto de caixas de som que jorram mais decibéis do
que os tímpanos podem suportar são ciladas comuns
nas duas casas de espetáculo. Guilherme Monteiro da
Costa e mais 11 amigos, por exemplo, caíram nessa
roubada ao tentarem assistir ao show de Marisa Mon-
te. sexta passada, das mesas números 113, 115 e 117 do
Imperator. "Fomos enganados", dizem em coro. Gui-
lherme comprou as entradas na loja Fiorucci do shop-
ping Rio Sul e, de olho grudado no mapa da casa.
escolheu o lugar. "O vendedor me assegurou que dava
para ver o palco inteiro. Acreditei porque eram as
mesas mais caras (CrS 7 mil).' As mesas quase beija-
vam o palco, bem a esquerda, e bastava a cantora dar
um passo atrás para desaparecer. No campo de visão,
sobravam apenas dois músicos. "Devíamos pagar
meio ingresso, já que só vemos meio palco , reclama-
va durante o show o advogado Dídimo Neto. A
confusão diminuiu com a remoção da grupo para o
camarote mais barato da casa. Cortesia? Tiveram que
pagar a diferença entre o preço da mesa e o do novo
endereço: CrS 1.000 por cabeça. No final, um funcio-
nário confidenciou a Guilherme: "Isso sempre aconte-
ce. mas eles continuam a vender os lugares". Atenção,
portanto, aos cantos esquerdo (mesas ímpares de 107
a 117) e direito (as pares de 110 a 118) e a todas as
mesas que rodeiam o bar. Além do movimento dos
garçons nessa região, as mesas de 462 a 469 ainda
sofrem com o abrir e fechar das portas de entrada no
salão, trazendo luz e barulho de fora. No Canecão. a
situação também é crítica nas mesas da frente (o som
alto faz vibrar cada músculo do corpo), nas laterais do
segundo piso (827. 829 e 871 à esquerda, e 822. 824 e
826 á direita) e ao lado da mesa de som e iluminação,
onde o tititi é constante (701. 702. 703 e 704). É
fundamental estudar o mapa da casa, não ter vergo-
nha de perguntar sobre os locais e desconfiar das
respostas dos balconistas nos pontos de venda.

tem como territórios neu-
tros para quem apenas pe-
dir um chope e varar a noite
com CrS 500 no bolso sem
ser incomodado pelo mai-
tre. No Café Leblon, por
exemplo, os garçons não
perturbam ainda que se pe-
ça apenas um capuccino.
Ótima pedida para quem
crê em café amargo cor-
tando porres em madruga-
das de excessos. Esses e ou-
tros achados estão no
manual de sobrevivência na
noite do Rio que Programa
oferece na página ao lado.

CHOPE DE GRAÇA

Há oito meses, formam-se filas na porta do Mostarda
(Rua Prudente de Moraes. 1.838, Ipanema). Os impa-
cientes desistem de entrar no bar. Os bem informados
esperam a vez e o garçon que brinda os obstinados
com chope de graça. O ritual da espera no bar já está
virando liappening. O movimento é tanto que a esqui-
na da Paul Redfern com a Prudente de Moraes já foi
apelidada de Baixo Ipanema. Vale à pena beber bas-
tante de graça: dentro, o preço dos drinks é salgado. O
Mostarda (com suco de laranja, vodca. licor 43 e
apricot). por exemplo, custa CrS 2.275. Outra dica: de
sexta a domingo, o Mostarda só fecha ás 5h. Dá para
entrar mais tarde sem tumulto e usufruir da cozinha
que funciona até o último cliente (basta chegar um
minuto antes das cinco). O (//c/sugere Gnocchi tricoto-
re ao roquefort (a CrS 1.885).
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UM CAFÉ E A CONTA

Em que lugar do Rio é possível sentar à mesa de um
bom bar. pedir somente um cafezinho e conversar
horas a fio livre da pressão dos garçons? Resposta
única: Café Leblon (Rua Bartolomeu Mitre, 297). A
prática que faz a fama dos cafés europeus é quase
inviável no Rio. No Chaika. em Ipanema, por exem-
pio. o pedido simples de um café expresso ou uma
fatia de torta na mesa rende um olhar fulminante de
algum garçom mal-humorado e a ordem de que isso só
se serve no balcão. A antineurose do consumo é a
marca do Café Leblon, que oferece capuccino a CrS
300 e guloseimas como crepes de frango com catupiry
a CrS 900. em ambiente agradável e com a companhia
de Charles Chaplin correndo solta em video.

HOTÉIS X MOTÉIS
Motéis de luxo têm lá o seu charme e por vezes
encerram entre quatro paredes serviços de bar. restau-
rante, boate e clube. Mas alguns hotéis cinco estrelas
oferecem um fim de semana mais arejado que as
paredes espelhadas das suites de um motel por preços
bem mais baratos. Uma suíte triplex com TV, piscina
térmica, teto solar, duas saunas e hidromassagem no
motel Escort (Estrada da Gávea. 674) custa CrS
184.000 por 24h. Já o hotel Rio Sheraton (Av. Niema-
yer. 121). por exemplo, está cobrando quase três vezes
menos por uma estadia de 46 horas (das I4h de sexta
ao meio-dia de domingo). Por CrS 69.800. os hóspedes
têm direito até a uma praia particular. E possível
ainda passar um final de semana inteiro no luxuoso
Hotel Caesar Park (Av. Vieira Souto. 460), de frente
para a praia de Ipanema, por CrS 76.440. A diaria
inclui café da manhã (um banquete), piscina, sauna e
todas as deliciosas frescuras oferecidas pelas cinco
estrelas de um hotel.

CUIDADO PARA NÃO 
'DANÇAR'

Quando Eduardo Dusek emplacou Barrados no baile
nas rádios cariocas, ha seis anos, havia poucos redutos
tribais na noite carioca. Hoje. a barracão na porta de
boates como Trap. Bootleg e Dr. Smith tornou a
discriminação um aparato noturno. Cada macaco no
seu galho, ou cada um que procure a sua tribo, são os
lemas das doorgirls que. se implicam com o jeito e os
trajes dos candidatos a freqüentadores, barram a en-
trada sem dó nem piedade. Rô Nascimento, uma das
sócias da Trap, dá as coordenadas para a porteira
Cristiane Aguiar: ""Bota branca, camiseta regata, pira-
nliu no cabelo e calça de lycra nào entram. Menina
esquisitinha e cara feio. nem pensar". O critério é
muito particular, mas funciona. Às sextas c sábados, a

Dilmar Cavalher vj0i0njsia Geraldo, sem cobrança de couvert artístico 800) ganha a sobremesa de graça. Entre as guloseimas.
ou consumação. Outro paraíso fica no Centro e faz tortas de limão, nozes e morango. O Arosa (Rua
happv hour prolongada (de 19h até o último cliente) Santa Clara, 110 B, Copacabana) oferece comida
dos colarinhos brancos. Na hora do almoço, o Clube honesta, sem tanto requinte, em porções gordas para
Comercial (na cobertura da Associação Comercial do Um racha. Além disso, o frango ao molho pardo, que
Rio. Rua da Candelária. 9. 13" andar) obriga o uso de no cardápio sai por CrS 1.150, tem 10% do preço
terno, mas depois das 19h a rigidez é quebrada reduzido depois das 17h. Opção dominical para a
ouve-se o pianista Erasmo sem consumação ou cou- família é o bufê com 30 variedades de frios e saladas, a
vert obrigatórios. Sócios têm desconto de 10%. No CrS 2.250 por cabeça. Crianças ate cinco anos não
Sobre as ondas (Av. Atlântica, 3.432) — reduto da pagam e, de cinco a dez, pagam meia. No Alho e Oleo
música eclética ao vivo — é possivel ensaiar passos de (Rua Buarque Macedo. 15. Flamengo), se o cliente
bolero, curtir uma bossa nova ou requebrar os quadris achar pequena a quantidade de comida de um prato
também sem consumação. E o couvert artístico não ganha outro nas mesmas proporções. Até em restau-
cobrado para quem sai antes das 23h. O bar é bom rantes mais caros há jogo. No Le Saint Honore (Hotel
remédio contra guardadores, pois tem manobreiro Meridien, Av. Atlântica, 1.020), da para dconomizar
estacionamento próprio. A happy hour do Au Bar (Av. na sobremesa pedindo o café-cortesia, que vem acom-
Epitácio Pessoa. 285). entre as 18h e 20h. é outro panhado de biscoitos de castanha, trufas de chocolate
exemplo de cortesia. Basta um drinque, um simples e creme especial da casa (creme de leite com ovos e
chope ou o coquetel da casa (suco de abacaxi, dram- açúcar). É bom lembrar que se o serviço do garçom
buie e o licor Maraskin. a CrS 1.200) e ganha-se um não for satisfatório, a lei está do lado do'freguês. A

Flanelinha: tormento na vida dos motoristas prato de 15 saigadinhos. O pub The Queen's Legs (Av. taxa de 10% não é obrigatória.

Trap manda de volta para casa de 20 a 30 enjeitados.
"Isso faz da casa um sucesso. Aqui é como uma
vitrine, e eu não posso arriscar com gente feia. O
negócio é menininha viajada com bolsinha Chanel .
explica Rô. A casa. semi-privè. com carteiras de sócios
a US 100 por seis meses, abriga o máximo de 150
pessoas por noite, mas tem gente que entra até sem
precisar pagar a taxa para não-sócios. "Basta ser
divino", diz Rô. Já na Bootleg, a máxima é " barração
sutil". A harradora Andréia deixa de fora "gente mal
vestida, escrachada e cafona, mas sem discriminação".
Se o pessoal do vizinho Forró do Leblon quiser mudar
de praia não tem a menor chance. A Bootleg não
adota o regime privè de sócios com carteirinhas. mas
quer liberdade para escolher seu público: belos jovens
classe média alta. A triagem na Dr. Smith também
acontece, mas não é admitida oficialmente. Sabe-se
que bandos de homens solitários não entram e que
algumas tribos são discriminadas com a desculpa de
que 

"a casa está cheia". Há três semanas, um leitor
enviou uma carta para a Programa tentando entender
porque uma mulher dançava livremente na Dr. Smith
com uma cobra enrolada no pescoço enquanto fre-
qüentadores mais naifs eram barrados na porta. Os
critérios? Um mistério na noite do Rio.

OS FLANELINHAS

Peitar os guardadores pode ser fácil para o adminis-
trador Carlos Mário, um metro e noventa de altura,
que. ao estacionar seu Gol na porta do Canecão, vai
logo avisando: "Tenho CrS 100 trocado comigo, na
volta posso lhe dar mais um caraminguá". Para en-
frentar os selvagens da noite, coámomc Jlanelinhas. os
cariocas prometem para mais tarde, pechincham, ne-
gociam, ou tentam enganá-los. Uma dica é dissimular.
Â negativa à pergunta 

"Vai pro Canecão?" às vezes
cola. e fica tudo por isso mesmo. Diante da extorsão
de CrS 5 mil na porta do Teatro Municipal pode valer
a pena um táxi. A corrida Ipanema-Centro-Ipanema
sai por menos.-ainda mais se o programa for feito por
mais de uma pessoa. Em restaurantes e bares com
manobreiros da casa, nào há dúvida. A eles, paga-se o
quanto se achar justo.

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA

Houve um tempo em que bar era somente bar. campo
neutro onde se sentava, se pedia um chope gelado e se
papeava á vontade noite adentro. Até que alguém
inventou a consumação mínima e o couvert artístico,
e. exceto nos botecos e nos pès-sujos da vida, acabou-
se a tranqüilidade do freguês. Mas ainda existem
alguns focos de resistência desse tempo leliz para os
boêmios. São bares como o inglês The Lord Jim Pub
(Rua Paul Redfern, 63, Ipanema), com jogo de dardo,
caneca de chope a CrS 300 e a música intermitente do

Sérgio Borges

Chope de cortesia na fila do bar Mostarda

Epitácio Pessoa. 5.030), com novos proprietários há
quatro meses, agora faz promoções-surpresa com cer-
vejas importadas. Liquidações instantâneas reduzem o
preço de algum produto por noite, além de não existir
couvert ou consumação pré-fixados. Thiago Vidigal,
voz e violão da casa, canta o que se pedir em MPB.
rock e Beatles, entre uma jlechada e outra no alvo de
dardo da casa. Também o Charly"s Pub (Rua Ataulfo
de Paiva. 1.060. Leblon) reserva boas promoções,
como a happv hour com 15% de desconto sobre os
coquetéis do harman Ricardo de Almeida. Violonistas
embalam os ouvidos do público com MPB sem cobrar
cachê do público. A consumação mínima de CrS 1.500
(domingo a quarta) e CrS 2 mil (quinta a sábado) não
é cobrada a partir das 2h. quando o cozinheiro Dênis
chega para preparar um gnocchi ou raviolli aos quatro
queijos, a CrS 1.250 e CrS 1.450. respectivamente.

COMIDA BOA E BARATA

Os segredos da gastronomia carioca não dependem só
da arte do clief de cuisine. mas igualmente do jogo de
cintura dos clientes para comer bem e gastar pouco.
Um bom achado é o restaurante Via Botânico (Rua
Jardim Botânico, 485). La. de terça a sábado, depois
das 17h, quem optar por qualquer prato (a salada de
100g de couve-flor com ovo de codorna está a CrS
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SHOW
À flor da pele — A voz dc Ney Matogrosso c o
violão dc Rafael Rabello. Afinadíssimos. No repertó-
rio, de Cartola a Tom Jobim. Alameda 555. Alameda
São Boaventura, 555. Tel. 717-1327. 6a e sáb., às
22h30: dom., às 21 h30. CrS 5.000 (setor I). CrS 4.000
(setor II) e CrS 3.000 (arquibancada). Alameda 555

Beto Guedes/Andaluz — Canecão. Av. Venceslau
Braz. 215. Tel. 295-3044. 6J e sàb.. às 22h30 e dom.,
às 22h. CrS 6.000 (mesa central e frisas). CrS 4.500
(mesa lateral e mezzaninos) e CrS 3.000 (arquibanca-
da/pista). Espera-se que ele não repita o vexame do
Rio Show Festival, quando esqueceu as letras das
músicas e abandonou o palco. Até domingo.

Ed Motta — Riosampa, Rod. Pres. Dutra Km 14.
Tel. 767-4662. Dom., às 2Ih. CrS 2.000.

Egberto Gismonti — Circo Voador, Arcos da Lapa.
s/n". Tel. 221-0405. 6a e sàb.. a partir dc 22h. CrS
3.000. No repertório do show em homenagem aos 10
anos do Circo Voador, músicas do novo LP Amazò-
nia.

Elba Ramalho/Felicidade urgente — Imperator,
Rua Dias da Cruz. 170. Tel. 592-7733. 5a, às 2lh30; 6a
e sàb., às 22h. e dom., às 20h30. CrS 5.000 (setor C),
CrS 6.000 (setor B), CrS 7.000 (setor A) e CrS 8.000
(camarote por pessoa). Até 18 de agosto.

JEIza Soares/Passaporte — Teatro Rival. Rua Ál-
varo Alvim, 33. Tel. 240-1135. De 5a a sab.. às 2lh30;
dom., às 20h30. CrS 4.000. Após peregrinação de três
anos pelos Estados Unidos, Elza Soares volta para
reviver Cazuza e Arv Barroso e homenagear Gonza-
guinha com l7..

Itamara Koorax/A outra metade — A soprano
Itamara Koorax mostra por que foi eleita a melhor
cantora de 1990 pela Associação Paulista dos Criti-
cos. Teatro João Theotonio. Rua da Assembléia. 10.
Tel. 224-8622 (ramal 236). 6a. às I2h30 e 19h; sàb., às
21 h. e dom., às 20h. CrS 1.500 (6a. às 19h. e dom.),
CrS 1.000 (6a. às 12h30) e CrS 2.000 (sáb.). Até
domingo.

Jair Rodrigues e banda — Teatro João Caetano.
Praça Tiradentes, s/n". Tel. 221-0305. De 2a a 6a, as
I8h30. CrS 1.000. Até 16 de agosto.

Terra & democracia — Arpoador. Domingo, às
ISh. após apresentação do Balé Pátria Amada, shows
de Cássia Eller, Victor Biglione e Emílio Santiago.
Entrada franca (Mais detalhes na seção Eventos).

O Rio na batida do 
'rap'

Eduardo Mack

O vocalista dos Rolling Stones,
Mick Jagger, bem que avisou: "Sem-

pre haverá lugar para garotos boni-
tos com cortes de cabelo espertos no
mundo da música". Ele espetou esta
farpa no rapeiro Robert Van Winck-
le, ou Vanilla Ice, a atração deste
domingo, às 18h, no Maracanãzi-
nho. Anunciado como o rei do rap,

Vanilla tem fama de sentar em trono
alheio e de usar coroa falsificada. Já
foi acusado de ter plagiado sucessos
do Queen e de Wild Cherry e de ter

gravado a voz de outros artistas em
seus discos, como fez o duo Milli
Vanili. O show deste fim de semana
é uma boa chance para checar a
validade das acusações. Ou para
simplesmente dançar, sem maiores
compromissos.

Afinal de contas, Vanilla Ice ocu-

pa o primeiro lugar nas paradas rap.

Um fenômeno. Como um branco
consegue fazer tanto sucesso num

mercado dominado pelos negros
mais pobres dos Estados Unidos?
Para conquistar seu público, o bran-

quelo fabricou um passado barra-pe-
sada num bairro pobre de Miami e

não se cansa de elogiar estrelas ne-

gras como Janet Jackson e Bob

Marley e os populares rappers do 2
Live Crew e Public Enemy.

Polêmicas à parte, Vanilla Ice —

apelidado de O Sorvetão nos Esta-
dos Unidos — vai interpretar, no
Maracanãzinho, sucessos do disco

To íhe extreme, como Ice ice baby,
Play that funky music e I love vou. E
vai tocar uma novidade: The ninja
rap, música da trilha sonora do filme

O rapeiro Vanilla Ice no Maracanãzinho

Tartarugas ninja II. Quem gosta do
ritmo eletrônico com swing falado
não deve perder o show de domingo.
Assim como os grupos Run DMC e
MC Hammer, o Vanilla Ice pode ser
um fenômeno passageiro. 

"Esse rap
falsificado vai fazer jus ao nome. Vai
acabar derretendo", prevê o crítico
de música do JB, Jamari França.

? Os ingressos serão vendidos, domingo, nas bilhe-
terias do Maracanãzinho. Preços: CrS 3.000 (arqui-
bancada), CrS 4.000 (pista) e CrS 6.000 (cadeira
especial). Cuidado: como ficou provado no show do
Information Society, semana passada, a acústica do
Maracanãzinho deixa muito a desejar. Quem gosta
de música em alto e bom som deve ocupar os lugares
próximos aos alto-falantes.

de hoje a domingo

CASA DE RUI BARBOSA

R. São Clemente, 134 - Botafogo

Realização
Tambor

JORNAL DO BRASIL

RÁDIO JB

FM W.78TEREO M

egberto

gismonti

CIRCO VOADOR

com

jaques morelenbaum
nando carneiro

zeca assumpção

9 e 10 de agosto
sexta sábado

vídeos no telão
partir das 22 h
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Vanilla Ice — Aíaracanãzinho. Dom., as ISh. C rS
3.000 (arquibancada). CrS 4.000 (pista) e CrS 6.000
(cadeira especial). O polêmico Sorvetãn (seu apelido
nos Estados Unidos) laz apresentação única no Rio.
E mostra se é ou não o Rei do Rap. como querem
crer seus fãs.

Festival de Gospel — Ginásio da Portuguesa, Es-
trada do Galeão, s n". pouco depois das Sendas.
Sexta, às 19h. Entre as atrações, o melhor da música

|1 Gospel: Cristina Mel. Banda Flanm, Complexo J.
Grupo Cantares e Novas Canções. CrS 1.500. Ingres-
sos á venda na portaria do Clube. A renda será

revertida para a construção de um abrigo para aidéti-
COS.

HUMOR
Juca Chaves/Vergonha — Teatro Suam. Praça
das Nações. 88/A. Tel. 270-7082. De 6J a dom., às
21h3(). CrS 4.000 (6a e dom.) e CrS 5.000 (sáb.). Até
25 de agosto.

SHOW

Geraldo Alves/uma palavra de otimismo:so-
corro! — Texto de Geraldo Alves. 6J e sáb.. às
21 h30: dom., ás 2()h. Teatro do Ibam. Largo do Ibam.

1 (266-6622). Ingressos a CrS 2.500 (6a e sáb.) e CrS
2.000 (dom.).

João Kleber/rir é o melhor investimento...
Direção de Chico Anysio. 6' e sáb.. ás 2lh30 e dom.,
ás 20h30. Teatro da Cidade. Av. Epitácio Pessoa.
1.664 (247-3292). Ingressos a CrS 3.000 e CrS 2.500
(estudantes).

CLÁSSICO
Sábados musicais — Apresentação da soprano
norte-americana Carol McDavit e do instrumentista
João Pedro Borges. No programa obras de Purcel.
Villa-Lobos, Schubert. Sáb.. às ISh. Museu Villa-Lo-
bos. Rua Sorocaba. 200 (266-3845). Ingressos a CrS
1.000 e CrS 700 (sócios da AAM VL). Crianças até 10
anos nào pagam.

Elza Soares

dá a volta

por cima

Nova Iorque-Rio. sem escalas. Depois
de três anos atuando nos Estados Unidos.
Elza Soares aterriza nesta sexta, às 21h30,
no Teatro Rival, para matar saudade da

platéia brasileira c abrir a temporada de
seu novo show. Passaporte — sugestivo
nome de sua apresentação — homenageia
Gonzaguinha e Antônio Maria, com par-
ticipação especial do compositor Nonato
Buzar c mais nove músicos. O repertório
traz clássicos da MPB. como Valsa de uma
cidade. Feitiço da Vila. Pra dizer adeus c
Samba do avião.

O ponto forte do show e o bloco dedi-

cado à memória de Gonzaguinha. Do
compositor, Elza Soares selecionou E.

Sangrando e O que e o que é. Outro desta-

que é um pot-pourri de Ary Barroso e
Cazuza. Tem mais: bossa nova, samba-
canção e algumas surpresas para o públi-
co. "Estou mais madura e com muita sede
de Brasil", diz Elza, emocionada com o
retorno. Dos tempos que passou em Nova
Iorque — onde foi bastante elogiada pela
crítica de jornais como o New York Times
—, Elza Soares recolheu alguns momen-
tos marcantes de sua "volta 

por cima

para brindar a platéia. O roteiro do espe-

táculo é assinado por ela. Nonato Buzar,
Paulinho Trumpete, Tibério Gaspar e pe-
Io diretor-geral Luf Melo. ? Teatro Rival
— Rua Álvaro Alvim, 33, Centro. Tel
240-1135. CrS 4.000. De 5a a sáb. às
21h30. Domingo, às 20h30. Até 8 de se-
tembro.

SHOW DE SAPATEADO COM MÚSICA AO VIVO

ORQUESTRA BRASILEIRA

DE SAPATEADO

emusicas:
TIM RES CALA

STELLA ANTUNES
AMAL1A MACHADO

SYNOPSIS \

^ 
TEATR0 DE ARENA

^^rapolo: 2* o3'as21hs^^B

f jornal do brasil grupo crlado na 1DAHQAEC1A. 
J

B

Zózimo

A festa social

e política do leitor.

COMPRE JA 0 SEU INGRESSO
COM 0 AMERICAN EXPRESS
CARO SEM SAIR DE CASA,
RASIA LIGAR PELO
<011) 263 * 0066

•cm»*Tf»4*004Aáno

ISCACO» AC A|AMA NCTTl
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SHOW

Sinfonia em

Botafogo

Quem quiser apurar a audição com o
melhor da música erudita feita por aqui
tem duas opções neste final de semana em
Botafogo. O grupo Opus 5 c a principal
atração e abre temporada nesta sexta, às
21h30, na Casa de Rui Barbosa. A outra
estréia traz um encontro entre Villa-Lo-
bos, Schubert e Beatles. Os responsáveis

pela mescla são Carol McDavit (soprano)
e João Pedro Borges (instrumentista), que
se apresentam no projeto Sábados musi-
cais. do Museu Villa-Lobos.

Formado por Cristina Braga (harpa).
Ângelo DcH"Orto (violino). Igor Levy
(flauta). Paulão (percussão) e Ricardo
Medeiros (contrabaixo), o Opus 5 — que
gravou recentemente um compact-disc em
Nova Iorque — vem acumulando fãs com
um repertório próprio que mistura jazz,
bossa nova e música erudita. Esta fusão
do clássico com o popular já rendeu ao

grupo admiradores famosos como o
maestro indiano Zubin Mehta.

Casa tle Ria Barbosa — Rua São Clemente. 134.
Botafogo. Tel.: 286-1933. após as I7h. Show do Opus
5. CrS 3.000. 6a e sáb.. às 2lh30. Dom., às 20h30.

Museu Villa-Lobos— Rua Sorocaba, 200, Bolafo-
go. Duo Carol McDavit e João Pedro Borges. Sáb.. às
I8h. CrS 1.000. Crianças até 10 anos não pagam.
(Marcello Maia)

Miguel Proença e convidados — Apresentação
do pianista c do violonista Turibio Santos. No pro-
grania obras dc Villa-Lobos. Sab. e dom., às 16h.
Teatro II. do Centro Cultural Banco do Brasil. Rua
Primeiro de Março. 66 (216-0237). Ingressos a CrS
1.000.

Orquestra Pró-Música — Sala Cecília Meireles.
Sexta, às 21 h. CrS 2.000 (balcão e platéia) e CrS 1.000
(estudantes). Regida pelo mexicano José Guadalupe
Flores — graduado em direção de óperas, coro e
música de câmara na Alemanha a orejuestra vai
apresentar peças de Mozart e Tchaikowsky. O desta-
que do concerto e o pianista Giulio Draghi, vencedor
do Concurso de Enna, na Itália, e do Concurso
Nacional Essenfelder. Ele vai executar a A Jlauta
mágica, de Mozart — peça cjue ira apresentar, ainda
este ano. no Concurso de Piano em Moscou.

Sons incidentais — Show do grupo Opus 5. Funda-
ção Casa de Rui Barbosa. Rua Sao Clemente, 134.
Tel. 286-1933. 6a e sàb„ às 2lh30; dom., às 20h30.
CrS 3.000. Villa-Lobos e Beatles se encontram ao som
do Opus 5. quinteto elogiado pelo maestro Zubin
Mehta.

DANÇA
Cia. Tempo Dança Contemporânea/Púrpura
— Apresentação de dança clássica e moderna. De 5 a a
dom., às 21h. Casa de CuUura Loura Alvim. Av.
Vieira Souto. 176. Tel.: 267-1647. Ingressos a CrS
1.500 (5a e 6a) e CrS 2.000 (sàb. e dom.). Até 11 de
agosto.

Nós da dança — Apresentação da Cia. Direção e
coreografias de Regina Sauer. Participação especial
da apresentadora cyberpunk Doris Giesse. De 5a a
sàb.. às 21 h; dom., às 18h. Teatro Zicmbinski. Rua
Urbano Duarte. 22 (22S-3071). Ingressos a CrS 2.500.
Até dia 11 de agosto.

REVISTA
Selvagens da madrugada —- Com Rogéria. Ale-
xandre Marques e outros. Direção de Carlos Wilson.
Teatro Alaska. Av. N.S. de Copacabana. 1.241 (247-
9842). 5a e dom., às 21h30 e 6a e sàb.. 24h. Ingressos a
CrS 2.500.
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O Opus 5 apresenta jazz, bossa nova e musica erudita na Casa de Rui Barbosa
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apresenta

Elza Soares

PASSAPORTE
Participação Especial de NONATO BUZAR
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RESERVA GRUPO 240-1135 ESTREIA HOJE APOIO
JORNAL DO BRASIL

1830H * CLAUDETTE SOARES EM NOVA LEITURA

"RIVAL 
EM TOM MAIOR"

° 19 E 20 ÀS 21:00h * NEY MATOGROSSO E RAFAEL RABELLO
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SHOW

Brasil collorido — Direção de Celso Terra. Com
Wall Barrei. Djalma Cena. Mònica Botelho e outros.
Teatro Ahiskii. Av. Nossa Senhora de Copacabana.
1.241 (247-9X42). 6J e sáb.. às 21h30 e dom., ás I9h.
Ingressos a CrS 2.000.

A receita é mulher — Texto e direção de Brigite
Blair. Com Patrícia Blair e grande elenco. /cairo
Brigittc Blair II. Rua Senador Dantas. 13 (521-2955).
De 5J a dom., às I8h30. Ingressos a CrS 2.000.

Voilá Paris Paname — Com André Gasparelly.
Marlene Casanova e grande elenco. Teatro Brigitte

"Blair II. Rua Senador Dantas. 13. Centro. Tel.: 220-
5033. De 4J a dom., ás 21 h. Ingressos a CrS 2.000.

Uma pensão muito louca — Direção de Aurélio
Gavilan. Com Arminda Lago. Carla Esteves. Jcsse
Nunes e outros. Espaço Caminho da C altura. Rua
Canavieiras. 104. Sáb. e dom., às 20h. Vendas de
ingressos antecipados pelo tel. 288-8775. Ingressos a
CrS 1.000.

Sons da Amazônia no picadeiro
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^cardíaca

PRONTO SOCORRO • CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CORONARIOGRAFIA CIRURGIA CARDÍACA

CIRURGIA VASCULAR

246-6060 286-4242
Rua Dona Mariana, 219 Botafogo
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CCONOMICO

INGRESSOS:
Imperator - R. Dias da Cruz, 170
Meier - Tel.: 592-7733
Fiorucci - Rio Sul - 3o piso

ESTACIONAMENTO
Seguro contra roubo e incêndio garan -

tido pela CET - Rio e SGA - CrS 600,00

Promoção
Som é

PH/LCO

Compre já o seu ingresso
com o American Express Card
sem sair de casa.
Basta ligar para (011) 263-0066 Cards

INGRESSOS À VENDA NO IMPERATOR E CENTRO,

BOB DYLAN ü UJon 
«L
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O Circo Voador ini-
cia as comemorações de
seus 10 anos com um
convidado especial: Eg-
berto Gismonti volta ao

palco nesta sexta e sa-
bado. às 23h, para seu

primeiro show ao vivo
depois do lançamento
dos discos Kuarup (tri-
lha sonora do filme com
o m e s m o n o me) e A
dança dos escravos, em
1989. Gismonti tocará
músicas de seu novo
LP. Amazônia, acompa-
nhado de um talentoso
trio: Nando Carneiro,
nos teclados. Zeca Assumpçao. no

contrabaixo, e Jacques Morelenbaum.
no violão. "Esse disco é um reflexo de

um processo que estou vivendo desde

1974 em relação ao meio ambiente. Ao
contrário do que dizem, não tem nada
a ver com a Rio 92. Eu sempre tive

uma relação especial com esse assun-

Egberto toca no Circo Voador

2 to", explica o músico,

g que já se apresentou em
S 32 países e lançou 45 dis-

| cos. Gismonti incluiu no
c roteiro a reinterpretação
£ de Palhaço. Cigano.
5 Água e vinho. Infância e

Trem caipira, de Heitor
Villa-Lobos. Ao longo
do ano. outros shows
vão marcar a passagem
do décimo aniversário
do Circo Voador, que.
em janeiro de 1992, en-
cerra suas atividades e se
torna um espaço de
apresentação da floresta
às crianças, com índios,

fauna, flora e magia. O projeto faz parte
das comemorações dos 500 anos do des-
cobrimento da América.

? Circo Voador — Rua do Resende. 4. Lapa. Tels.
252-K231 ou 252-8446. 6a e sábado. Vídeos no telão a
partir das 22h. Montagem inédita com trechos de
diversos trabalhos de Ebgerlo ao redor do mundo.
Ingressos a CrS 3.000. (F.duurdo Mack)
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TEATRO

ESTREIA

Quando papai chegou do trabalho e disse que
foi despedido — Texto e direção de Walter Cândi-
do. Igreja Nossa Senhora tia Doa Viagem. Estrada da
Gávea, 443. Rocinha. Sáb.. às 21 h. Entrada franca.
? Moradores da Rocinha formaram o grupo Prono-
me Obliquo e encenam pela primeira vez uma peça na
favela. O texto aborda quatro tipos de pai: o beber-
rão. o preguiçoso, o grosseiro e o ideal.

ÚLTIMOS DIAS

Comédia dos sexos — De Gugu Olimecha e Peler-
sen. Com Ca/arré. Teatro Princesa Isabel. Av. Prin-
cesa Isabel. 1X6 (275-3346). De 5J a 6a. as 2lh: sab.. as
19h30 e 22h; dom., as 2()h. CrS 2.500 (5J. 6a e dom ).
CrS 3.000 (sáb.). Até domingo.

Comédia. Dois casais tentam gerar filhos na espe-
rança de preencherem suas vidas.

Sorôco, sua mãe, sua filha — De João Guimarães
Rosa. Direção de Aderbal Freire. Teatro Glúucio (Hll
(170 lugares). Pça. Cardeal Arcoverde. s n" (294-
S07I). De 5a a 2a. ás 21 h. CrS 2.500 (5a. 6". dom. e 2a):
CrS 3.000 (sáb.) e CrS 1.500 (classe). Até 2a.

Numa estação de trem do interior de Minas, a
população aguarda o transporte de duas loucas para
o hospício de Barbacena. O elenco aluou na Holanda
durante cinco anos.

INGRESSOS A DOMICÍLIO

Ações ordinárias — De Jerry Sterner. Adaptação
de Camilo Attila. Com Elizabeth Savalla. Luis Gus-
tavo e Sebastião Vasconcelos. Teatro Copacabana
(482 lugares). Av. Copacabana. 327 (257-08X1). De 4a
a sáb. ás 21 h; dom., ás I9h. CrS 3.000 (4a). CrS 4.000
(5a. 6a e dom.) e CrS 5.000 (sábados e feriados).
Entrega ile ingressos a domicilio pelo lei. 257-DSSI.

Comédia sobre banqueiros, advogados e flnancis-
ias. Com muita irreverência, a peça discute a ética e a
ausência dela, no mundo dos negócios.

Bonitinha, mas ordinária ou Otto Lara Rezen-
de — De Néison Rodrigues. Direção de Eduardo
Wotzik. Com Clarice Niskier. Cristina Bethencourt e
outros. Teatro Glauce Rocha (278 lugares). Av. Rio
Branco. 179 (220-0259). De 4a a 6a. ás I8h30; sáb.. ás
21 h e dom., ás I9h. CrS 2.000 (de 4a a 6a): CrS 2.500

Para furar

a fila

sem sair

de casa

Está cada vez mais fácil
ir ao teatro. A empresa
Fast Boy atende aos que
querem evitar as filas de
última hora e entrega cm
casa os ingressos para as
peças Bonitinha mas oreli-
nária. Os gigantes da num-
tanha, No lago dourado.
Um certo Hamlet e Dólar. I
love vou ou como o 3" mun-
do corrompeu o I". Basta
ligar para 622-2858 com 24
horas de antecedência. No
dia seguinte, um mensagei-
ro devidamente credencia-
do faz a entrega. O serviço
ainda garante locais privi-

: /^' S

legiados. lugar na platéia
mesmo para quem tenha
perdido o ingresso, e aviso
sobre atrasos ou cancela-
mentos dos espetáculos
cinco horas antes do início
da peça. Os preços dos in-

gressos entregues a domicí-
lio são os mesmos das bi-
lheterias. Mas a Fast Boy
cobra uma taxa pela entre-
ga que varia de CrS 1.200 a
CrS 2.400. de acordo com a

distância."Este sistema está
revolucionando o mercado
cultural do Rio", afirma o
dono da empresa. Francis-
co Silveira Neto. "Já esta-
mos atendendo a pedidos
de outros municípios como
Friburgo. Pctròpolis e Vi-
tória. A pessoa faz a reser-
va e nós entregamos o in-

gresso no lugar onde ela
estará hospedada na cida-
de", conta.

(dom.): CrS 3.000 (sáb.). Ingressos 11 domicilio pelos
tcls. 622-2S5K e 719-5X16. Duração: Ih50.
? A trajetória do pobretão Edgar e seu golpe do baú
(que esbarra na canastrice da bonitinha) é interpreta-
da por remanescentes tio grupo Tapa.

Dólar, I love you ou como o 3o mundo cor-
rompeu o 1" — lie João Bethencourt. Direção de
José Renato. Com Bemvindo Sequeira. Francisco
Milani e outros. Teatro tlc Arena (350 lugares). Rua
Siqueira Campos. I43 (235-5348). De 4a a 6a. as 21h:
sáb.. ás 20h e 22h30 e dom., ás I9h. CrS 2.000 (4a e
5a). CrS 3.000 (6a e dom.) e CrS 4.000 (sáb. e feria-
dos). Ingressos a domicilio, com 24 horas de antece-
tlência. pelo lei 622-2H5K. Ingressos á venda também
nas lojas Folie.

Vice-diretor de banco suiço desvia dólares de.um
político brasileiro.

Elas por ela — De Marilia Pèra. Direção de André
Valle. Beta Leporage. Marilia Pêra e Sandra Pêra.
Com Marilia Pêra e grande elenco. Teatro Ginástico
(700 lugares). Rua Graça Aranha. I87 (2I0-I382). De
4a a 6 a e dom., ás 19 h: sáb.. às 2lh. 4a e 5a.
CrS 6.000: 6a a dom.. CrS 7.000. Filas AA e BB.
CrS 3.000 (em todas as sessões). Ingressos a domicilio
pelos tciclones 22(1-61153 262-6329.

Musical. A atriz Marilia Pêra interpreta mais de 50
canções que fizeram sucesso entre 1920 e 1970. A
montagem revisita a história da música brasileira
através de suas principais cantoras.

~X^C/ADE 
TEATRO^T ¦

Cfhquadrinhos I

v

fflF,M" <£> H BRNK -jfc- ;,J

CURTÍSSIMA TEMPORADA

PITCAIRN

DIREÇÃO
BETH LOPES
TEATRO NELSON RODRIGUES
AV. CHILE. 230 — TEL.: 262-0942

DE RUBEM FONSECA
ADAPTAÇÃO: LUIZ CABRAL E BETH LOPES
5a À SÁB. 21H. DOMINGO 20H.

JORNAL DO BRASIL
?

FUNDAÇAO
CULTURAL
SÀO PAULO
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TEATRO DOS 4
APRESENTA

DE
MAURO RASI

COM A COLABORAÇÃO DE
GIUSEPPE VERDI

CLEYDE YÂC0NIS • SÉRGIO VI0TTI
DANIEL DANTAS • LILIA CABRAL

CLÁUDIO MAMBERTI • THELMA REST0N
ROBERTO FROTA • REINALD0 GONZAGA

LUIS CLÁUDIO

PATROCÍNIO

ShellTEATRO DOS ,w"
TELEFONE 274 9895 • SHOPPING DA GÁVEA
4as a 6^:21 HS*Sabs.:2oe 22,3o HS*Doms.:19 HS
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TEATRO

Márcio RM

Os gigantes da montanha — De Luigi Pirandello.
Direção de Moaeyr Goes. Com Leon Goes. Claudia
Lira. Ana K Io uri e outros. Teatro lilla-l.ohos hspa-
ço ///. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 4a a
sab.. ás 21 h: dom., às 20h. CrS 2.000 (arquibancada)
e CrS 2.500 (cadeira). 5a. 6a e dom. a CrS 2.500
(arquibancada) e CrS 3.000 (cadeira): sab.. CrS
3.000 (arquibancada) e CrS 3.500 (cadeira). Preço
especial para classe, de 4a a 6a. CrS 1.500. Ingressos a
domicilio pelo icl. 622-2X58.

Adaptação do texto de Pirandello apresentando
uma trupe dc icutro fiilidu cjuc insiste rui cnccrMÇtio
de um espetáculo igualmente fracassado.

No lago dourado - De Ernest Thompson. Direção
de Gracindo Júnior. Com Paulo Gracindo. Nathália
Timberg. Grancindo Jr.. Françoise Forton e outros.
Teatro Tereza Rachel (553 lugares). Rua Siqueira-
Campos. 143 (235-1113). De 4a a sab.. ás 21 h e dom.,
às 19h. CrS 2.000 (4a e 5a). CrS 3.000 (6a e dom.) e CrS
4.000 (sáb.). Ingressos a domicilio devem ser requisito-
dos com 24 li dc anteccdencia pelo lei. 622-2858.

Drama m_ic narra a tentativa de reaproximaçao de
uma família. No cinema, esta obra rendeu um Oscar
ao ator Henry Fonda e. na montagem dirigida por
Gracindo Júnior, a maior virtude é justamente a
interpretação de Paulo Gracindo.

PR0M0Ç0ES
Ato cultural — De Marcelo Souza. Com Edwin

Luisi. Teatro Cândido Mendes (133 lugares). Rua
Joana Anuélica, 63 (267-7295). 4a a sab.. as 2lh30 e
dom., às 

*Í9h. 
CrS 2.200 (4a e 5a). CrS 2.500 (6a e

dom.) e CrS 3.000 (sáb.). Professores tem desconto dc
20%.

Um certo Hamlet — Adaptação de Antônio Abu-
jamra. Com Cláudia Abreu. Vera Holtz. Suzana
Faini e outros. Teatro Dulcina (550 lugares). Rua
Alcindo Guanabara. 17 (240-4S79). De 5a a sab.. as
21h: dom., às 20h. CrS 3.000 ( 5a. 6a e dom.) e CrS
3.500 (sáb.). De 5a a dom.. CrS 1.500 para classe.
Promoção: 5a. jovens ate IX anos têm desconto de
51)%. Ingressos a domicilio pelo tel. 622-2858.
? Livre adaptação de Shakespeare. Antônio Abu-
jamra abandona a sisudez do clássico e translorma o
conflito de Hamlet numa discussão sobre a existência
do teatro numa realidade social como a nossa.

Fulaninha & D. Coisa — De Noemi Marinho.
Direção de Marco Nanini. Com Bia Nunnes. Thais

ATENÇAO

Otto Lara Rezende ou Bonitinha, mas ordiná-
ria. no Teatro Glauce Rocha. Um cx-contí-
nuo busca indícios que desmintam a máxima
rodritiueana de que a canalhice e inevitável
no Brasil. Até que topa com a bonitinha.
O baile de máscaras, no Teatro dos Quatro.
Em pleno carnaval, um seleto grupo dc inte-
lcctuais sc tranca no apartamento de um
famoso ator para assistir a uma maratona de
clássicos do cinema e da ópera no seu vídeo.

Os gigantes da montanha, no Teatro Villa-
Lobos Espaço III. Depois do sucesso de Es-
cola dc hufões. o diretor Moaeyr Góes leva ao

palco um texto de Luigi Pirandello.
lim certo Hamlet. no Teatro Dulcina. O cias-
sico de Shakespeare ganha versão anárquica
com pitadas de Freud e Nietzsche. No clen-
co. só mulheres.
Elas por ela. no Teatro Ginástico. Marilia
Pôra encarna 35 personagens da MPB. No
intervalo, conversa com a platéia e distribui

prêmios.
Nardja Zulpério. no Teatro Casa Grande. O
texto de Hamilton Vaz Pereira serve de base

para uma interpretação arrebatadora de Re-

gina Case.
Ato cultural, no Teatro Cândido Mendes. O
diretor Marcelo Souza leva ao palco uma
comédia farscsca sobre a mentalidade inte-
riorana.

^Sgj'v:

Bonitinha, mas ordinária, no Glauce Rocha

Portinho e Luiz Carlos Buruka. Teatro Posto 6 (126
lugares). Rua Francisco Sá. 51 (2S7-7496). 5a e 6a. ás
21 h30; sáb.. às 20h e 22h e dom., às I9h30 e 21h30.
CrS 1.500 (5a). CrS 2.000 (6a e dom.). CrS 2.500 (sáb.).
Na /" sessão de sáh.. jovens até 18 anos pagam CrS
1.500.
? O universo de uma dona-de-casa classe media e
sua empregada interiorana. A comédia se desenrola
através dos conflitos de quem vem do interior com o
estilo de vida dos moradores de uma metrópole.

C0NTINUAÇ0ES
Lanterna de fogo — De Qorpo-Santo. Direção de
Cale Miranda. Com Carlos Mattos. Lúcia Fonseca.
Sérgyo Rhomullo e outros. Museu da República. Rua
do Catete. 53. 6a a dom., às 21 h30. CrS 1.500 e CrS
1.000 (classe). Duração: IhIO.

O autor conta de forma escatológica a trajetória de
um homem em busca da harmonia.

WP&
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talismã produções artísticas e O Boticário apresentam

Marilia"

PêRA EL

TEATRO GINÁSTICO

1'KOMOC AO:
JORNAL DO BRASIL

INGRESSOS ANTECIPADOS A DOMICÍLIO

PELOS TELS.: 220-6053 220-8394 262-6329

EM LP-K7-CD H!

depois de "A ESCOLA DE BUFOES"

VOCÊ NÃO PODE PERDER

"IN ONORE
Dl MARTA ABBA"

H M0XTAII1 encenação MOACYR GÓES

TEATRO PATROCÍNIO

VILLA-LOBOS

/ESPAÇO III
AV PRINCESA ISABEL, 440

TEL.: 275-6695

4? A SÁB. 21:00h r~**____¦ §
dom. 20 h Shell

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC-FUNARJ
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TEATRO

O cobrador — De Rubem Fonseca. Adaptação e
direção de Beth Lopes. Com a Cia de Teatro Em
Quadrinhos. Teatro Nelson Rodrigues (394 lugares).
Av Chile. 230 (262-0942). De 5J a sáb.. às 21 h e
dom., às 20h. CrS 2.500 (5J e dom.) e CrS 3.000 (fiJ e
sáb.).

A peça mostra a trajetória de um poeta que se
transforma em justiceiro e sai cobrando todas as
dívidas que a sociedade tem com ele. A adaptação
recorre á linguagem de HQ para aproveitar o texto
fragmentado de Rubem Fonseca.

Adotei uma encrenca — Texto e direção de Luiz
C arlos Palumbo. teatro América. Rua Campos Sal-
les. I 18 (234-2068). De 5J a dom., às 21 h. CrS 1.000
(5a e dom.) e CrS 1.200 (6U e sab.).

Amor e morte em Nélson Rodrigues — Coleta-
nea de te.xtos de Nelson Rodrigues. Direção de Clóvis
l.evv. Com o Grupo Oficina da Cal. Planetário da
Gávea (200 lugares), Av. Padre Leonel Franca. 240
(274-0096). De 5J a dom., às 21h. CrS 2.000 (5\ 6;1 e
dom ), CrS 2.500 (sàb.) e CrS 1.000 (classe).

A poesia cruel do escritor sobre uma felicidade
inaleançável, o jogo entre santidade e devassidào.

Arlequim, o servidor — De Cario Goldoni. Dire-
çào de Victor Villar. Com a Cia Carioca de Comédia.
Paço Imperial, Praça 15. Sab. e dom., às 17h. CrS
1.000 e CrS SOO (estudantes).

Ária de serviço — De Victor Giudice. Direção de
M.A. Braz. Com Bete Mendes. Teatro II (143 luga-
res). do Centro Cutural Banco do Brasil. Rua Primei-
ro ile Março. 66 (216-0234). De 4-' a 6a e dom., às I9h
e sáb., ás 2lh. CrS 1.500. Duração: Ih.
t* Monólogo de uma mulher que se refugia na área
de serviço, onde faz suas tarefas domésticas, a espera
ilo marido.

O baile de máscaras — Texto e direção de Mauro
Rasi. Com Cleide Yáconis. Sérgio Viotti. Lilia Cabral
e outros. Teatro dos Quatro (402 lugares). Rua Mar-
quês de São Vicente. 52 2" (274-9895). De 4a a 6a. as
21 h; sáb.. as 20h e 22h30 e dom., ás I9h. CrS 3.000 (4a.
e 5a). CrS 3.500 (6a e dom.) e CrS 4.000 (sáb.. feriado e
véspera de feriado).

O autor de Cerimônia do adeus conta neste espeta-
culo um peculiar carnaval de intelectuais.

Blue jeans — De Zeno Wilde e Wanderley Bragança.
Direção de Wolf Maya. Com Maurício Mattar. Ro-
mulo Arantes e outros. Teatro Galeria. Rua Senador
Vergueiro. 93 (225-8846). De 4a a 6J, as — 1 h30; sab..
às 20h e 22h e dom., às I9h e 2lh. C rS 4.000 (4a e 5a).
CrS 5.000 (6a e dom.) e CrS 5.000 (sáb.).

Nova versão da peça sobre prostituição masculina,
que conta com a participação de duas estrelas da 1 \ .
Maurício Mattar e Alexandre Frota. O diretor Wolf
Maya tenta oferecer uma abordagem mais comporta-
mental e informativa.

Cuba libre — Roteiro de Roberto Bomtempo e Tina
Águas. Direção de Tina Águas. Com o grupo De Pe
no Palco. Teatro de Lona (1.000 lugares). Av. Alvora-
da. 1.791 (325-8508). ÍV e sáb.. ás 21 h e dom., às 20h.
CrS 1.500. Duração: 2h.

Exercício 171: a criatura — Dc Pedro Cardoso.
Direção de Anselmo Vasconcellos. Com Antônio
Pedro. Casa de Cultura l.aura Alvim (57 lugares). Av.
Vieira Souto. I 76 (267-1646). De 4 ' a sab.. as 21 H30 e
dom., às 2()h. CrS 2.000 (4a e 5a), CrS 4.000 (6a e sáb.)
e CrS 3.000 (dom ).

Monólogo sobre a relação entre explorador e
explorados no pais Antônio Pedro interpreta A i ria-
tura. uma espécie de empresário circense que lenta
aplicar o golpe de estelionato (171 no C ódigo Penal).

Os desgraçados — De Wagner de Almeida. Com
Adalciza Deiro. Aida Mourào. e outros. Centro C ul-
tural Noel Rosa (120 lugares). Boulevard 2S de Sc-
lembro. 109 fundos (248-0247). Sáb.. às 20h30 e
dom., às 19h30. CrS 2.000 e CrS 1.000 (estudantes e
classe).

Dorothéia, a farsa — De Nélson Rodrigues. Dire-
çào de Fábio Ferreira. Com Patrícia Niedermeier.
Andréa Biere. Ana Bevilaqua. Teatro Ipanema (2X0
lugares). Rua Prudente de Morais. 824 A (247-9794).
De 5a a dom., às 21 h. CrS 2.500.

A peça conta a história de uma prostituta que
tenta expiar seus pecados e. para isto. esta disposta a
passar qualquer npo de humilhação. O cenário, mos-
trando o interior de uma casa sem cômodos, e a
iluminação buscam dar um enfoque mais poético ao
original de Nelson Rodrigues.

A coleção de bonecas (e outras improváveis
histórias das mil e uma noites) - Direção de
Márcio Vianna. Com Ana Zibecchi. Claudia Mele.
Doriana Mendes e outros. Teatro da Aliança I-rance-
sa de Botafogo (80 lugares). Rua Muniz Barreto. 730
(226-41 18). De 5a a sáb.. às 21h30; dom., ás 2()h. CrS
2.000 e CrS 1.000 (classe). Duração: Ih20.

Versão contemporânea e ousada das MU e uma
noites. .1 peça apresenta eontos inspirados nas len-
das de paixão e traição de Sfiererazade. hsta criação
coletiva se hóst ia também no filósofo /-• M- C ioran.

Fé na crise & pau na gente — De Abílio Fernan-
des. Com Octávio César e Munique Lafond. Teatro
da Traia (460 lugares). Rua Francisco Sá. 88 (267-
7749). De 4" a 6'. às 21h?0: s;ib.. ás 20h30 e 22h30:
dom., as I9h e 21 h. CrS 2.000 (4a e 5a): CrS 2.500 (6a e
dom.) e CrS 3.000 (sáb.).

Hoje é dia de rock — De Jose Vicente. Direção de
l\an Bispo. Com o grupo Contexto. Grajaú ( ountry
Club. Rua Professor Valadares. 262 (446-5147). 6a e
sáb.. às 21 h e dom., às 20h30. CrS 1.200.

Nardja Zulpério — De Hamilton Vaz Pereira. Com
Regina Casé. Teatro Casa Grande (604 lugares). Av.
Afrânio dc Mello Franco. 290 (239-4045). De 4a a
sáb.. ás 21 h30: dom., às 19h. CrS 3.000 (4a e 5a). CrS
3.500 (6a). CrS 4.500 (sáb.) e CrS 4.000 (dom.). Dura-
çào: 1 h 30.

Os oito meses em cartaz, no Rio não tiram o fôlego
de Regina Casé. que contracena com vídeo, telão e
secretária eletrônica. Nas palavras do próprio dire-
lor. esta peça é um elogio á solidão e a valorizaçao da
existência, através dó trabalho.

Ohl Calcutá (Parte 2) — Direção de Paulo Celesti-
no Filho. Com Paulo Celestino Filho. Alexandre
Marques e oulros. Teatro Sesc de Xiterói (450 luga-
res). Rua Padre Anchieta. 56 (719-9119). De 4a a 6a.
ás 21 h: sáb.. ás 20h e 22h30 e dom., às 2()h. CrS 3.000
(4a e 5a) e CrS 3.500 (6a a dom.).

Tartufo — De Moliére. Com a Cia. Instável de
Humor. Mercado São José (70 lugares). Rua das
Laranjeiras. 90 (205-0216). 5a e 6a. as 20h30: sab. e
dom., às 2lh3(). CrS 1.500 (5a e dom.) e CrS 2.000 (6a
e sáb.). Duração: Ih. Se chover não haverá espetácu-
Io.

Charlatão ilude burguês dentro de sua própria
casa até ser desmascarado. O grupo busca apresentar
a atualidade do texto, não só pelo tema. mas pelo
espectro do mambembe que ronda o teatro brasileiro
hoje.

Um dia muito louco ou Bodas de Fígaro —
Texto e letras de Sérgio Flaksman. Direção de Ítalo
Rossi. Com Suely Franco. Camila Amado e outros.
Teatro / (ISO lugares), do Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Primeiro de Março. 66 (216-0234). 5a. as
17h e às 21 h: 6a e sáb.. às 21 h e dom., ás 19h.
Ingressos a CrS 2.500 (5a e dom.) e CrS 3.000 (6a e
sáb.).

Livre adaptação da ópera de Mozart. O Conde de
Almaviva tenta exercer seus direitos de senhor sobre
Suzana no dia de seu casamento. A trilha sonora foi
adaptada por Caique Botkay.

^^.^^JabtonBl^^&u^hroduções^prraientM^

Um Dia Muito Louco

Suely Franco • Hélio Ary • Mario Borges
• Tadeu Aguiar / Marcelo Escorei

• Liane Maia • José Mauro Brant
• Marcello Antony • Luiz H. Ferreira

Partic Especial: Camila Amado
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BANCO PO MUS*

(Bodas de Figaro) teatro clara nunes
SHOPPING DA GÁVEA

R MARQUES DE S VICENTE. 52Direção Geral RESERVAS 274 9696
ÍTALO Ingressos a domicilio
_ _C?C,T Pelo Tel 622-2858 e 719 5816

5*:17e21h ~ 6a e sAb 21 hs. Dom. I9hs.i

ESTREIA HOJE
RIO OTHON

PALACE

l unidas Rent a Car

Apresenta

UM CERTO HAMLET
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Adaptação e Direção:

Antônio Abujamra

OI', Cláudia Abreu, Vera Holtz,

KJf. Suzana Faini e srande elenco (feminino).

Teatro Dulcina • Cinelândia de 5? a dominso
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EXPOSIÇÕES

PINTURA

Yugo Mabe — I otre Gulerie. Av. Atlântica. 4.240.
De 2a a 6a. das 1 Ih às 20h. Sábados, das lOh às ISh.

Mestre/Aluno — Coletiva de professores e alunos
de serigrafia da Escola de Aries Visuais. Espaço
Cultural Petrohrás. Av. Chile. 65. De 2J a 6a. das lOh
às 17h. Último dia.

Lúcia Beatriz e Bia Medeiros — Pinturas e arte
por computador. Galeria Contemporânea. Rua Gal.
Urquiza. 67. De 2a a 6a, das 9h às ISh. Até dia 22.

O tarot de Oscar Araripe — Galeria Bookmakers.
Rua Marquês de S. Vicente. 7. De 2a a sabado. das
lOh às 22h. Até dia 23.

Mônica Sartori — Desenhos. Pequena Galeria C ân-
ilido Mendes. Rua da Assembléia. 10. De 2a a 6a. das

1 Ih às 19h. Até dia 23.
Rodolfo Amoêdo — Aquarelas. Sala Bernardelli do

MN BA. Av. Rio Branco. 199. De 3a a 6a. das lOh às
18h. Sábados e domingos, das 15h ás I8h.

Ivana Britto Pereira — Marinhas, l illa Riso. Es-
trada da Gávea. 72S. De 2a a 6a. das I4h as I9h.
Sábados, das 14h às ISh. Ate amanha.

A ilustração de livros de Rui de Oliveira —
Ilustrações. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1"
de Março. 66. De 3a a domingo, das lOh às 22h.

Goiás, pintura emergente — Coletiva com obras
de artistas goianos. Galeria Rodrigo de Mello Franco
de Andrade. Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a,
das 9h ás I8h. Até dia 2 de setembro.

Novíssimos 1991 — Coletiva. Galeria IBEL. Av.
Copacabana, 690. De 2a a 6a, das l Ih às 20h.

ESCULTURA
Maria Helena Reis — Instituto de Arquitetos do
Brasil. Rua do Pinheiro, IO. De 2a a 6a. das lOh às
22h. Forma. Rua Farme de Amoedo, 82. De 2a a 6a.
das lOh às I9h. Sábado, das 9h às I3h. Até dia 12.

Simplicidade — Helena Montenegro — Casa de
Cultura Laura Alvitn. Av. Vieira Souto, 176. De 3a a
6a. das I5h ás 2lh. Sábados e domingos, das I6h às
I9h. Até dia 18.

Osmar Dalio — Museu de Arte Moderna. Av. Infan-
te D. Henrique, 85. De 3a a domingo, das I2h ás I8h.
Quinta-feira, das I2h ás 21 h.

Clara Marinho — Galeria Macunaima. Rua México,
esquina com Rua Araújo Porto Alegre. De 2a a 6a.
das 9h às l Sh. Até dia 29.

Tania Ritter Resmini — Galeria Espaço Altcrnati-
vo. Rua Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a. das 9h às
I8h. Até dia 29.

FOTOGRAFIA

China em dois tempos — Fotos de Barnabás
Bosshart e Wu Yinxian. Paço Imperial. Praça XV. De
3a a domingo, das l lh às I8h30. Até domingo.

Marisa Alvarez Lima -
Brasil. Rua I" de Março.
lOh às 22h. Até domingo.

- Centro Cultural Banco do
66. De 3a a domingo, das

Fernando Hartmann — Horizonte interior — a
nova viacem: Foto-poesia. Biblioteca Pública do Rio
de Janeiro. Av. Presidente Vargas. 1.261. De 2a a 6a.
das 9h às 21 h. Até dia 30.

Paulo Henrique Borges — Niterói foto 91 —

Deslizar sentimentos. Sala José C ândido de C arvalho.
Rua Presidente Pedreira. 98. De 2a a sábado, das lOh
às 20h. Até dia 20.

9 8 a 15 8 1991

ATENÇAO

O universo de Fernando Diniz — Desenhos, pin-
turas. tapetes e esculturas do artista/paciente
mais fascinante do chamado do Museu do In-
consciente da Dr. Nise da Silveira. Seguindo a
trilha aberta por Jung. D. Nise vem explorando
desde os anos 40 a relação entre a arte e os
internos do Hospital Psiquiátrico Pedro II. Paço
Imperial. Praça. XV. De 3a a domingo, das 1 lh às
18h. Até dia 31.

Arcangelo ianelli — O pintor paulista mostra em
três salas do MAM oito telas de grande formato,
18 pastéis sobre papel e 16 óleos — todas as
obras, vistas pela primeira vez no Rio. Museu de
Arte Moderna. Av. Infante D. Henrique, 85. De
3a a domingo, das 12h às 1 Sh. Quinta-feira, das
12h às 21 h. Até dia 31.
Arte gráfica alemã dos anos 60 — Parte de uma
série de exposições que pretende cobrir a arte
alemã dos anos 50 aos 80. Nestas gravuras dos
anos 60. predominam os temas abstratos, mas há
também obras figurativas e até alusões a Guerra
do Vietnam. Museu Nacional de Belas Artes. Av.
Rio Branco, 199. De 3a a 6a. das lOh às 17h30.
Sábados e domingos, das 15h às 18h. Até dia 1"
de setembro.
Fotojornalismo na Goodyear — Coletiva de al-
guns dos mais importantes fotógrafos brasileiros

que tiveram trabalhos publicados na Revista
Goodyear. Galeria de Fotografia do IBAC. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a. das 9h ás

1 Sh. Até dia 2 de setembro.
Novas construções de museus — Painéis c maque-
tes que mostram a revolução arquitetônica sol ri-
da pelos museus alemães nos anos 70 e 80. Dos
pioneiros do modernismo, como Walter Gro-
pius, até os pós modernos. Paço Imperial, Praça
XV. 48. De 3a a domingo, das 1 lh às 18h30. Até
dia 1° de setembro.

Obra de Fernando Diniz, no Paço Imperial

FEIRA

Feira da Associação de Antiquários do Rio de
Janeiro — Bijuterias. cristais, porcelanas, prata-
rias e outras peças. Sábados, domingos e feriados, das
|0h às ISh. na Praça Antero de Quental. Leblon.

Feira de antigüidades — Objetos e móveis. Aos
sábados, das 9h às 17h. na Praça Marechal Âncora e
aos domingos, das lOh as 19h. 110 Casashopping.

Feira de artesanato — Bordados, pinturas, tapeça-
rias e papier nuiche. Mercado São José, Rua das
Laranjeiras. 90. Sabados, das 9h as 17h.

Feira do Mercado São José — Porcelanas, anti-
guidades e objetos de arte. Domingos, das lOh às 17h.
no Mercado São José. Rua das Laranjeiras, 90.

Votos e ex-votos — Peças da coleção de Jacques
Van de Beucque. Espaço Cultural Vale do Rio Doce.
Av. Graça Aranha. 26. De 2a a 6a, das 9h às I7h.

História da aviação — Exposição de material aero-
náutico e documentos, em comemoração aos 50 anos
do Ministério da Aeronáutica. Museu Aeroespacial.
Av. Marechal Fonlenelle. 2.000. Campo dos Afonsos
— Marechal Hermes. De 3a a 6a. das 9h as 16h.
Sábados e domingos, das lOh às 17h.

Fazer visível — Reproduções em artes gráficas.
Solar Grandjean de Montigny, Rua Marquês de São
Vicente. 225. De 2a a 6a. das 9h às 20h. Sábados, das
9h às 13h. Até dia 30.

INSTALAÇA0

MOSTRA
Jardim das Delícias — Instalação de Luiz Carlos

Del Castilho. Galeria Sérgio Porto. Rua Humaitá.
163. Diariamente, das I4h as 19h30.

Concessa Colaço — Tapeçarias. Galeria Bonino.
Rua Barata Ribeiro. 578. 2a a sábado, das lOh ás 20h.

Brasil, acertai vossos ponteiros — Instrumentos
científicos e documentação fotográfica. Museu de
Astronomia. Rua General Bruce, 586. De 3 a 6 , das
14h às 1 Sh. Sábados e domingos, das 16h às 20h.

Requintes da mesa — Peças de porcelana, cerámi-
ca. faiança, prataria. cristal, vidro e mobiliário. Mu-
seu Histórico Nacional. Praça Marechal Âncora, s/n .
De 3a a 6a. das lOh às 17h30. Sábados e domingos,
das 14h30 às I7h30. Até dia 31.

Hans Christian Andersen —- Objetos pessoais,
fotos e desenhos do escritor dinamarquês. Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Io de Março, 66. De 3a
a domingo, das lOh as 22h. Ate dia 8 de setembro.

Archi 5 — uma trajetória — Projetos, croquis e
textos sobre os arquitetos do ateliê. Gabinete de Ar-

quitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Hu-
maitá. 163. Diariamente, das 14h as 19h30.

MUSEU

Museu Nacional — Acervo de história natural e
antropologia incluindo animais, rochas e desenvolvi-
mento físico e social do homem. Museu Nacional.
Quinta da Boa Vista. 3a a domingo, das lOh ás I7h.

Museu do Folclore — Acervo com peças de artesa-
nato em tecelagem, barro, madeira e renda. Museu do
Folclore. Rua do Catete, 181. De 3a a 6a. das 1 lh às

1 Sh. Sábados, domingos e feriados, das 15h ás ISh.
Exposição permanente.

Museu da Chácara do Céu — Exposição do acer-
vo. Museu Ravmundo Ottoni de Castro Maya. Rua
Murtinho Nobre. 93. De 3a a domingo, das 12h às
17h. Exposição permanente.

Museu da República — Hali de entrada, escadaria
e 7 salas do andar nobre decoradas como à época da
Presidência da República. Palácio do Catete. Rua do
Catete, 153. De 3a a domingo, das 12h às I7h.
Exposição permanente.
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CRIANÇA

TEATRO

Aladim — Direção e adaptação de Marco Orti/.
Teatro do Barraslwpping. Av. das Américas. 4.666
(325-5844). Sáb. e dom., ás 16h. Ingressos a CrS
1.500. .Sorteio de brindes.

Alice no país dos duendes — Direção de Chico
Francis. Teatro César Fabri (Grajaú Tênis Club). Av.
Eng. Richard, 83 (577-2365). Sáb e dom., às I7h.
Ingressos a CrS SOO. Os sócios pagam CrS 600.
Levando uma varinha de eondão a eriança pagará Cr5
600.

Apenas um conto de fadas — Musical de Eduar-
do Tolentino. Direção de Fernando Carrera. Teatro

I 'annucei. Rua Marquês de S. Vicente. 52 (239-8545).
Sáb. e dom., às I7h30. Ingressos a CrS 1.500. Quem
trouxer 1 Kg de alimento não perecível pagará CrS
1.200. Em beneficio do Lar de Frei Luis.

A árvore falante/ S.O.S. natureza — Direção de
Sérgio Murilo Furtado. Com Adriana Aragào, Rob-
son Melo. entre outros. Externam Angelorum. Rua
Cândido Mendes. 109. Sáb. e Dom., às 17h30. Ingres-
sos a CrS 700. Crianças com desenho de ár\ore
pagam CrS 500.

Uma armadilha pra Branca de Neve — Texto e
direção de Luna Brum. Teatro de Bols<> .intimar
Roclw. Av. Ataulfo de Paiva. 269 (294-1998). Sáb. e
dom., ás I6h. Ingressos a CrS 1.000. Distribuição de
pirulitos.

Branca de Neve e os sete anões — Texto e
direção de Alexandre Mendonça. Teatro César Fahri.
Av. Engenheiro Richard. 83 (577-23651. Sáb. e dom.,
ás I6h30. Ingressos a CrS 800.

A bruxinha que era boa — Texto de Maria Clara
Machado. Direção de Lupe Gigliotti. Teatro Suam.
Pça. das Nações. 88A (270-7082). Dom., às 17h.
Ingressos a CrS 1.000.

A casa de chocolate — Texto de Nazi Rocha.
Direção e adaptação de Yivien Rocha. Com o grupo
Ares do Tempo. Teatro de Bolso Aurimar R*h ha. Av.
Ataulfo de Paiva. 269 (294-1998). Sab. e dom., as
17h30. Ingressos a CrS 1.200. Promoção: no donun-
go. os pais não pagam.

O casaco encantado — Texto de Lúcia Benedetti.
Direção de Caca Mourthé. Teatro da Cidade. Av.
Epitácio Pessoa, 1664. Sah. e dom., as l^h. Ingressos
a C rS 1.500. O espettieulo começa rigiirosamcnte no
horário.

Chapeuzinho Vermelho - De Maria Clara Ma-
chado. Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá. 51 (28~-~4l>(i). Sáb. e dom., ás I7h30. Ingressos a CrS 1.300.

Cobra Norato — De Raul Bopp. Teatro Glaucio Gil.
Praça Cardeal Arco verde, s n°. (237-7003). 6J. seção
extra às 9h30 e 15h. Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a
CrS 1.500. Até domingo.

A cor da rosa — Musical de Shimon e Mônica
Serpa. baseado em texto de Oscar \\ ilde. Direção de
Shimon. Teatro Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mes-
quita. 539 (208-5332). Sáb. e dom., ás I6h. Ingressos
a CrS 1.50(1. i

O dono da terra De Mário César Nogueira.
Teatro Armando Gonzaga (3Nl-f< 33). Sab. e dom., as
16h. Ingressos a CrS 800. t criança que levar o
desenho <A um índio paga CrS SD0.

Elefante azul — Musical infantil. Direção de Regina
Fontenelle. Ho!.nu. Rua Pacheco Leão. 70. Sab. e
dom., às l~h. Ingressos a CrS 1.500.

Na festa de Bebete — Musical de Aloisio de
Abreu. Direção de Tânia Nardini Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Morais. N24 (247-97^4). Sab. e
dom., às 1 "h. Ingressos a CrS 1.500. Soneit> de
brindes c t anust ias. \ào n rá permitida a entrada apo<
o inicio ti'1< spetái u!o.

Eduardo Alonso

Duda Little estreia em Sopa de letrinhas

A aventura

começa no ABC

Lúcia Cerrone

O diretor Cláudio Ramos sempre com-
bateu o desinteresse das crianças pela lite-
ratura. Para isso. escreveu e está dirigindo
Sopa de letrinhas, que estréia, neste sába-
do. no Teatro Vannucci (Rua Marquês de
São Vicente. 52. Gávea), às 15h30 — no
resto da temporada o horário é às 14h. Ele

quer mostrar, sem ranço didático, que os
livros podem e devem ser interessantes.
"Durante a temporada de minha última
peça. conversei com as crianças e vi que a

grande maioria não gostava de ler", conta
Cláudio. "Só liam algum livro obrigados
pelas professoras." No papel principal,
estréia no teatro a atrupalhadinha Duda
Little. de 1 1 anos. que pode ser vista, no
cinema, em Os Trapalhões e a árvore da
juventude, e. na televisão, no quadro Tra-

pa Hotel do programa Os Trapalhões.
Em Sopa de letrinhas. ela canta, dança

e representa sem o corte da edição. A
peça aborda o universo infantil, mos-
trando situações do cotidiano da criança
no "depois das aulas". Completam o
elenco Élcio Contti. Cristiane Varzea.
Cláudio Ramos. Eduardo Maceiras e
Gabriel Delfino Marques. A história co-
meça quando um cachorro some com a
boneca da protagonista. Com a ajuda da
empregada e da menina, um menino ten-
ta desvendar o mistério. A solução está
dentro de um livro empoeirado na estan-
te. Depois de assumir forma humana, é
ele quem ajuda os heróis na busca da
boneca.

O embarque de Noé/O dilúvio — Dc Maria C Iara
Machado e remontado pela C ia. de O/. Teatro Jereza
Raquel. Rua Siqueira Campos. 143 (235-1113). Sáb.
ás 1 7h e dom. ás 16h. Ingressos a CrS 1.500.

A família Monstro — De Márcio Trigo e Leão
Leibo/ich. .SV.v< Xitcrói. Rua Pe. Anchieta. 56 (7ll>-
9119). Sáb. e dom., ás ! 6h. Ingressos a CrS 1.800.

Fiorina -— Texto de Ru/ante e poesias de Petrarca.
Direção e adaptação dc Márcia Duvalle. Museu da
República. Rua do Catete. I 53. Sáb. e dom., as 1 7h30.
Innrcssos a CrS 1.000. T.m caso dc chuva, não haverá
espetáculo.

Flicts — Texto de Ziraldo. Adaptação de Aderbal .Ir.
Direção de Paulo Afonso de Lima. Teatro da Barra.
Av. Sernambetiba. 3.SOO (399-49921. Sab. e dom., as
16h. Ingressos a CrS 1.500.

Floresta de duendes — Teatro de bonecos de
Alexandre Pring. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana
Angélica, 63 (267-7295). Sáb. e dom., às 17h. Aos
domingos, sessão as llh. Ingressos a CrS 1.300. Os
espectadores concorrem a uma viagem para Disney.

A formiguinha fofoqueira — Apresentação do
grupo de teatro Lumiart. Teatro Iracema de Alencar.
Rua Retiro dos Artistas. 571 (392-2807). Sáb. e dom.,
às I7h. Ingressos a CrS 600.

Os guardiões do verde — Texto e direção de
Zecarlos Moreno. Anfiteatro do Planetário da Gávea.
Av. Padre Leonel Franca. 240 (249-9091). Sáb. e
dom., ás 16h30. Ingressos a CrS 1.500. Em caso dc
i liuva não haverá espetáculo.

Uma história diferente — O musical — Texto
do grupo Vira Canto. Teatro Grande Otelo (Funa-
bem). Rua Clarimundo de Mello. 847 (269-8132)
Sáb. edom. às I7h. Ingressos a CrS 1.000.

João e Maria — Texto e direção de Brigitte Blair.
Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-
2955). Sáb. e dom., ás I6h. Ingressos a CrS 1.000.

O menino maluquinho — Texto de Ziraldo. Dirc-
ção de Cléo Busatto. Teatro da Barra. Av. Sernambe-
liba. 3.800 (399-4992). Sáb. e dom., às I7h30. Ingres-
sos a CrS 1.500.

De olho no escuro — De Daniela Chindler. Dire-
çao de Josué Soares. Casa de Cultura Latira Alvim.
Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). Sáb. e dom. às
16h30. Ingressos a CrS 1.300. Até domingo.

O palhaço saca-rolha e a família pim pam pum
— Direção de Antonio Antonino. Centro Cultura!
Soei Rosa. Av. 2N de Setembro. 109. Sáb. e dom. ás
lfih. Ingressos a CrS 1.000. Desconto de CrS SUO para
a criança que levar um desenho de um sorriso.

Um passeio no circo — Com Pimentinha e Pimen-
tão. Teatro de Lona. Av. Alvorada. 1791 (325-850S).
Sáb. e dom., ás 16h. Ingressos a CrS 1.000.

Peter Pan — Musical de Sura Berditchevsky. Músi-
cas de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Com Janser
Barreto e 58 atores. Teatro l illa-Lobos. Av. Princesa
Isabel. 440 (275-6695). Sáb. às I 7h. e dom., ás 16h.
Ingressos a CrS 1.800. fí espetáculo começa rigorosa-
mente no horário. Ale 29 de setembro.

Planeta dos cabeçudos — De Flavio de Freitas.
Scsl Madure ira. Rua Ewbank da Câmara. 90 (350-
9433). Sab. e dom., às 17h. Ingressos a CrS 1.200.

Putz — a menina que buscava o sol — De Maria
Helena Kühner. Direção de Gilson Barcia. Sesc En-
genho de Dentro. Av. Amaro Cavalcanti. 1661 (249-
1391). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos: CrS SOO. A
criança que levar o desenho de uni sol pana CrS 700.
O rapto da fada azul — Texto de Maria Cristina
de Lima. Direção de Maria Cristina de Lima e Luiz
Alfredo de Lima. ( asa de Cultura Lima Barreto. Av.
Heitor Beltrão, 353 (228-2938). Dom., às 16h. Ingres-
sos a C rS 500. A criança que levar desenho de varinha
mágica pagará CrS 400.
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Flávia de Souza

Dê um nome à

girafa do Zôo

A girafa alemã adotada pelo Zoo-

lógico do Rio precisa de um nome.

Para isso. a Fundação Rio Zôo pro-
move neste sábado, a partir das 9h.

uma grande festa de batismo, onde as

crianças vão fazer o papel de pais do

bicho. Mas não é tão sério assim. Du-

rante o concurso que selecionará o nome

mais original para a girala, os baixinhos

ganham de presente brincadeiras com o

pessoal da Rio-Esportes. 600 bolas,

1.000 picolés Frutilly da Kibon e muito

chocolate. A festa traz ainda a bateria

mirim da Mangueira, exibição de tai-chi-

chuan. capoeira e show com palhaços,
mágicos e 12 atores vestidos de animais.

O resultado do concurso será divulgado

às 14h e a criança que escolher o melhor

nome leva para casa uma mochila cheia

de brindes.

O Mistura Fina está abrindo o seu salão

para fazer a festa da criançada, com refri-

gerantes, salgados, garçons, serviço de
buffet e uma superanimada discoteca. E
os pais podem esperar no Restaurante ou
no Terraço, com desconto especial de
20% nos drinques e refeições. Reservas
com o Sr. Felício, telefone 267-6596.

Rua Garcia D'Ávila, 15-Ipanema-Tel.: 267-6596
> o ca J

B

O caderno que faz parte
da cultura do país.

JB

Fiorina, uma farsa renascentista, continua sua temporada no Museu da República

Fiorina. no Museu da República. Encenada
no pátio do Museu, essa história de amor dos
camponeses do século XVI é contada ao som
da música renascentista italiana. Seus cena-
rios e figurinos são baseados na obra do

pintor holandês Pieter Bruegel. A direção uti-
liza também como ambientação a arquitetura
restaurada do Palácio do Catete, permitindo
assim que as histórias se misturem.
Petcr Pan. no Teatro Villa-Lobos. São 50
atores que cantam e dançam para contar a
história do menino que vivia na Terra do
Nunca e não queria crescer. Nessa adaptação

de Sura Berditchevsky — que também dirige
o espetáculo —. com músicas de Edu Lobo e
Paulo César Pinheiro, Disney não tem vez. O
capitão Gancho, por 

"exemplo, enfrenta os
índios do Xingu.
De olho no escuro, no Teatro Laura Alvim.
Caminhar no escuro pode ser uma surpresa
agradável, em que o público vai conhecer as
12 boquinhas cantoras, as más-línguas e um
bicho-papão que não quer comer criancinhas.
O espetáculo é composto de música e imagens
e o olhar do espectador cria suas próprias
histórias.

O '
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Mergulho integral no Auding Idiomas

Em 15 dias você mergulha totalmente no idioma que quer praticar: Inglês,

francês, alemão, espanhol ou português para estrangeiros.

Um verdadeiro sistema Integral de treinamento com 10 horas de aulas dianas vai

levar você a um aprendizado nível A.

Se você tem pouco tempo disponível, não se preocupe, o horário é você quem

faz podendo receber aulas em casa. no escritório ou no Audina mesma

aiiDINGK^U"

^BOTAFOGO 5*52*5476
- &£'á"»s5Br-

sobveloja J.^padre EUas Gora-

Mo curso integral, você tem atividades
variadas: aula com vídeo, clube de

conversação, almoço de negócios, filmes,
roteiro cultural e recebe a assistência de

professores que ensinam em sistema de
rodízio permanente, não perca mais
tempo. Mergulhe logo no Auding, o

curso integral planejado para economizar
seu tempo.

Venha e traga seu aqualungl

sobi'eii>J"_ padre
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TEATRO

Rebeca a bruxinha encantada — Direção de
Limachem Chorem. Teatro do América. Rua Campos
Sales, 118 (234-2068). Sáb. e dom!, às 18h. Ingressos a
CrS 1.000. ;

Romão e Marieta — Texto e direção de Sérgio
Gkaioa. 'Teatro Iracema de Alencar. Rua Retiro dos
Artistas. 571 (392-2807). Aos domingos, às lOh. In-
gressos a CrS 800. Distribuição de brindes e sorteios.

Os saltimbancos — Baseado em conto dos Irmãos
Grimm. Adaptação de Chico liuarque de Holanda.
Direção de Roberto Muni/. Teatro Posto 6. R. Fran-
cisco Sá. 51 (287-7496). Sáb. e dom., ás I6h. Ingressos
a CrS 1.800.

Segredo — De Almir Ribeiro. Mercado São José das
Artes. Rua das Laranjeiras. 90 (205-0216). Sáb. e
dom, às 18h30. Ingressos a erS 1.000.

Sonho de uma noite de ve.rão — Adaptação do
texto de William Shakespearej Adaptação e direção
de Célia Bispo e Roberto Dória. Grajaú Country
Clube. Rua Professor Valadares. 262 (446-5147). Sáb.
e dom., ás I8h. Ingressos a CrS 800 (desconto de 50%
para classe).

Sopa de letrinhas — Texto e direção de Cláudio
Ramos. Teatro Tamtcci. R. Marques de São Vicente.
52 (274-724()|. Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CrS
1.800. Estréia sábado, excepcionalmente ás I5h30.
Tem um monstro embaixo da minha cama
Adaptação de Glaucio Gomes. Direção de Claudia
Vieira. Teatro Barrashopping. Av. das Américas.
4.666 (325-5844). Sáb e dom:, ás I7h30. Ingressos a
CrS 1.500. Sorteio de brindes.;

Os três porquinhos Texto e direção de Alexan-
dre Mendonça. Teatro César Fabri. Av. Engenheiro
Richard. 83 (577-2365). Sáb c dom., ás I4h30. In-
gressos a CrS 800.

A verdadeira história de Chapeuzinho Verme-
lho — De Ewerton de Cajstro e Heloísa Ferisse.
Teatro tio Planetário. Rua Padre Leonel Franca. 240.
Sábedom.ás I7h. Ingressos!a CrS 1.000.

EXTRA
Playtoy — Ilha do Governador — Parque de
diversões. De 2a a 6a. das I 5h.ás 22h; sáb.. das 14h às
22h: e dom., das lOh às 22h. Lstrada do Galeao.
2.710. ao lado do Bon Marche. Ingressos a CrS 250
(por brinquedo). Aos sabs e dom. as 16h. 17 e 18h.
espetáculo de marionetes O mundo mágico dos boné-
cos. de Gilvan Javarini.

Playtoy — Ilha do Governador — Parque de
diversões. De 2a a 6'. das 15h ás 22h; sáb.. das 14h ás
22h: e dom., das lOh às 22h. Estrada do Galeão,
2.710. ao lado do Bon Marclié. Ingressos a CrS 250
(por brinquedo). Aos sábs e dom. ás 16h. 17 e ISh.
espetáculo de marionetes O mundo mágico tios bone-
cos. de Gilvan Javarini.

O Trem da Alegria faz dois s li o ws no Seala

Sem sair

dos trilhos

O Trem da Alegria continua a todo
vapor. Depois de faturarem dois prêmios
Sharp na categoria infantil com a canção
Lambada da alegria e com o LP lançado
cm 1990, Juninho Bill. Amanda e Rubi-
nho apresentam, neste sábado e domingo,
às 17h, show no Scala (Rua Afrànio de
Mello Franco, 296. Leblon. Tel.:
239-4448) com as novidades desse ano.
No repertório, letras e músicas de Sullivan
& Massadas e homenagens aos ídolos da
garotada em hits como Tartaruga ninja, de
Eros e Liebert.

O cenário ecológico de Gringo Cardia
é o pano de fundo para a trinca cantar O
lobisomem, com a participação de Xuxa
em playback, além da consagrada Lamba-
da da alegria e da Orquestra dos bichos,
uma parceria de Carlos Roque e Carlos
Colla. São 12 músicas ao todo. sob a
direção de Monica Neves. Os ingressos
estão à venda a partir das 12h de sexta e
das 9h de sábado ou domingo na bilhete-
ria do Scala. Preço: CrS 2.000.

Playtoy — Tijuca — Parque de diversões. Diaria-
mente, das lOh ás 22h. Tijuca OJ/ Shopping. Av.
Maracanã. 987. Ingressos a CrS 250 (preço médio por
brinquedo) . Aos sabs. c donis., às 16h. 17h c 18h.
espetáculo de marionetes O mundo mágico dos bone-
cos. de Gilvan Javarini.

Um dia no campo — Aulas ao ar livre para crianças
de 8 a I 2 anos. além de caminhadas e passeio a cavalo
no Vale do Tainá. Estrada Friburgo—Bom Jardim.
Informações pelo tel: 233-4023.

Mini clube Shopping Rio — Show circense. Apre-
senlação dos palhaços Teco-Teco. Xuxu e Xuxuzi-
nho. Madureira Shopping Rio. Estrada do Portela.
222. Domingo, ás I6h. Entrada franca.

Jardim Zoológico — 2.400 animais entre répteis,
aves e mamíferos. Parque da Quinta da Boa I 'islã. s n"
(254-2024). De 3a a dom., das 9h ás 16h30. Ingressos
a CrS 1.000. Âs 3Js. ingressos a CrS 500. Entrada
franca para criança até um metro de altura e para
quem apresentar o vale-idoso.

Parque Shanghai — Sáb., das I4h às 22h: e dom. e
feriados, das 9h ás 22h. Largo tia Penha. 19 (270-
3566). Entrada a CrS 250. com direito a uma diver-
são. Ingressos por brinquedo a CrS 250. Promoção:
cinco ingressos para brinquedos a CrS 1.000.

Play norte — Parque de diversões. Diariamente, de
lOh às 22h. Sorteshopping. Av. Suburbana. 5.474.
Ingressos a CrS 200 (preço médio por brinquedo).

Tivoli Parque — Parque de diversões. De 3a a dom.
De 3a a 6a das 14h ás 20h; sáb.. das I4h ás 22h: e dom.
e feriado, das lOh às 22h. Av. Borges de Medeiros,
s n" (294-2045). Ingressos a CrS 3.500.

Fazenda Alegria — Pacote familiar ecológico: mini-
fazenda, brinquedos, cachoeira e almoço caseiro na
Cantina da Fazenda. Diariamente, de 10 às I7h.
Estrada Boca do Mato. s n" — Vargem Pequena
(342-9066). Ingressos a CrS 4.000 (adulto) e CrS 2.000
(crianças até 12 anos).

SHOW

Trem da alegria — Show do conjunto musical
infantil. Scala II. A\ Afrànio de Mello Franco. 296
(239-4448). Sáb. e dom., ás I 7h. Ingressos a CrS 2.000
e Dom., ás I Ih no Teatro Suam. Pça das Nações. 8SA
(270-7082). Ingressos a CrS 2.000.

CIRCO

Park circus world - O parque funciona de 3a a 6a.
das I7h às 21 h; sáb.. das 14h ás 23h e dom., de 9h às
23h. O espetáculo de circo, de 3a a 6a, às 19h: sáb., ás
15h30. 17h30. I9h30 e 21 h; dom., ás lOh. I5h30.
17h30. I9h30 e 21 h. Praça Onze. Infromaçòes pelo
tel. 224-0464. Ingressos a CrS 2.000.

LEITURA

Lançamento — A escritora Sônia Rodrigues Mota
lança o livro História cruzada, sábado, às 15h. no
Mercado São José das Artes (Laranjeiras. 90). Um
contador de historias lerá o livro e a autora conversa-
rá com as crianças.

KARA0KÊ

Karaokê do Jeremias — Festival de lambada, dis-
coteca. brincadeiras, gincanas e karaokê com Walter
Jeremias. Dom., as 16h. no Botanic. Rua Pacheco
Leão. 70 (259-6427). Dom., a partir das ISh. Mr.
Walter Discoteque. a cargo de Jeje. Ingressos a CrS
1.000. com direito a lanche.
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CLASS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS apresenta:

DUDA LITTLE
em

ò/v
de Cláudio Ramos

TEATRO VANUCCI — SHOPPING DA GÁVEA
SÁBADOS E DOMINGOS 16H
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EVENTOS

ABERTURA
5h — Clarins anunciam o amanhecer em frente a uma
tirande fogueira representando o fogo simbólico do
evento. O repicar de um sino serve de trilha sonora
para grupos de voga saudarem o sol na Pedra do
Arpoador. A professora Marie Chrisline Duniou
coordena exercícios antigos de tai-chi-chuan. Logo a
seguir, artistas plásticos como Scliar e Fábio Dias
iniciam seus trabalhos no calçadào.

8h — A Associação Carioca de Pipas colore o céu
com um festival de papagaios de vários tamanhos e
formas, ao mesmo tempo em que ultraleves sobre-
voam o local. No mar. surfistas da Surfavela Ia/em
exibições do esporte.

9h — Um grupo de fanfarro sai do tmal do Leblon
convocando as pessoas para a testa do Arpoador.

10h — O prefeito Marcello Alencar abre oficialmente
o evento, com hasteamento da bandeira do Ierra A
Democracia e participação do conjunto Garganta
Profunda.

PRAÇA DO ARPOADOR
10h30 — A programação começa com uma oficina de
mímica para iodos os interessados e jogos recreativos
e educacionais para crianças e adultos.

12h — Roda de capoeira apresentada por grupos de
meninos de rua. Logo a seguir, ha uma apresentação
de teatro, com esquetes de temas cariocas, realizada
pelo grupo Favela da Varginha.

14h — O poeta Chacal apresenta grupos de poesia e
performance ao estilo do ( ep 20.01)0. evento que
realizou várias vezes no Espaço C ulturai Sérgio Por-
to. Entre as presenças já confimadas está Tavinho
Paes. Depois, as astrólogas Zoe Freitas e Marta
Sanches promovem exercícios de experimentar. sentir,
saher. Paralelamente haverá uma exposição perma-
nente de fotos e cartuns retratando Ipanema.

15h — Exibição de vídeos do Terra & Democracia do
ano passado, incluindo os shows de Milton Nasci-
mento e Caetano Veloso. No posto 9, o bloco Simpa-
na é quase amor prepara uma espeeie de arrastão com
muito samba em direção ao Arpoador.

PARQUE GAROTA DE IPANEMA
De 10h30 às 16h - A bateria da Escola de Samba
Unidos de São Clemente anuncia a chegada do astro-
nauta cjue representa o Planeta Espaço (homem-uni-
verso). Quando a bateria deixar o palco, assume o
show um coral formado exclusivamente por meninos
de rua. tema principal do evento deste ano. A atração
seguinte é a encenação da peça Grito tia '/erra. texto
de" Herbert de Souza dirigido por Aderbal Freire
Filho. Haverá ainda atividades exclusivas para as
crianças*, oficinas de bandeiras e tintas, coníecçao dc
um imenso painel e teatro infantil.

17h — Um festival de bandeiras invade o Arpoador.
ao som de uma orquestra de berimbaus e instrumen-
tos de percussão, que apresenta o concerto O som da
terra.

17h30 — O grupo de teatro do Tablado, dirigido por
Paulo César Soares, faz uma performance em torno
do Cristo da terra. Esta montagem é baseada no
Cristo lixeiro de Joàozinho Trinta, que provocou
polêmica com a Igreja 110 enredo do desfile da Beija-
Flor em 1990. O primeiro show da noite começa a
seguir, trazendo Luizão Maia no projeto Terra &
Democracia abraça o som das ondas.

18h — O corpo de dançarinos do grupo Arte em
Movimento apresenta o balé Pátria Amada, produzi-
do pelo núcleo Danças & Eventos.

19h — O siuitarrista Yictor Biglione la/ show com a
cantora Cássia Eller. O repertório traz uma coletânea
de blues. no mesmo pique da que loi apresentada
pelos dois no Jazzmania e no Circo Voador, com
destaque para Prison hltws e Aint supersticious. O
público pode esperar também as músicas do primeiro

disco de Cássia, como Por enquanto, de Renato Rus-
so. e ./(/ deu pra sentir, de ltamar Assumpção.

20h — Encerramento do primeiro dia do Terra &
Democracia, com show de Emilio Santiago. Ele vai
fazer uma retrospectiva de suas interpretações de
maior.sucesso, gravadas nos recentes Aquarela do
Brasil 1. 2 e 3. e cantar músicas relacionadas ao
evento. Destaques para Eu sei que vou te amar. Anos
dourados. I 'occ c linda e I alsa de uma cidade. Emilio
Santiago vai abrir sua apresentação com Sal da terra.
composta por Edu Lobo e Capinam exclusivamente
para o Terra & Democracia.

A PRÓXIMA SEMANA NO ARPOADOR
2" — Planeta Simbólica — Exercícios e palestras sobre

voga. tai-chi-chuan, astrologia, budismo, entre ou-
tros temas. O poeta Chacal volta a se apresentar, ao
som de mantras indianos. Havera também atividades
circenses. O destaque da noite é o show de Eduardo
Dusek.

3n — Planeta Reinventado — Oficina de artes plásticas
coordenada por Scliar e oficina de poesia com C hico
Chaves. O público participa também de um campeo-
nato de xadrez. O encerramento fica por conta do
show de Sandra de Sa e de um ato em homenagem a
Cazuza, que vai reunir a mãe do cantor. Lucinha
Araújo, Herbert Daniel, Glória Pires e iodos os
artistas presentes.

4a — Planeta Humano — O teatrólogo Augusto Boal
monta pequenas peças com a participação da comu-
nidade. O tema é a Zona Sul do Rio. Haverá ainda
sessões de doin e bioenergética.

5a _ pu,neta Vida — Atividades infantis com a
realização de oficinas de bonecos e objetos animados.
O destaque do dia é a oficina dc música coordenada
por Caique Botkay e a homenagem que os surfistas
farão a Pepè.

? Durante a semana, a programação se realiza de
17h ás 23h.

Enquanto a Rio 92 não vem
Lívio Campos

Marcello Maia

O Rio volta a viver sua
maior festa ecológica — Ter-
ra & Democracia. O evento é
uma espécie de avant-premiè-
re da Rio 92 e chega a sua
segunda edição muito mais
abrangente do que no ano

passado. São 49 dias conse-
cutivos de festividades, a ca-
da semana numa comunidade
diferente. A abertura é neste
domingo, no Arpoador, às 5h
da manhã, quando o toque
de clarins irá anunciar o
amanhecer. Ao longo do dia.
15 horas de música, teatro,
esporte e confraternização.
"A 

grande novidade é o
aprofundamento temático",

garante o diretor-geral Túlio
Fcliciano. Durante a semana,
serão realizadas oficinas e de-
bates com a população.

Dedicado aos meninos de
rua, o Terra & Democracia
reúne sete temas representa-
dos pelos planetas Espaço
(homem-universo), Terra (de-
núncia), Vida (futuro). Hu-
mano (diálogo). Reinventado
(emoção). Simbólico (intui-
ção) e Esperança (planeta-
povo-primavera). 

"E o en-
contro de todos para expres-
sar a solidariedade na

construção de um mundo li-
vre". afirma o idealizador do

evento, o sociólogo Herbert

de Souza, o Betinho. Só pela
programação deste primeiro
domingo dá para ter uma

idéia do que vem por ai. Cássia Eller faz show na abertura cio 1 erra & Democracia
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PARA DANÇAR

Resumo da ópera — Av. Borges de Medeiros.
1.426. Lagoa. Tel.: 274-5895. De 4 a a dom., das 22h
as 4h. CrS 2.000 (de 4-' a 6 a e dom.) e CrS 2.500 (sah.).
Matinês: sáb. e dom., das I6h as 20h. para a turma
dos 14 aos IX anos. CrS 1.500 com direito a dois
refrigerantes.

Até meia-noite, Verdi e Wagner embalam o públi-
co. Depois. Madonna e Prince entram em cena. Os
cenários são operisticos: a proa do Navio Fantasma, o
general Figueiredo a cavalo, um painel com a cópia
do fovvur do Teatro Municipal. De dentro da tumba
de Romeu e Julieta. o DJ Zé Pedro comanda o show
Z.c Pedro e suus opere ias reswuiihis. Com máscaras de
mergulho, capas de chuva ou óculos escuros, ele
dança, pula. grita. Só falta plantar bananeira. "Pro-

curo servir de manual de instruções para o pessoal .
dl/.

Bootleg — Av. Bartolomeu Mitre. 613. Leblon. Tel.:
259-1359. De 2J a sáb.. a partir das 22h. CrS 2.000 (de
2 a a 5a), e CrS 3.000 (6a. sáb. e véspera de feriado).

É a boate-bar mais mutante do circuito. "Aqui

nenhuma noite é igual a outra. O público varia
sempre", diz um dos habitues. Felipe Porto. "E uma
caixinha de surpresas", brinca outra freqüentadora.
Patrícia de Oliveira. A festa começa na Segunda sem
lei. badalada por quem não tem hora para acordar
em plena terça-feira. O ator Rómulo Arantes. por
exemplo. Para dançar, de Rolling Stones a Deee-Lite.
O repertório é assinado pelo Amandio. um dos DJs
mais experientes do Rio. Para beber, o destaque fica
por conta do Coco nut morning, o drink que deu ao
harman Marcelo Ubirajara o titulo de vice-campeao
de coquetelaria do Rio.

O spírito da coisa — Av. Atlantica, 1.910. Tel.:
235-7932. De 3a a dom., a partir das 22h. CrS 2.000
(homem) e CrS 1.500 (mulher), de 3a a 5a. De 6a a
dom. e véspera de feriado: CrS 2.500 (homem) e CrS
1.500 (mulher). Matinê sáb. e dom. das I7h às 21 h:
CrS 1.000 (sáb) e CrS 1.500 (dom.). Aceita cartões
Nacional. Visa. American Expresse Bradesco.
? È a boate mais high leeh do circuito. Tem néon na
fachada, sistema de luz, som e vídeo digitais: escadas
transparentes: discos voadores e foguetes pintados no
teto sobre a pista de dança e ale mesmo torneiras
foloelétricas no banheiro. Uma cachoeira e o visual
da Praia de Copacabana amenizam o clima Guerra

nas estrelas. No toca-discos. de reggae a dance music.
passando por acid house e rock anos 60. No video:
Roek /( '.

Press — Av. Sernambetiba. 4.700. Tel : 385-2S13. De
3a a dom., a partir das 22h. De dom. a 6a. C rS 1.500.
Sáb.. CrS 2 000.

A fila na porta, nos fins de semana, confirma:
apesar de miúda, é uma das melhores boates do Rio e
agrada em especial ao público na faixa dos 20 aos 30
anos. Dentro, belas garotas e a dupla Marcelo Maia e
Cláudio 1'ntaio pilotando os videos e o som. Grupos
de homens são barrados. Antes de entrar na dança,
vale a pena tomar fôlego no restaurante ao lado. o
Pizza Palace. ao ar livre, de frente para a praia da
Barra.

Palace — Rua Francisco Otaviano. 20. C opacabana.
Tel.: 267-5048. 6a e sáb. de lOh as 4h. CrS 2.500. sem
consumação minima. Estacionamento gratuito na ga-
ragem do shopping Cassino Atlântico, com mano-
breiro. Aceita todos os cartões de crédito.

Um clima disco e um tanto kitscli impera na boate
do Hotel Rio Palace. decorada com palmeiras tropi-
cais douradas e frutas coloridas espelhadas. Reperló-
rio de acordo com a laixa etaria da noite. RbM para
moderninhos c flashhacks para mais velhos, embora a
juventude predomine. No bar. o Alexander e elogia-
do: creme de leite, creme de cacau e conhaque, por
CrS 600. Guilherme Karan é habitue.

Vogue — Rua Cupertino Durão. 173. Leblon. Tel.:
274-4145. A partir de 22h. De 2a a 5a. ingresso a CrS
800. consumação minima a CrS 800. 6a. sab. e véspera
de feriado, ingressos a CrS 1.300. mais CrS 2 mil de
consumação. Tem manobreiro e aceita cartões de
crédito, exceto Sollo.

Lá o karaokê resistiu, e a boate virou templo de
cantores sem vergonha entoando Lupicinio, Xuxa e
Cazuza. Logo na entrada, salão com vídeo e bar. No
segundo andar, a pista de dança. Para beber, o
coquetel Vogue mistura vodea. suco de abacaxi, la-
ranja e licor de tangerina, por CrS 1.000. Com a
conta, vem a cortesia da casa: caldinho de feijão.

Mikonos — Rua Cupertino Durão. 177. Leblon.
Tel.: 294-2298. Todos os dias. a partir das 22h. Não
aceita cartão. Tem manobreiro. CrS 1.700 (de dom. a
5a) e CrS 2.500 (6a e sáb.). com direito a dois drinques
de uma lista com 12 opções, entre elas vodea nacio-
nal. coquetel de trutas e caipirinha.

Disco, reggae e rock animam os clientes em todos

os cantos, às sextas e sábados: nos dois andares, na
escada e nos banheiros. "0 lugar e da tchurma do
anito. Som á toda. overdose de luz colorida e garçons
ensandecidos equilibrando bandejas ao alto. Para
esquentar os ânimos, o molotov Mikonos leva suco de
laranja, cointreau. creme de cassis. vodea e conhac|ue.
por CrS 900.

Columbus Rua Raul Pompéia. 94. Copacabana.
Tel.: 521-0279. IX- 5a a sáb.. a partir das 23h. CrS
2.000 (5a) e CrS 2.500 (6a. sáb. e véspera de feriado).

Vestidos de Ijcra e bolas brancas se misturam a
calças jeans no ritmo da dance music pilotada pelos
DJs Luiz Fernando. Fernando Dias e Sandra Gal.
Nada modernosa. a Columbus e uma discoteca npi-
ca. com lu/es e som á toda. Neste sabado. a boate
será palco do concurso O melhor I)J do Rio {iei te.\to
abaixo).

Babilônia — Av. Afrânio de Melo Franco. 296.
Leblon. Tel.: 239-4835. De 4" a sáb.. a partir de
22h30. CrS 1.500 (homem) e CrS 1.200 (mulher). 4a e
dom., a partir de H1 h30. roller dance dança sobre

patins, a CrS 1.000. Matinê, sáb. e dom., às I6h. a
CrS 1.000.

A garotada se reúne nesta boate com gri/ic C hico
Recarey. E ninguém passa aperto. A discoteca tem
espaço suficiente para um batalhão de adolescentes
empolgados.

Papillon — Av. Preleito Mendes de Morais. 222. São
Conrado. Tel.: 322-2200. CrS 1.000 (de dom. a 5a).
CrS 4.000 (casal) e CrS 2.000 (mulher), na 6a. Sáb.
CrS 5.000 (casal) e CrS 2.500 (mulher). Matinê, dom.,
das 16h às 2()h: CrS 2.000. com direito a um refrige-
rante.

Todos as galinhas e garolões que nao vao a
Babilônia se encontram nesta boate do Hotel Inter-
continental. A pista de dança lica lotada. E a hla na
porta e inevitável.

Dr. Smith — Rua da Passagem. 169. Botafogo. Tel.:
295-3135. De 4a a sáb.. a partir das 23h30. CrS 1.000
(quarta e quinta) e CrS 1.500 (sexta e sabado).

É bar e boaté. Mas o quente mesmo e o banheiro,
onde os clientes podem bebericar ao som de ópera.
Na discoteca, toda emborrachada. acid house a toda.
Vale a pena levar colírio. A fumaceira dos cigarros
deixa qualquer um com lágrimas nos olhos. Para nao
correr o risco de ser barrado 110 baile, e melhor
chegar mais cedo. Grupos de homens nao entram.

Sérgio Borges

O som dos melhores DJs

Rômulo concorre ao titulo de melhor discotecário do Rio

Eduardo Mack

Quem c o melhor DJ da
cidade? A resposta será dada
nesta sexta, a partir das 22h.
na boate Columbus. em Co-

pacabana. durante a finalíssi-
ma de um concurso promovi-
do pela gravadora Sony
Music (ex-CBS). Apenas qua-
tro discotecários, entre os 28
concorrentes da fase inicial,
continuam no páreo: Nino
Cario (ex-African Bar). Tony
de Cario, da Spírito da Coisa.
Rômulo Marques, da New
York New York. e André
Werneck. da Trap.

Cada um dos candidatos
vai tentar mixar. em quatro
minutos e com a maior har-

monia possível, músicas da
C & C Music Factory e do
New Kids on the Block. O

quarteto derrotou todos os
discotecários malabaristas.
aqueles que fazem piruetas
enquanto pilotam o som.

"Harmonia não é malaba-
rismo". diz Rômulo. que cn-
trou no concurso motivado
pelo desafio de derrotar os
DJs performáticos. O vence-
dor do concurso da Colum-
bus ganhará uma viagem com
estadia paga para assistir ao
show do C & C Music Fac-
tory em Los Angeles. A dis-
puta é uma boa chance pa-
ra dançar ao som dos melho-
res DJs da cidade.
? Columbus — Rua Raul Pompéia.
44. Copacabana. Tel. 521-0279.

PROGRAMA 28
9 8 a 15 8 1991



PARADANÇAR

Help — Av. Atlântica. 4.332. Tel.: 521-1 Todos
os dias. a partir das 22h. CrS 2.000.

É preciso ficar alento. A hoale e ponto dc encon-
iro dc turistas e profissionais da noite. Em meio a
luzes coloridas, os desavisados dançam ao som dc
Tom. Adão e Mareio.
Kitschnet Rua Barata Ribeiro. 543. I opacabana.
Tel.: 235-2045. 5'' e (v1. às 23h. Sáb. a partir das 23h30.
Consumação a CrS 2.000 (5a). CrS 2.200 (6a) e CrS
2.500 (sáb.).

O clima è bem anos 50. Os sofás, por exemplo, são
torrados com plástico vermelho e se equilibram sobre
pés de palito. As paredes pretas combinam com o
piso emborrachado na boate do porão. O som. pilo-
lado por Felipe Venáncio c Ze Pedro (o mesmo da
Resumo da ópera), mistura muito hotise e acitl.

New York IMew York — Av. Ivan Lins. Sll. Barra.
Tel.: 399-0105. IX- 4-' a sáb e matinê no domingo. 4'.
CrS 2.500 (homem) e CrS 2.(1110 (mulher): 5'. CrS
2.000: 6a. CrS 2.0(1(1: sab.. CrS 2.000: dom.. CrS 1.500
(matinê). Consumação minima. de 4' a sab.. ( i'S
1.000. Na 6a. alunos de academias de salão lem
desconto de 20"o.

O público nesta boate da Barra muda a cada dia.
As noites de quarta, por exemplo, são dedicadas aos
desacompanhados. E vale a pena licar atento a pro-
uramação da Sin^lciuçIií. Às \e/es. a boaie sorteia
noites na suite presidencial do motel ( hampion. .Ia a
quinta e agitada por muito reggae e lambada. I m
aquecimento para a sexta, quando alunos de acade-
mias de salão e dançarinos menos escolados se encon-
tram no Dançando juntinho, ao som dc valsa, bolei o.
lansio. Ibx. samba e lambada. Na pista de dança.
/)i-s-Jt-vtilsii de IS a 25 anos. lista sexta, o público
também vai poder acompanhar os passos dos 2S
bailarinos da Cia. acrca dc dança, ao som do Boleto.
de Ravel. Nos-sábados, a dom e nwsii dá o tom para
o público mais jovem. í:. para os mais jovens ainda
tem a matinê, no domingo, às H>h.

DANÇA DE SALAO

Sassaricando Lstrada do .loa. 150. Tel..
3911. De 5a a sáb.. a partir das 2<)h. ( rS 1.500
(homem) e CrS 1.000 (mulher), na 5a: CrS 1.500. 6a e
sab: CrS 1.000 (homem) e CrS 500 (mulher), dom.
? A mesma casa onde funcionava a boate Meirópo-

A dança

dos

mascarados

Marcello Maia

O carnaval ainda esta

longe. Mas quem quiser
pode vestir a fantasia e

pular ate cansar. Romeu,
Julieta. Pierrô, Colombi-
na. É só escolher. O dis-

farce é fundamental para

participar da Mascarada,
o baile dc máscaras que o

Clube Gurilândia (Rua
São Clemente, 408. Bota-
fogo) realiza neste saba-

do. a partir das 22H30. O

som do DJ Night Rio

mistura valsa, bolero,
merengue, twist, fox, sal-

sa. E, como não podia
deixar dc ser, tudo acaba
em samba. Os moderni-

nhos também tem sua
vez. O baile dos mascara-
dos promete momentos
dc rock, reggae e funk. A
única exigência 6 não dei-
xar a máscara cair. Os
convites podem ser com-

prados com antecedência
na loja Pirâmide (Rua
Santa Clara 75/1209, Co-

pacabana) por CrS 3.000,
ou no próprio local, por
CrS 3.500.

lis abrma desde o inicio do ano uma pista paia dança
de salão. Salsa, samba, fox trote, vale tudo ao som da
Orquestra do Maestro Raul dc Barros.

Domingueira voadora - Circo Voador. Arcos da
Lapa. s n". CrS 1.500. Dom., a partir das 22h. CrS
1.500.
? L ma das freqüentadoras assíduas do pieadeiro do
Circo, aos domingos, e a novelista Glória Perez.
( Hitra que as vezes dança na Domingueira e a promo-
ter Anna Maria Tornaghi. Afinal de contas, quem
comanda a festa é a orquestra regida pelo maestro
Severino Araújo, o mais experiente da cidade.

proibido, por exemplo, dançar com copo na mao.
Beijos na boca. animados demais, nem pensar.

MUSICA AO VIVO

Elite clube Rua rei Caneca. 4. Centro. Tel.:,IUL/C
_I7. 6a e sáb.. ás 23li. e dom., ás 22h. C rS 700

(homem) e CrS 500 (mulher).
Alunos de academias de dança de salão, veteranos

pes-de-valsa da cidade e simples curiosos se encon-
iram no salão da casa. animada pelo conjunto 1 urina
da Gafieira.

Estudantina musical — Pça. Tiradentes. 79. Cen-
iro. Tel.: 232-1149. Programação: apresentação da
Orquestra de Agostinho Silva. 5a. às 22h. Orquestra
Rcverson. 6a e sáb.. às 23h CrS 600.

Instalada em plena Praça Tiradentes. e uma das
gafieiras mais antigas da cidade, onde ainda imperam
os tradicionais mandamentos da dança de salao. E

Carinhoso — Rua Visconde de Piraja. 22. Ipanema.
Tel.: 2X7-0302. Todos os dias. a partir das 20h.
Couvert de dom. a 5a. CrS 2.000. (V. sáb. e véspera de
feriado. CrS 2.500.

Nada de som estrondoso nem luzes eslroboscópi-
ca. O clima é cool. ideal para pessoas que estão
cansadas de muita agitação. Todos os dias. os canto-
res Dora. Jorginho. Vanise e Nev cantam MPB. h o
público, na faixa dos 30 aos 40 anos de idade, dança
sem atropelos.

Café Nice — Av. Rio Branco, 277. lei.: 262-S376.
CrS 2.000 (de 2a a 4a e sáb.) e CrS 2.500 (5a. 6a e
véspera de feriado). Música mecanica a partir das
17h. Música ao vivo, a partir das 22h. com o Conjun-
lo Nó Brasileiro, do Maestro Antenor, e o Conjunto
do Maestro Carlos Moura.

Rei nau nurado após tres meses de relorma. a boate
de Chico Rccarrev voltou com muito néon e espelhos.
No salão principal, samba, lox trote, salsa. Quem se
cansar de tanta dança pode buscar abrigo 110 bar em
anexo, muito mais silencioso, com capacidade para
70 pessoas. Para brindar, ehope. por CrS 200.

*SNOB

J I relaxante. saboreando um delicioso

/"vA WVv I almoqo ou excelente

11

C°^o?A^0

Garagem Privativa
Hidromassagem
(computadorizada)
Pista de Dança

Canais de música e
Vídeo à sua escolha
Sauna vapor
Sauna seca

Serviços de Bar e Restaurante com Padrão Internacional

Reservas: 231-1818 Av. Henrique Valadares, 150 - Centro
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MÚSICA AO VIVO
People — Paulo Moura e banda Ocilatlocê interpre-
tam Dorival Caymmi. De 5Ü a sáhás 23h. Couvcri a
CrS 3.000 (5a) e CrS 4.000 (6a, sáh. e véspera de
feriado) e consumação a CrS 2.000 (5a) e CrS 2.500
(6a, sáh. e véspera de feriado). Av. Barlolomeu Mitre.
370 (294-0547). Até dia 10 de agosto.

Rio jazz club H e conceniratc ou vou. uma celebra-
ção a Cole Porter. Com João Carlos Assis Brasil e
Fernando Gabrieli. De 6a a dom., as I9h. C ouveri a
CrS 3.000 e consumação a CrS 2.000. Rua Gustavo
Sampaio, s/n" (541-9046). Alé dia 11 de agosto.

Jazzmania — Show da cantora Vera Canto e Mello.
De 4a a dom., ás 23h. Couvcri a CrS 3.000 e consuma-
ção a CrS 1.500. Av. Rainha Elizabeth. 769 (227-
2447). Até dia 11 de agosto.

Mistura up — Show da dupla Mieli e Bõscoli. De 5a
a sáb.. ás 23h. Couvcri a CrS 6.000. Rua Garcia
D'Ávila. 15 (267-6596). Até dia 17 de agosto.

Bierklause — Happy Hour de 2a a 6a. a partir de
17h. Com Toni ao piano e os cantores Carlinhos e
Neuma. A partir de 21 h. a Orquestra Bierklause.
Couvcri a CrS 2.000 (de 2a a 4a e sáb.). CrS 3.000 (5a e
6a). Av. Rio Branco, 277 101 (220-1298).

Botanic — Show de Raimundo Costa e banda. 6a e
sáb., ás 22h. Couvcri e consumação a CrS 1.500. Rua
Pacheco Leão. 70 (274-0742).

Club 1 — Show do pianista Luis Carlos Vinhas. De 4a
a sáb.. ás 23h. Couvcri a CrS 2.500 (4a e 5a) e
CrS 3.500 (6a e sáb.). Consumação a CrS l .500. Rua
Paul Redlern. 40 (259-314S). Até dia I I. de agosto.

Guimas — O pianista Marco Tommaso interpreta
músicas de Cole Porter. De 2a a 4a, happy hour das
I7h ás 20h: 5a e 6a, das !4h ás I9h. Sem consumação.
São Cornado iiisliion Mull. Estrada da Gavea. 899/
loja D (322-5791). Até dia 20 de agosto.

Gula bar — Show do contrabaixista Adriano Gifioni
e banda. De 5a a sáb.. ás 23h. Couvcri a CrS 2.000.
Av. Delfim Moreira. 630 (259-52I2). Até dia 10 de
agosto.

L'age d'or — Show >.lc Idriss Boudrioua. 6a. ás
23h30. Show do grupo, Friends. Sáb.. às 23h30.
Couvcri a CrS 1.500. Show da banda Eclipse. Dom.,
às 21 h. Couvcri a CrS 1.500. Estrada da Barra da
Tijuca. 3.130 (399-7866).

Leme pub — Show de Idriss Boudrioua (sax). Ale-
xandre Carvalho (guitarra) e Edson Lobo (baixo). De
5a a sáb.. a partir de 21 h. Couvcri a CrS 1.500. Av.
Atlântica. 656 (275-8080).

Lugar comum — Show do tecladista Marcus Antô-
nio Moura e banda. 6a e sáb.. às 22h. Couvcri a CrS
1.500 e consumação a CrS 1.000. Rua Álvaro Ramos.
408 (541-4344). Até dia 10 de agosto.

Maffia's — Tempo Quente, show do cantor Ricardo
Graça Mello. 6a. às 23h30. e sáb.. às 24h. Couvcri a
CrS 2.000. Rua Humailá. 380 (266-2652). Até dia 31
de agosto.

Rio jazz club — Show de Cy Manifold e Old Friends
Jazz Sextet. 5a. ás 22h: 6a e sáb.. ás 23h. Couvcri a CrS
3.000 (5a) e CrS 4.000 (6a e sáb.); consumação a CrS
2.000 e CrS 2.400 (6a e sáb.). Rua Gustavo Sampaio,
s n" (541-9046). Até o dia 17 de agosto.

Vinícius — Show da cantor Ivon Curi. acompanha-
do pelo trio Os Trés Curi-osos. De 4a a sáb.. às 23h.
Música ao vivo a partir de 21 h. Couvcri a CrS 3.000
(4a e 5a) e CrS 3.500 (6a e sáb.). Rua Vinícius de
Moraes. 39 (267-5757). Até dia 10 de agosto.

CREPE
Chez Michou — Rua Paul Redfern. 44, Ipanema.
Tel.: 294-9791. Todos os dias. menos terça-feira, das
I7h ás 5h. Não aceita cartão de crédito, mas trabalha
com tiquetes-refeiçào. Sem manobreiro nem estacio-
namento.
? Essa crcpcric que veio de Búzios é o ponto de
encontro da turma das pranchas e bodvboards. Entre
as crepes preferidas pelos surfistas ipanemenses estão
as de eatupiry com frango e catupirv com presunto
(CrS 1.000) e a de frango ao curry (CrS 780). Como
sobremesa, erepe de chocolate, por CrS 600. Para
beber, o bar oferece chope a CrS 200 e cerveja
Heineken a CrS 400.

PETISCO

Academia da Cachaça (Leblon) — Rua Conde
Bernadotte. 26. Tel.: 239-1542. Todos os dias, das
17h ás 2h. Não aceita cartão de crédito. Não tem
manobreiro nem estacionamento.
? Dois motivos opostos atraem clientes como Carla
Camuratti e Thales Pan Chacon a este bar. onde as

mesas se espalham pela calçada. O primeiro: experi-
mentar algumas das quase 400 marcas diferentes de
cachaça, entre elas a Recordações, de 1940. O outro:
forrar o estômago, no meio da noite, para continuar a
noitada sem maiores tropeços. Os pratos mais pedi-
dos pelos habitues são o arrumadinho (com feijão-de-
-corda, farofa de manteiga e carne-de-sol). por
CrS 1.780. e o cscondidinho (vem com purê de aipim,
creme de frango desfiado e cobertura de requeijão),
por CrS 1.680. Os preços das cachaças variam de
CrS 380 a CrS 580.

PUB

Picadilly Pub — Rua General San Martin, 1.241.
Leblon. Tel.: 259-7605. Manobreiro. Todos os dias.
menos domingo, das 20h às 2h. De 2a a 5a. couvert
artístico a CrS 1.200 e consumação mínima a

SIRG£LAT/
-CONGELADOS FINOS.

CONGELADOS PARA

QUEM SABE E GOSTA

DE COMER BEM

I SOLICITE NOSSO CARDÁPIO (ENTREGAMOS A DOMICÍLIO)

286-0897 • 286-9548

RUA DA MATRIZ, 54 - BOTAFOGO 3

Dia dos Pais ÍTURRÍTIRR

Venha saborear o tradicional Cozido Português e mais:

Buffet especial, saladas variadas e 2 pratos quentes a sua escolha.

Cr$ 6.000,00 por pessoa*

miRflmfiRPflLFICE HOTEL

Av. Atlântica, 3668 • Reservas: 247-6070
* +10% de taxa

de serviço

Crianças até 5 anos não pagam. De 5 à 12 anos, metade do preço.

CWWDE

No DIA DOS PAIS

venha provar o autêntico

paladar chinês com preço
acessível e ainda

SOBREMESA GRÁTIS

Comida leve, sem gordura
são as especialidades

da casa.

Barrashopping Nível Lagoa - T. 325-2388
R. São Clemente, 409 Botafogo - T. 266-4402
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Cláudio Nucci no Enchanted Valley
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BARES

Noite de vinhos e baladas

Festa na floresta. O Enchanted
Valley, no Alto da Boa Vista, promove,
nesta sexta, uma noitada regada a quei-
jos e vinhos, ao som de baladas do can-
tor e compositor Cláudio Nucci e com
direito a sorteio de um fim de semana
num chalé. Acompanhado apenas do
violão, Nucci apresenta o show Todos
Nós, onde mostra antigos sucessos e
composições inéditas, em parceria com
Abel Silva, Aldir Blanc. Juca Filho e
Ana Terra. "O show vai ser uma ótima
oportunidade para o público escolher o
repertório de meu novo disco", diz Nuc-
ci. Antes do cantor quem esquenta a

platéia é o grupo vocal Trcs é Demais,
formado por Glória Calvente, Gilda
Campos e Patrícia Costa.

CrS 1.200. 6Jesáb„ aCrS 1.500 (couverl) e CrS 1.500
(consumação).

No primeiro andar não há música ao vivo nem
couverl. Aceita cartões Credicard. Diner's Club e
American Express. Os garçons são sempre gcntilíssi-
mos neste bar pilotado pelo suiço Alois. Lu/ baixa,
música calma, decoração rústica no térreo, um clima
que convida ao namoro. No andar de cima, o tom é
dado pela MPB de Paulo Branco, em voz e violão, ás
sextas e sábados. Para beber, o drink Piaulilly (vod-
ca. abacaxi e leite condensado), por CrS 760.

Charly's Pub — Rua Ataulfo de Paiva, 1.060, Le-
blon. Tel.: 294-8349. De V a sáb.. de meio-dia ás Sh.
Domingo, até as 4h. Oferece música ao vivo. todas as
noites, mas só cobra consumação minima de
CrS 1.500 (dom. a 4a) e CrS 2.000 (?•' a sábado). Não
aceita cartão de crédito.

É um pedacinho de Londres a três quarteirões do
agito no Baixo Leblon. Como qualquer puh que se

O início do espetáculo está marcado

para as 23h. mas uma hora antes a mesa
com queijos, pastinhas, frios e pãezinhos
vai estar posta. A Adega de Ramos for-
nece os vinhos tinto e branco, que esta-
rão em barris espalhados pelo salão.
Plantado na úmida Estrada da Paz, n°
17, cercado de árvores por todos os la-
dos e com vista para a Barra da Tijuca, o
Enchanted Valley promove ainda duran-
te a noite o sorteio de um fim de semana
num dos noves chalés do lugar, com
direito a pensão completa e acompa-
nhante. O ingresso custa CrS 3.500 no
local e CrS 3.000 para quem fizer, até as
18h. reservas pelo telefone 237- 1187, e
dá direito a uma caneca de vinho (Ticia-
na Azevedo).

preza, ele tem alvo para dardos e muita cerveja
importada. São ao todo 28 marcas que variam de
CrS 1.300 a CrS 1.800. mesmo preço do coquetel
Prata, com vinho tinto, suco de abacaxi e creme de
leite. Aos famintos da madrugada, o Puh oferece um
cardápio especial a partir das 2h. No menu. estão
pratos como ravióli aos quatro queijos (CrS 1.450) e
strogonoff ao curry (CrS 2.300).

24 HORAS

Café Paradise — Av. Atlântica 3.668, Copacabana.
Tel.: 247-6070. Aberto 24 horas. Aceita todos os
cartões de crédito. Não tem manobreiro.

? Com dois ambientes, a varanda e o salão refrigera-
do. O cheiro da comida da cozinha chega ás vezes ao

nariz dos clientes. É aquele lugar garantido para um
último chope ou um lira-gosto depois do cinema ou
teatro. O som ambiente (de rádio FM) poderia ser
melhor, com menos chiado. As plantas ao redor da
varanda estão implorando por uma poda. Além de
eairem sobre as mesas, pinicam os clientes. A comida
não decepciona. As pizzas e aperitivos vêm cm quan-
tidade honesta. Pizza Paradise (brócolis ao alho e
óleo. orégano e mussarela) por CrS 700. e casquinha
de siri. por CrS 600.

POPULAR

Gatão do Leblon — Rua Humberto Campos, 699.
Tel.: 294-5535. Leblon. Aberto todos os dias de 11h
ás 2h. Aceita todos os cartões de crédito e tiquetes-
restaurante. Não tem estacionamento nem manobrei-
ro. O segundo andar serve como boate para festas
particulares, com direito a manobreiro. Ambiente
aberto sem ar-condicionado.

? Lugar agradável e não muito cheio onde bebe-se
um bom chope tnidicionul. tirado du serpentina
(CrS 185). Os aperitivos são bem servidos: picanha
acebolada (CrS 3.050 para 4 pessoas) e bolinhos de
bacalhau (CrS 1.451). porção de 12). O maior sucesso
da casa é o churrasquinho á campanha com peito de
frango, servido no almoço a CrS 1.000. Entre os
freqüentadores assíduos esta o cartunista C hieo C a-
ruso.

Praça do Chopp — Avenida Sernambetiba 2.578.
Barra, tel.: 399-5095, aberto todos os dias das I7h ás
2h. Não aceita cartões de crédito, tem dois manobrei-
ros e estacionamento próprio. Ambiente aberto, sem
ar-condicionado, com capacidade para 700 pessoas.
Música ao vivo (somente MPB) todas as noites das
21 hás 2h.
? Um dos mais populares poinis da Barra para um
bom chope. tanto de serpentina como de máquina
elétrica. Ambiente familiar e bem freqüentado, mas
onde o som chega a altos decibéis. Lembra uma
grande churrascaria. Entre os pratos mais recomen-
dados, estão o cnirccôtc Chesuy (batatas lritas. pelil-
pois e contra-filé) a CrS 2.890 c o camarão King
George (flambado no uísque), para duas pessoas, a
CrS 3.290.

T7ct-r<=>lac ^ ¦h A 4l ?***** Cinco Estrelas *****

FACA SUA FESTA ALEMA EM CASA COM A QUALIDADE E GARANTIA

DOS PRODUTOS DIPLOMADOS FRANZ.

PRODUTOS PRONTOS

GRELHADOS OU COZIDOS

Lingüiça bav-ária grelhada c/chucrute • Unguiça defumada grelhada c chucrute
Salsichão defumado grelhado c chucrute • Kassler defumado cozido c chu

crute • Kassler defumado grelhado c chucrute • Bacc>n delumade, c< >zid< > c 'chu

enite • Bacon defumado grelhado c chucrute • Joelho com temperos cozido
com chucrute • Joelho com temperos grelhado com chucrute • Bolinho bavaria
c carne e tempere. grelhad(> • B< >linh< > hamburguer carne mixt< > grelhadc > • C.u
lasch carne bovina com temperos • Sopa de ervilha c lingüiça defumada • Sopa
de ervilha c bacon defumado • Feiioada. sortimentos. kassler defumado, lingüiça
defumada, bacon e joelho

RESTAURANTE ©

PRATOS ALEMÃES
Lingüiça bavaria Nurnbergerbratwurst • Unguiça bav.iria Ansbacherbratwurst
Unguiça defumada bavária Gerãuchene • Salsichão defumado Bockwurst
Salsichão branco Weisebratwurst • Salsichão bovino defumado Rindwurst
Bolo de carne Fleischkás • Salsichão Frankfuner würstchen • Presunto defu-

mado Floresta Negra • Presunto cozido • Carré kassler defumado • Joelho
cozido Eisbein Gekockt • Frios Biervyurst bem nvagro • Frios champignon bem
magro • Frios pimenta bem magro • Frios bovino bem magro • Paté de fígado
ervilha c< ira rum • Paté de vitela c<>m conhaque • Paté de paio forestier • Paté
de carne bovina defumado ® Mostarda Casa Franz Senf ® Pão alemão Franken-
brot • Pão alemão preto Schwar/brot • Salame alemão • Chucrute Casa Franz
Sauerkraut • Torta maçã Apfelstrudel • Torta ricota Kasekuchen • Floresta
Negra Schwarwaldertoite • Salada batata com temperos

^ ww Provas, degustação e vendas no restaurante

1I srtlfl Estr. Sorimã, 347 altura Estr. Joá, 3340 Barra da Tijuca

Tels. 399-3041 e 342-9070
¦ BIERHAUS Aberto de 3J ã (y das 17:00 às 24:00h - sábados e domingos das 12:00h em diante
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f-
Sônia D'Almeida

Programa não se responsabiliza por alterações de
última hora por parte dos restaurantes
Faixa de preços por pessoa (com sobremesa, mas sem
bebida):
$  até CrS 3.000
SS entre CrS 3.000 e CrS 6.000
SSS  entre CrS 6.000 e CrS 9.000
SSSS acima de CrS 9.000

DIA DOS PAIS

Alt Munchen — Rua Dias Ferreira, 410, Leblon.
Tel.: 294-4197. Todos os dias, das 12h à Olh. Aceita
cartões de crédito.

Alain Jacot oferece seu filé au.x càpes flambado no
uísque com batatas roesti, ou o filé de truta ao molho
de vinho branco c creme e salsichòes variados com
acompanhamentos. Sem lalar nas fondues e na sobre-
mesa que muita gente ama: sorvete com amoras. $$

Hotel Rio Palace — Av. Atlântica, 4.240, Copaca-
bana. Reservas pelo telefone (021) 521-3232, ramais
7299 e 7156. Estacionamento com manobreiro. Al-
moço a partir das 12h e jantar a partir das 19h. Aceita
cartões Je crédito.

No restaurante Atlantis. almoço: bule com peru
assado e frutas, salpicào misto, supremo de frango e
torta de morango com creme. Crianças até oito anos
têm desconto. No restaurante Le Pré Catelan, jan-
tar: menu gastronômico com festival Cotes du Rhô-
ne. $$$$

Puzzle — Av. Armando Lombardi. 800. loja C, Barra
da Tijuca. Tel.: 399-0273. Aberto de terça a domingo,
das I2h até o último freguês sair. Estacionamento nas
proximidades. A casa aceita cartões de crédito.

Este domingo, meia garrafa de vinho para cada
papai que almoçar ou jantar. Truta assada no forno
ao molho de alho-porró com espinafre ou tagliolini
no molho branco com tiras de presunto e pelit-pois.
$$

Aquarela — Rua das Palmeiras, 66. Botalogo. Tel.:
226-NS44. De segunda a sexta, das 1 Ih até o último
freguês, e sábado, das 19h até o último freguês. Esta-
cionamento nas proximidades.

O restaurante abre excepcionalmente este dornin-
go para almoço, com entrada, prato principal, sobre-
mesa e meia garrafa de vinho a preço fixo. Gaspacho
de pescados marinados no óleo de coentro; chateau-
briand ao molho de ostras e vinho do Porto; alfogato
de cerejas; palmito gratinado com requeijão e atum
ou filé de linguado. $$$

La Mole — Rua Dias Ferreira, 147 — Leblon: 294-
0699. Filiais: Barra da Tijuca: 399-0625; Tijuca: 284-
1599; Botafogo: 551-9499; Copacabana: 235-3366;
Barrashopping: 325-5721; Icaraí: 710-5101. Todos os
dias a partir das I2h. Estacionamento nas proximida-
des.

Ao pai que escolher qualquer restaurante da rede
para comemorar o seu dia receberá de presente um
cálice de vinho tinto ou branco. Pizzas, massas, sala-
das. carnes, aves e sobremesas num padrão que se
mantém há 30 anos. $$

Deep Freeze — Rua Antonio Basilio, 562. Tijuca.
Tel.: 208-6521. De segunda a sábado, das 9h ás 22h.

Para aqueles que nào vào sair de casa e preferem
uma reunião mais intima, os congelados aparecem
como boa opção. Tortas, empadões. bolos salgados,
suflês, cremes, purês, carnes e assados. Entregas á
domicilio. $$

Domus Áurea — Av. Vieira Souto. 460. 3o andar,
hotel Caesar Park. Ipanema. Tel.: 287-3122. Neste
domingo, das 12h às 17h. Estacionamento com ma-
nobreiro. Aceita cartões de crédito.

Bufê de cozido com 14 legumes diferentes, feijão
branco, grão-de-bico e 12 tipos de carne, como pernil
de carneiro, língua defumada e lombinho. Desconto
para crianças até seis anos. De presente, um licor
Bénédictine. $$$
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Tristan Pearson, Márcia Bais e o chef Alessandro Cuceo, proprietários do Luigi s

'Trattoria' 
evita

os clichês italianos

Danusia Barbara
"Cumprimentos ao Luigi!". Mas o

Luigi não existe, é um arquétipo assim
feito o Zé Carioca ou Asterix. o italianão
apaixonado, excessivo, maior-do-que-o-
mundo, que cozinha como um anjo. pin-
ta como Rafael, compõe como Leonca-
vallo. filosofa feito Norberto Bobbio e.

se não é da Camorra. tem simpatias for-
tes. Italianíssimo: no restaurante novo

da Rua Senador Corrêa, atrás do Luigi
inexistente tem um chef autêntico, que
sabe sua mágica o suficiente para fazer

comida italiana de verdade. É o falso do
falso, carnaval de Veneza onde o conde

se fantasia de conde.

É um ristoranti. O clima alegre, diverti-

do. caseiro, informal, é de trattoria. Aten-

ção; clima e não clichê, ou seja. nada de

toalha quadriculada e garrai a vazia com

vela acesa à mesa. O preço, o jeito da casa

em tons azulados, escondidinha numa rua

meio travessa, é do tipo que atrai o pes-
soai do teatro, os jornalistas de astral alto

(os deprê preferem os pés-sujos), artistas
de vernissage marcada e povo com fome

em geral. A gente ri. recebe tapinhas afe-

tuosos nas costas, distribui "ois" e beijos,
divertido como as quermesses de outrora.

Ah, sim. come-se. Há vários tiragostos:
bruschetta, aquele pão italiano que vem

quente do forno com azeite e ervas: san-
duíches como tramezzini, ou a mozzarella

in carrozza. que são os tramezzini envoltos

em massa e fritos. Afora os carpaccio. as

pizzas: autênticas, nada de massa fina de

biscoito. Mas deliciosas, usando polpa de

tomate fresco. Há sopas, como a tortellini
in brodo. há massas feitas lá mesmo pelo
chef Alessandro Cucco (nasceu em Veneza

e casou com uma brasileira), como cappel-

letti, tortelloni, ravioloni, paglia e fieno,
canelloni. Quem prova da melanzane alia

parmiggiana. lica encantado, berrando
amores pelo chef: a berinjela vem coberta
de queijo e massa de tomate, gratinando.
fervendo na tigela de barro. Delícia.

Para os que pedem carnes: escalopes e

filés como o com molho de creme e pi-
menta verde, ultra-macio. Há os contor-
nos de lei (insalata italiana, caprese) e

sobremesas como o tiramisu, bem na mo-
da. ou super sorvetes como o Luigi"s Tara.

que mistura salada de fruta, sorvete, cre-

me de leite e amareto. além de uma cereja.
O bar. na varanda, é simpático e co-

mandado por quem entende: Tristan
Pearson. ex-Crepúsculo de Cubatão e Bel-

le du Jour. Os outros sócios, além de
Alessandro e Tristan. são a fotógrafa
Márcia Bais e a jornalista Verônica Do-
bal. A casa promete.
? Luigi s — Pizzas a partir de CrS 1.800. Antipastos.
em torno de CrS 2.000. Massas. CrS 1.800.>Carnes.
CrS 2.500. Sobremesas, de CrS 500 a CrS 2.500. Todos
os dias. das 12h ás 2h. com entrega a domicilio. Rua
Senador Correu 10. perto da Praça São Salvador. Tel.:
205-7794.
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BOCA NO TROMBONE DIA DOS PAIS

A leitora Carmeni Affonso não gostou
da falta de sinceridade dos garçons do
Miàko da Rua Prudente de Moraes. "(¦••)

Além de passar pela via cruéis do atendi-
mento pseudo-cortês ainda se é (...) enga-
nado pelo garçom que (...) atiça a sua
fantasia dizendo que o prato escolhido
será servido boiando num barco fantásti-
co. O barco (...) não existe, o prato chega
mal apresentado. (...) sem o tal famoso
visual japonês (...). Bom para eles. péssi-
mo para o consumidor."

Marlene Thompson Flores deixou de
idolatrar restaurante chiques depois de ir
ao Sleak & Salculs da Barra. "(...) o arroz
e a farofa servidos com o prato principal
(escasso) vieram na medida de uma for-
minha de empada. Reclamamos da ga-
nância (...) desses restaurantes que visam
somente o lucro. O garçom nos disse que
era ordem do dono. (...). Almoçamos,
pagamos a conta caríssima e fomos em-
bora para não mais voltar."

A estudante Karen Jotti foi com o
marido e um casal de amigos, no dia 20 de
julho, ao restaurante Maffias no Humai-
tá para assistir ao show de Renato Graça
Melo. Os quatro jantaram, beberam e
gostaram da apresentação do cantor.
Constataram, porém, que os donos da
casa não são muito bons em matemática.
"O Maffia"s está seguindo á risca o nome

(...). A causa é um
papelzinho que diz:
nos dias de show. a
partir das 22h. o
couvert e consu-
mação mínima são
de CrS 3.500 por
pessoa (...). O gas-
to previsto para os

uatro era portan-
VS 

5,.,

to cerca de CrS 14.000. Consumimos três
pratos de CrS 2.500. outro de CrS 1.900:
duas caipirinhas de vodka a CrS 700 cada,
ires sucos de laranja e uma água mineral.
Mas quando o maitre sacou a conta, demos
um salto: CrS 24.000. Absurdo maior foi
quando descobrimos o valor da gorjeta:
14.5%. Um roubo.(...) reclamamos mas de
nada adiantou. (...) Várias pessoas na saida
reclamavam da conta. Tinham cobrado cou-
vert de pessoas que foram convidadas. Uma
pena. pois o local è agradável."

O desenhista Cláudio Paiva foi com a
mulher e a filha ao Bar Lagoa e aproveitou
para fazer um lanche. "(...) 

pedi um chope.
um sanduíche de filé com mostarda e mo-
rangos com creme (...). O sanduíche demo-
rou 20 minutos e chegou sem mostarda.
Passei mais 10 minutos tentando pedir outro
chope (...). Mais 15 minutos e nada do chope
nem dos morangos. Fizemos as contas e
demos o cheque ao garçom que. ao ver a não
inclusão dos 10% por seu serviço indigente,
gritou: 

'Da 
próxima vez, vocês vão pro Cas-

telo da Lagoa. Não estão vendo que eu estou
cheio de mesas para servir?' O tradicional
mau humor dos garçons do Lagoa parece ter
se transformado em grosseria."

No dia 28 de julho, a carioca Márcia
Spíndola. almoçou na Churrascaria Oásis de
São Conrado e não gostou do atendimento.
"Apesar da lotação normal os garçons grita-
vam os pedidos e os nomes dos pratos como
se fosse no pregão da bolsa. Você vai a uma
churrascaria do gênero e o mínimo que se
espera é que anotem o pedido e nos tratem
bem. O comportamento dos garçons deixou
a desejar. Esse tipo de coisa a, gente vê em
botequins. (...). Mas numa churrascaria de
tradição como esta. realmente não poderia
imaginar. É um lugar a que não volto
mais."

Tiberius — A\. Vieira Somo. 460 — cobertura do
hotel Caesar Park. Ipanema. Tel.: 2S7-3122. Todos os
dias. das 12h ás 20h. Estacionamento. Aceita cartões
de crédito.

Café colonial com 60 itens, entre pães. frutas,
sobremesas, geléias. mel e alguns pratos quentes. Des-
contos para eriancas até seis anos. $$

Terracota — Rua General Urquiza. 104. Leblon.
Tel.: 274-N297. De terça a sexta, a partir das 1 Sh.
Sábado e domingo, a partir das 12h. Manobreiro.
Aceita cartões de crédito.

Para o pai que for acompanhado da família
(mulher e filhos) o restaurante oferece como presente
o prato de dourada do baixo Amazonas com pirão de
cabeças de peixe e guarnição. Tucunaré na brasa,
com pirão de cabeças de peixe, filhote 110 tucupi
com jambu e moqueca de surubim. $$
Pérgula — Av. Atlântica. 1.702. Hotel Copacabana
Palace. Copacabana. Tel.: 255-7070. Todos os dias.
das I2h ás I6h e das I9h ás 23h. Estacionamento.
Aceita cartões de crédito.

O bufê "Dia dos Pais" tem cascata de camarão,
frutos do mar. pato com anioras e sorvetes, entre
outras gostosuras. $$$

Le Jardin — Rua Figueiredo Magalhães. 875 - I"
andar, hotel Copa D'Or, Copacabana. Tel.: 235-
6610. Todos os dias. das !2h ás I6I1 e das 19h ás 02h.
Estacionamento. Aceita cartões de crédito.

Bufê especial para os pais: bacalhau, arroz de
lentilhas. Iilé. chester e batatas gratinadas. Como
lembrança um coquetel de champanhe. $$$

Ao Ponto — Av. Atlântica. 2.964, Rio Atlântica
Suite Hotel, Copacabana. Tel.: 255-6332. Todos os
dias, das !2h as I6h edas I9h as 2h. Estacionamento.
Aceita cartões de crédito.

O "Brunch do Papai" vem com pães, frios varia-
dos. ovos, saladas compostas, terrines. patês, molhos,
três pratos quentes e sobremesas. No jantar, terrine
de coelho e molho: filé com péras marinadas ao vinho
tinto e croquete de castanha. De presente uma garra-
Ia de vinho. $$$

Maria Branca — Av. das Américas. Km 39, em
direção a Angra dos Reis. Tel.: 395-4155. Segunda a
quinta, das 9h ás 19h: sexta a domingo, das 9h
ás 24h.

Para levar para casa: tábuas de queijo (minas
temperado com ervas estrangeiras, gouda. suiço e
provolone). de frios (lombinho de porco, presunto,
chester. salaminho e mortadela), e mista (queijos e
frios). Acompanha vinho, torradas e biscoitos. $$

GOSTINHO
ARRETADO DE BOM

CARNE DE SOL • FEIJÃO TROPEIRO

0000 RESTAURANTE
V—

\ t wife
' Rua Deputado Soares Filho, 87 •.

Tijuca - Tel.: 264-8242 k

A COZINHA

BRASILEIRA

DA TIJUCA

/-GAROTA DO PARÁ
RESTAURANTE

CULINÁRIA PARAENSE
Comidas Típicas:

Pato no Tucupi • Peixes
Carne de sol c/aipim • Manteiga de Garrafa
Maniçoba • Caranguejos

t Tacacá • Caruru • Vatapá, etc.
Sucos e Sorvetes:

• Açaí • Cupuaçú • Mangaba, etc.
PRAIA DA GUANABARA, 605

Tel.: 396-4696 — Freguesia-Ilha

BICHO PAPÃO

25 ANOS DE MAR
Especializado em trutos do mar.
Venha conhecer nosso

PARQUE INFANTIL. É só atravessar a ponte.
NO DIA DOS PAIS

DÊ UM PRESENTE A SEU FILHO.
Reservas: 711-0055 — 711-2444

GALETCHE, ;

CAPELETCHÊ,

RADICHÊ,

SPAGHETCHÊ,

POLENTCHÊ.

LaNonna. A primeira galeteria tipicamente
gaúcha do Rio. Galeto tipo exportação.
Radicecom bacon, polenta especial, maio-
nese de batata a La Nonna, capeletti ao
brodo e Taghollinni. La Nonna.
Onde você come à vontade a preço fixo.

La Nonna
(ialeteria para gaúcho nenhum boiar defeito.
Av. da<> Américas. 5V3V - lx>ja5 I. c M - Esplanada da Barra
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DIA DOS PAIS
Mirador Av Nicmeycr 121. Shcralon Rio Hotel.
Vidigal. Tcl. 274-1 122. Todos os dias. das 06h às 1 lli
e tias I2h até Olh. Estacionamento. Aceita cartões de
créditi i
? Creme de aspargos, peixes defumados, peito de
peru com mousse de lagosta, caneloni de espinafre
com ricota, pernil de porco, medalhao de tile ao
roquefort, tortas variadas Crianças até 10 anos tém
desconto. $$$

Café de la Paix Av. Atlântica 1.020. hotel Méri-
dien. Copacabana. Tcl 546-0881 e 546-0711. Todos
os dias. das I2h ás I7h. Estacionamento. Aceita
cartões dc credito.
** Além ila lembrança-surpresa, um brunch comple-
tissimo, grilfe Meridien. Descontos para crianças até

I 2 anos. $$$

APIC1US

NOVIDADE
Armazém dos Pães Rua Cosme Velho 174, loja

D. Cosme Velho. Tel.: 265-0458. De segunda a sába-
do. das ()7h as I9h
t»- Formada em turismo. Jussara Milosky não enten-
dia nada sobre pães. Procurou um bom padeiro, estu-
dou sobre o assunto e hoje se orgulha de ter uma das
casas mais completas e limpas do Rio. Pães de queijo,
bolos de banana com açúcar mascavo e passas, crois-
sants e sonhos (doce de leite e creme de baunilha). $

A Moqueca Rua Dom Gerardo 29. loja A-l.
Centro. Tel.: 253-9146. De segunda a sexta, das 11 h
às 16h. Aceita cartões de credito.
V- A especialidade e comida capixaba servida em
panelas de barro como a moqueca de peixe, de cama-
rào. de lagosta ou a de siri. $$S

PROMOÇÃO

Ardoise Estrada da (iavea 899, loja 209,C. Sao
Conrado Fashion Mall. l~e!.: 322-4785. Todos os
dias, das 1 2h às 24h.

Um festival de sopas com 12 opções: siri. beterra-
ba. champignons, cenoura com laranja, batata baroa.
ervilha, couve-flor, tomate, caldo verde, feijão preto,
cebola e queijo. Até o dia 11. domingo dos pais. $$

• PROMOÇÃO DO TERRAÇO-
TA NO DIA DOS PAIS: almoçan-
do ou jantando com a sua família, o

papai será presenteado com a deli-

ciosa Dourada do Bairro Amazonas,
acompanhada do pirão de cabeças

de peixes. Res«rve com antece-
dência: 274-8297. Rua General
Urquiza, 104 - Leblon.

[f© CERDEIRA & SANTIAGO, os mestresjl
da gastronomia, recomendam para o Dia
dos Pais, no ALBERICO'S. entre outras de-
liciosas especialidades: Picanhao de 600 g
para 2 pessoas: Cr$ 4.600,00; Trutas Fres-
cas da Bocaina e Sardinhas Portuguesas
na Bs-asa. As 2 ultimas com guarni^ao e
custando CrS 2.400.00 cada. Outra pedida:
Bacalhau na Brasa.

. Av. Vieira Souio. 236. Tel:267-3793. 
^

Esperando

a cimitarra

Padecem os botequins de um mal

grave: sujeira. Dirá o leitor sensato

que não: padece deste mal o Brasil j'
inteiro. Pouco importa. Nos botequins* j
é mais sensível o dano que a Recon-

quista fez aos povos que nos descobri-

ram. Se os mouros tivessem continua-

do em Portugal e Espanha e, ainda

assim, estes nos tivessem encontrado,
ah! Seríamos mais limpos! Bem sei que
minha proposta retroativa é absurda e

inviável. E também sei que, por sorte,

os índios e os negros nos fizeram mais

limpos. Ainda assim...

Ainda assim, em botequins, des-

confio — como tantas vezes, leitor, te

contei. E, quando vou ao banheiro —

mas não quero me repetir. Da mesma

maneira, sei que os espanhóis não nos

descobriram. Mas é que eles dominam

o Rio! Chegaram depois — como os

ingleses na índia. Que importa? Impe-
ram. E conspurcaram — com raras

exceções — a comida que, por aqui,

nos servem. Assim pois, é muito exato

dizer-se que, no que se refere aos res-

taurantes, somos colonizados pelo es-

panhol e pelo português. Até quando?
Senhor — Até quando? Ah! Que nos
venha um mouro com cimitarra e cor-

te a cabeça dos recareys!

Esperando esse evento deleitável,

demoro-me pelos botequins. O chópe

anda borbulhante e amável. Nos fun-

dos do Tocão há chope e calma. No

Hipódromo, chope, boa companhia e

uma das vistas mais amáveis do Rio. O

problema do Hipódromo é que o cho-

pe, lá, é cobrado acima da tabela. Mas

que fazer? A Sunab — que já foi avisa-

da — comporta-se com extrema discri-

çâo. beirando a indiferença. Limita-se

a murmurar: 
"Ah! Cobram? What a

shame! Como podem fazer tal coisa?

Um dia o Salvador os punirá!" E as

coisas ficam assim.
Apesar disso, vou sempre ao Hipó-

dromo. Embora nunca ouse comer por
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lá. Por isso, quando encontrei-me, ou-

tro dia, no dito adorável lugar, com

Mme K. que vinha de 7 convescotes, 3

reuniões políticas e uma lição de iisica

zen — sugeri que fôssemos comer no

Lcs artistes, que fica quase ao lado, na

Marquês de São Vicente, 75, loja A.

Era um sábado. A tarde acabava. A

casa estava vazia, mas aceitava pacien-
tes. Com indolência, é certo. O maitre

olhava o ar à sua volta com grande
ceticismo. Ainda assim, nos informou
das excelências da vitela recheada com

nozes e acompanhada de batatas grati-
nadas e do lombinho de porco com tá-

maras e purée de maçãs.

Tudo comida de computador —

digo, de microondas. Pouco deu certo
a coisa no prato de minha amiga. Só
as batatas estavam boas. Melhor —

pouco melhor — meu lombinho. Boba
a torta alemã — de creme — que Mme

K. pediu. Melhor meu sorvete de tape-

rebá.
Espero que, quando a cimitarra

do Islã abater-se sobre os recareys
vários, destrua também alguns for-
nos de microondas. São aparelhos
úteis. Mas só devem ser usados

quando a decência permite. Com ex-
traordinária discrição.
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RESTAURANTES

Entre saladas

e coquetéis

Patricia Paladino

As 22h30 as luzes diminuem e o som
aumenta. A fita ataca de Leandro c Leo-
nardo. com Pense em mim. Ouvem-se
murmúrios pelo restaurante, a juventude
canta baixinho o sucesso sertanejo. No
Mostarda, a noite começa assim: com um
jantar descontraído, dentro do estilo jo-
vem da casa. E termina ao som de vídeos
de Madonna. Donna Summer. e da MTV
— mais jovem ainda. Entre um sucesso e
outro, coquetéis novos, saladas-verão no
inverno, sobremesas (lambadas. O Mos-
tarda é um lugar onde os jovens se reúnem
para comer e beber, num clima que prima
pela frescura bem dosada.

Chique é pedir uma salada verão cm
pleno inverno. O restaurante desafia o frio
que não chega, mantendo 110 cardápio a
salada verão, só com frutas (mamão.

Ricardo Serpa
manga, melão, abacaxi gelado, banana,
uvas). Depois, pratos para quem sente
frio: medalhão à mostarda e estragão. ao
uísque com purê de maçã, com Drambuic
e arroz à piamontesa. Um cardápio inver-
nal aprovado por quatro jovens que ocu-
param uma mesa numa terça-feira, das
20h às 24h: muito movimento, gente to-
mando chope (cortesia da casa) enquanto
aguarda uma mesa.

Até que a luz cai um pouco e a dupla
sertaneja Leandro e Leonardo ataca com
não liga pra ele, pra ele.... embalando a
sobremesa: morangos jlambêe, instituindo
uma verdadeira disputa entre os maitres
para ver quem (lamba melhor. O duble de
htirman c flambador Gil — que já havia
brindado a mesa com o recém-criado co-
quetel Fernando de Noronha — trabalha
ao lado. verdadeiro malabarista do fogo.
Primeiro, morangos flambadoscom açúcar,
preparação vagarosa, poção mágica. De-
pois. a mesma receita feita com mel —
sugestão dada e batizada ("Escândalo") por
uma das ocupantes da mesa e integrada ao
cardápio através de Gil. Clima de festa cm
casa.

Varanda do Mostarda, cm Ipanema

? Mostarda — Os novos pratos cio cardápio são o
escalopinho Dijon com hatala noiscllc. a CrS 3.250:
espaguete ao Mostarda (com molho de mostarda,
páprica e camarões), a CrS 2.470. nhoque ao funghi.
por CrS 1.8X5 e file de linguado com ervas, a CrS
4.970. Banana llainbée e crepe su/ette. a CrS 2.990
para duas pessoas. Cheques e cartões American F.x-
press e Sollo. De terça a quinta, das 12h às 4h; de sexta
a domingo, das I2h às 5h. Rua Prudente dc Moraes
1,83'S. Ipanema. Tels.: ?I 1-4094 e 259-279,S.

VOCE1AFEZ

SHABU SHABU

COM ALGUÉM?

Não?! Então está na hora de começar
a viver. Pode ser a dois, a três, a quatro.
O que importa e o prazer da descoberta.
E na mesa do Mariko que tudo se revela.
Com shabu shabu. Aí começa o ritual.
Carnes e vegetais se tocam, se mesclam, se
completam. Depois, o mergulho num
caldo suculento: o sabor vai se

espalhando, tomando corpo. Acariciando
a alma. Cabe a você tomar a iniciativa,
escolher por onde começar. E ir
se deliciando aos pouquinhos. Bem aos
pouquinhos. Com a calma de quem tem
todo o tempo do mundo. E o shabu shabu
diante de si. Se você quiser partir para
novas experiências, o Mariko reserva outras

surpresas à mesa. Todas excitantes. Nao
tente resistir. Venha logo mexer os pauzinhos.

%

AV. VIEIRA SOUTO, 460 - IPANEMA - RESERVAS: 287-3122 RAMAL 783

V

MARIKO
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Os sushis da madrugada

Para os perdidos da noite que morrem
de vontade de comer sushis, sashimis, tem-

puras, yakitoris e yakisobas durante a ma-
drugada: abriu o Yamamoto. Funciona de
terça a sábado das 19h às 6 da manhã e

domingo das 13h às 24h. Yamamoto apos-
ta no apetite por comida japonesa num
horário em que os concorrentes estão fe-
chados. Sua comida é boa e sua família é
veterana no ramo — teve por 18 anos o

Sônia D'Almeida

O sushiman Shiguero (à direita) e seus a/urianies ao i umumoio

Misuzu, cm São Paulo. No Rio, Yamamo-

to convocou dois sushimen conhecidos do

carioca: Tatsumi (que teve o Tatsumi Sus-

hi-Bar, no Leblon) e o Shiguero, que traba-

lhou no Kotobuki e no próprio Sushi-Do,

onde abriu agora o Yamamoto.

Quem anda evitando o peixe cru, tem

muitas opções: os espetos grelhados (yaki-
tori) de cogumelos, legumes, filés, coração

de frango c até ovo de codorna. Há peixes

grelhados, bifes à milanesa bem sequinhos,
sopas, massas como nabeyaki udon, com o

macarrão branco grosso ensopado com

frango, camarão, temperos e ovo. domburi-
mono (cozido adocicado que serve como
cobertura sobre arroz branco, podendo ser

de camarão, porco, frango, legumes, sal-
mão) ou mesmo a teishoku, uma refeição
completa japonesa, com arroz, sopa, con-
serva de legumes, pepino agridoce e mais

um acompanhamen-
to principal, tempu-
ra por exemplo.

U m charme a
mais é a invenção da
pizza japonesa: co-
mo havia muitos
clientes em São Pau-
lo que surgiam de
madrugada atrás de
comida japonesa
mas querendo tam-
bém uma pizza, o
sushiman Shiguero
acabou inventando a

pizza de sushi quen-
te: no lugar da mas-
sa convencional, ar-

roz: as coberturas e temperos são os

mesmos dos sushis. E vem tudo quentinho,
com direito ao sushiman cantarolar O sole

mio. (Danusia Barbara)

?, Yamamoto — Sushis, em torno de CrS 4.000,
sashimis, de CrS 4.100 a CrS 14.000. Temakis, em
(orno de CrS 1.700; yakitoris. CrS 550. Massas. CrS
1.700. De terça a sábado, das 19h às 6h: domingo,
das 12h ás 24h. Rua General Gois Monteiro 124.
Botafogo, lei.: 275-9339.

Nino — Rua Domingos Ferreira 242 A, Copacabana.
Tel.: 255-9696. Todos os dias. das 12h às 2h. Esta-
eionamento. Aeeita cartões de crédito.

Os pratos mais antigos continuam fazendo su-
cesso. Nos finais de semana famílias inteiras mar-
cam encontro no restaurante na certeza de uma boa
carne ou um bom peixe. Paillard com fetuccine a
L"AIfredo (filé grelhado com talharim ao creme de
leite, manteiga ou parmezào), carne seca completa
com abóbora, arroz, caldo de feijão e farofa. Entre-
gaN a domicilio. $$

Le Coin II — Rua General San Martin 435. Leblon.
Tel.: 259-3078. Todos os dias. das 12h às 3h. Esta-
eionamento com manobreiro. Aceita cartões de crédi-
to.

No balcão do caixa um ramo de arruda evita o
mau-olhado com seu cheiro forte e doce. Tudo indica
que a estratégia é válida: muita gente, barulho, corre-
corre de garçons. File de badejo grelhado, com cava-
quinha. camarão e arroz de brócolis: medalhão suíço
(patè de fígado de pato. ehampignon. ervas, molho de
estragào e batata) e turnedô à roquefort. $$
(Danusia Barbara)

PROMOÇÃO

Suburban Dreams — Rua Pedro Lessa 41. Centro.
Tel.: 262-9796. De segunda a sexta, das I lh30 até o
último freguês. Aceita cartões de crédito.

Antigo reduto de punks e darks o restaurante
agora elean oferece comidas caseiras. De 5 a 16 de
agosto, festival de comida cubana: arroz com galinha
cozido na cerveja e temperado com especiarias: feijão
branco ou grão de bico cozido com legumes e verdu-
ras e creme de milho verde, cozido e temperado, com
especiarias e carne de porco em cubos. Os pratos
variam de acordo com o dia. 5

Piccadilly Grill — Rua Vigário Corrêa 69 — Cor-
réas. Petrópolis. Tel.: (0242) 21-3606. Todos os dias.
das lOh ás I9h. Estacionamento nas proximidades.

A extensão da delicatessen. que é ponto gastronô-
mico da região, oferece desconto de 30% nos vinhos
da Esch & Esch. Picanha de boi. truta e lombinho
recheado. $$$

TRADIÇÃO

'Caberiw
A nossa Tabcrna
parabeniza a
todos os pais c
oferece as
melhores massas e
vinhos do Rio

RESTAURANTE de Janeiro.
E PIZZARIA

Av. Bruxelas 98 — Bonsucesso

Tel: 270-3675

TEPANYAKIE SALADAS

O#

AP

Cozinha Chinesa e Frutos do Mar

Almoço Especial (BUFFET)
2o à sáb. das 12 às 15 H.
Cr$ 1.800,

Jantar à la Carie
Diariamente das 18 às 24 H.

Aceitamos CARTÒES e TICKETS
Rua Bolívar, 64 — Tel.: 257-7798

MOQUECA CAPIXABA

Todo o tempero e sabor da Moqueca feita em Meaipe,

no Rio. De Camarão, Lagosta, Peixe e outros frutos do mar,IIU IIIVi u\j WU"IU'mw| 3 v w * *"1 

servida em panela de barro que chega fervendo à sua mesa.

De 12 às 16h e 19 às 24h
Domingo só almoço

Tel.: 248-1435
AV. MARACANÃ, 782 ^* j

SE VOCÊ PREFERIR CARNES MA-

CIAS. deve ir ao PLATAFORMA I

na data festiva do papai. Verdadei-

ro desfile de chuleta, t-bone

steak, alcatra, mignon. maminha e

coisas que tais, além das guarni-

ções inusitadas e das sobremesas

deliciosas. Outras sugestões irn-

perdíveis: BIFE DE CHORIZO

(farta porção de carne na brasa)

e PICANHA DE PEIXE alia BRI-

ZOLA (generoso pedaço de bade-

jo. na brasa, com guarnição). Am-

bos podem dar para 2. Adalberto

Ferreira. 32. Tel: r+^22.
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A cantora que

João Gilberto

recomenda

Anna Muggiati

Alguém já disse que ela é "inex-

plicavelmente desconhecida". A
surpresa se justifica. Afinal, a can-
tora Rosa Passos — protagonista
do Especial JB que vai ao ar neste

domingo, às 11 h. pela JB-AM 940

KHz tem sua voz reconhecida

por João Gilberto. A bossa (nova)
de Rosa lembra Nara Leào e lembra

João Gilberto, como os ouvintes

vão poder (re)conhecer em delicade-

zas como Coisa mais linda (Carlos

Lyra e Vinícius de Moraes) e Ilusão
à toa (dc Johnny Alf, um dos fãs de
Rosa). De quebra, ela apresenta
uma singular interpretação de
A quarela do Brasil.

Rosa. uma típica baiana tranqüi-
la, conta ainda no programa como
conheceu João Gilberto. Logo na

primeira vez, passaram horas tocan-
do juntos. 

"Comecei 
a ouvi-lo

quando todo mundo só queria saber
da Jovem Guarda", conta Rosa. A
cantora é uma das poucas pessoas a
atravessar a muralha que separa
João do resto do mundo e passa
horas no telefone com o mestre.

Quando atende a inevitável secretá-
ria eletrônica, ela canta uma melo-
dia: 

"Tin, 
tin, ocupado pela décima

vez". E a senha para ele falar ao

telefone. A doçura de Rosa tam-
bém transparece em outras músicas
apresentadas pelo produtor J. Car-
los, como Fotografia (de Tom Jo-
bim). Adeus América (de Haroldo
Barbosa e Geraldo Jacques) e Cura-
re, clássico de Bororó. Todas fazem

parte do primeiro CD da cantora,
Curare, recém-lançado no mercado.

A« CM D:~ AAs FM no Rio J
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JORNAL DO BRASIL

AM 940 KHz ESTÉREO

SEXTA
Jornal do Brasil informa — Às 7h30. 12h30. 18h30 e
23h30. Sáb.. dom. e feriados, ás Xh30. I2h30. I8h30 e
23h30.
Repórter JB — Informativo ás horas cheias.
JB Notícias — Informativo ás meias horas.
Ia página — Informativo das 7h ás 9h30.
Panorama econômico — Às Kh30.
Lotação esgotada — Às 23h50. Programa que transmi-
te um show ao vivo ou a trilha sonora de um filme.
Destaque de hoje: Blade runiwr. de autoria de Vange-
lis.

SÁBADO
Jô Soares rhythm and blues — Às 20h. O programa de
hoje destaca os melhores do rhythm and blues escolhi-
dos pela revista Billboard. em 1979. Al Green. com
Lei 's stay logetlier. Billy Paul. com Me and Mrs. Jones.
Cuptis Mavfield, com Freddie's dcad. Bobby Hebb.
com Swmy. e Harold Melvin & Blue Notes, com IJ vou
don't know hc my non .
Arte-final Jazz Brasil — Às 22h. O melhor do jazz
brasileiro.
Lotação esgotada — Às 23h50. Show do grupo RPM
no Palácio das Convenções do Anhembi. em SP. em
maio de 19X6.

DOMINGO
Especial JB — Às I Ih. Especial com a cantora Rosa
Passos.

Revista de domingo — Às I7h. Agenda cultural da
semana.
Balanço do rock — Às 19h. O programa de hoje
destaca os sucessos da Billboard de 1977. onde o I"
lugar foi You liglii up mv li/e. com Debbie Boone.
Outra atração é o Guiness Book de 1960. com alguns
dos melhores albúns da década, como: Bliiui faiih c
G.I. Blues. Produzido por Alceu Rodrigues.
Na batucada da vida — Às 21 h. Tema de hoje: Dinhei-
ro. pra que dinheiro'.', com destaque para Martinho da
Vila) Jackson do Pandeiro. Clementina de Jesus. Can-
deia. Moreira da Silva, MPB 4 e Paulinho da Viola.
Produzido por Tárik de Souza.
Arte-final jazz. — Às 22h. Os grandes momentos do
jazz.
Lotação esgotada — Às 23h50. Show de Sérgio Men-
des & Brasil in eoneerl. gravado em 1977.

FM ESTEREO 99,7 MHz

SEXTA
Noticiário — De hora em hora.
Ia Classe — Às 6h. Música clássica.
Destaque econômico — As 9h30.
Informe JB — Às II h5(). 17h50 e 24h.
Jô Soares jam session — Às 18h. O programa de hoje
destaca os grandes momentos de B.B. King. como
Everyday I liave lhe blues. Ain'l nohody liave, Sweel
Sixleen, Why / sing lhe blues'.' e Doiíl answer lhe door.
Clássicos em FM — Às 20h. Reprodução digital (CDs
e DATs). Destaques de hoje: Festas - Soturno n" 2. de
Debussy (OS Boston. Davis - DDD - 6:38): Sonata em

Dó maior, K279, de Mozart (Fernando Lopes - Grav.
1991 - DDD - 11:47); Sinfonia n". 2, em Re maior. op.
73 de Brahms (Fil. Berlim. Karajan - DDD - 40:12);
Sinfonia n" I, op. 10. de Shostakovitch (OS BBC,
Yansons- DDD-31:26).

SÁBADO
Clássicos em FM — Às 20h. Destaque de hoje: Zaide -
Singspiel em dois atos. de Mozart.

DOMINGO
Clássicos em FM — Às 20h. Destaque de hoje: Ahdela-
zer - Abertura em ré menor, de Purcell, e Valsas Nobres
e Sentimentais, de Ravel.

RADIO CIDADE FM — 102,9 MHz

DOMINGO
Novas tendências — Às I7h. Hoje. especialmente, pro-
grama com eovers. destacando: Morrissey, com Thal's
enlertainment (The jam). Shamen. com Purple liaze
(Jimi Hendrix). e World of a Twist. com She's a
raimhow (Stones).

FM 105 — 105,1 MHz

SÁBADO
Vale a pena ouvir de novo — Às I2h. Programação de
flashbacks feita especialmente pelos ouvintes.
DOMINGO
Ao longo do dia. a FM 105 só tem intervalo comercial
de hora em hora.

^Rosa 

Passos est a na JB-AMA bossa nova de Rosa Passos está na JB-AM

Armando Costa
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VÍDEO

R. T. Fasanello

LANÇAMENTOS

? Os anfitriões
(American Gothic,
1988, EUA), de
John Hough. O
anúncio assusta:
"Eles matam em
norne de Deus.
por razões que só

diabo conhece".
A carnificina co-
meça quando três
casais, perdidos
numa ilha, se hos-

pedam na casa de
uma família mui-
to estranha. Look

ide o.

? Cinderela (La
Cenerentola, 1983,
Inglaterra), de
John Cox. Gioa-
chino Rossini mu-
sicou a história da
Gata Borralheira.
Resultado: uma
ópera com a meio-
soprano Kathleen
Kuhlmann no pa-
pel principal, ao
som da Orquestra
Filarmônica de
Londres. Um su-
cesso de crítica.
Globo I "alvo.

? Parceiros da
noite (Cruising,
1980, EUA), de
William Friedkin.
Um assassino
aterroriza homos-
sexuais em Nova
Iorque. Para en-
contrar o mania-
eo só mesmo um
policial interpre-
tado por Al Paci-
no (O poderoso
chefão e Scarfa-
cr), que se infiltra
na comunidade
sav. Warner.

fl|g| , 1 ¦ >" ml

? O assassino do
7o andar (Too sca-
red to seream,
1985, EUA), de
Tony Lo Bianco.

dia começa mal
para a emprega-
da, quando ela
encontra a patroa
morta dentro da
secadora. Para in-
vestigar o assassi-
nato entra em ce-
na a detetive Kate
(Anne Archer, de
Atração fatal).

"ideo arte.

Botafogo tem

equipamento

e novas salas

Eduardo Mack

Os videomakers e videomaníacos

ganharam um novo espaço. E a Vi-

deoarte. Uma espécie de Magnetoscó-

pio com uma sala de exibição para 40

espectadores, uma videolocadora e

duas ilhas de edição para produção de

vídeos alternativos. Instalado em seis

salas, esse novo complexo oferece

equipamento de última geração como

o transcodificador TBC-Oky da Pa-

nasonic. Bastante versátil, o aparelho

reproduz imagens de fitas gravadas
nos seguintes sistemas: o NTSC

(EUA. América Latina, Japão), Pai

(Europa). Secam (Europa e África),

Pal-M (Brasil). E também copia todos

os filmes em preto e branco. Não é à

toa que a máquina custa USS 40 mil.

A Videoarte também aluga telões e

câmaras como a 4 Super VHS (CrS 15

mil por seis horas) e a 2 U-Matic (CrS
30 mil por seis horas). As ilhas de

edição em Super V e VHS saem por
CrS 5.000. a hora. com direito a um

operador. Quem quiser converter fil-

mes de Super 8 para 8 mm ou dublar e

sonorizar fitas também pode recorrer

à empresa. "Nós 
queremos ser um

espaço onde produtores novatos pos-
sam aprimorar seus filmes e onde o

público possa assistir a vídeos alter-

nativos e raros", explica Ronaldo

Martins, diretor da Videoarte. Para

quem quiser aprender mais sobre a

produção de vídeos a empresa oferece

cursos, das 9h às 16h. As exibições de

filmes acontecem sempre a partir das

17h e são gratuitas nos dois primeiros
meses. As atrações deste fim de sema-

na são Piaf. Le chartreuse de Parme e

Ligações perigosas (ver programação
na página ao lado).

? I 'idcoarie — Rua Senador Vergueiro. 45. lojas
1 1(1. Flamengo, leis.: 205-3397 ou 285-6954.

OS MAIS PROCURADOS

1°) O grande anjo negro  (11)
2o) O vingador do futuro  (9/3)

3o) O exterminador do futuro (0 0)

4") Rocky  (8/3)
5°) O pestinha  (0 0)

? O primeiro número em parênteses indica a posição do
vídeo na semana anterior. O segundo, há quantas sema-
nas ele aparece na lista, mesmo que não seguidamente.

6°) Alta tensão  (3/6)
7o) Senhores do crime  (0/0)

8°) Gêmeos, mórbida semelhança {0j\4)
9°) A chave do enigma (10/1)

10°) Comando delta II  (0/0)

? Fontes: Videoteca. Video 3. Video & Cia. Videoclube
Macedônia. Videoclube Brasil. Videoclube F.stação Bo-
talogo e F.stação Paissandu.

 , fMWt... .:•••• • - • . • - :
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Martins, da Videoarte, urn centra de produ^do. loca^do e exibi^do de videos
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VÍDEO

SALAS

Centro Cultural Banco do Brasil — Rua I" de
Março. 66. Tel.: 216-0237. Entrada franca com distri-
buição de senhas 30 minutos antes da sessão. Sexta:
às I2h30e I8h30. vídeos de Marisa Alvarez Lima. Na
mostra estão Espelhos (1968). com Fernando Bicudo
e Katia Bronstein. ao som de Wagner: As nadadoras
(1986). com Katia Bronstein e Maria Lúcia Priolli.
no embalo de Egberto Gismonti; I.iilu (1989). cenas e
bastidores da peça de Franz Wedekind. com Ma-
ria Padilha: e A criação — fragmentos cie cenas e
bastidores (1991). com o Grupo Corpo e música de
Haydn. As I5h e 19H30. Ilans Christian Andersen
(versão original em inglês), biografia musical do
escritor dinamarquês, autor de contos clássicos da
literatura infantil. Sábado: ás I0h30. sessão infantil,
com O Mágico de O:. dublado em português. As 16h
e 20h. Ilans Christian Antlerscn. Âs 18h e 19h. videos
de Mariza Alvarez. Lima. Domingo: ás 10h30. O
Mágico de O:. dublado em português. As I6h e 20h.
Ilans Christian Andersen. As ISh e I9h. videos de
Marisa Alvarez Lima.

Centro Giacomo Puccini — Rua Siqueira Cam-
pos. 43. Grupo 1010. Tel.: 235-4661. Sexta: ás I5h.
exibição da ópera FJektra. de Strauss. com a Orques-
tra e Coro de Viena. Regência: Cláudio Abaado.
Com Eva Marton. Brigitte Fassbãnder e Cheryl Stru-
der. Espetáculo baseado na célebre tragédia de Sófo-
cies. Electra é aquela que ajuda o irmão Orestes a
matar a própria mãe. Clitemnestra. para vingar o
assassinato de Agamênon. seu pai. Duração: 2 horas.

Centro Cultural Cândido Mendes — Rua Joana
Angélica. 63. 6" andar. Tel.: 267-7098. De sexta a
domingo, ás I6h. I8h. 20h e 22h. Terence Trem
D'A riry.

Videoarte — Rua Senador Vergueiro. 45. lojas 1/10.
Tel.: 205-3397. Sexta: das 16h às 22h. exibição, de
hora em hora. de Pittf, le ehartreuse de Parme. video
raro cedido pelo consulado francês. Não tem o tom
melodramático de Piai — The early years. outro
filme sobre Edith Piaf. uma das mais importantes
cantoras francesas. Sábado: às I6h e 18h30. Piaf.
le ehartreuse de Parme. Âs 19h30. Ligações perigosas.
de Roger Vadin. Entrada franca.

Magnetoscópio — Rua Siqueira Campo. 143 sala
30. Copacabana. Tel.: 235-5069. Continua a exibi-
çào de Os anos 60, coletânea de programas jornalisti-
cos produzidos pela extinta TV Tupi. Sexta e sabado.
ás 21h30 e 23h. e domingo, às 19h e 20h30. Sexta, à
meia-noite, sessão surpresa, com entrada franca.

Casa de Cultura Laura Alvim — Av. Vieira Souto.
176. Ipanema. Tel.: 285-3482. Sexta: ás 20h e 22h.
Ann Margret relembra Elvis. na Mostra Elvis Presley

- O mito do rock (ver boxe ao lado). Sábado e
domingo: às 16h. As tartarugas ninjas (o filme), na
Mostra infantil. Entrada franca.

Museu da Imagem e do Som — Praça Rui Barbo-
sa. n" I. Centro. Tel.: 262-0309. Sexta na Sala de
Video 1: às I2h30. show de Luis Melodia. Às I6h30.
em Conexão Internacional. Roberto D Ávila entrevis-
ta o ator Marcelo Mastroianni. Às I8h30. Mareio
Montarrovos — Big Blue Festival. Sexta, na Sala de
Video 2: às I2h30. O mundo mágico de Nelson Rodri-
gites: às 16h30. Paulo Taylor Dance Company —
Modern Classic: às 18h30. 30 anos de Bossa Nova -
Xara Leão.

Centro Cultural Moacyr Bastos — Rua Enge-
nheiro Trindade. 229. Campo Grande. Tels 394-1063
e 394-7000. Sexta, ás I6h. exibição de .-l.v hruxas de
Eastwiek. de George Míller. com Jack Nicholson.
Cher e Michelle Pfeiffer. O filme conta a história de
três mulheres de uma cidade da Nova Inglaterra
que. desesperadas com a falta de homens no lugar,
decidem implorar ao diabo que lhes mande com-
panhia. O demônio aparece para colocar lenha na
fogueira da província. Sábado, às 18h. O ilumina-
do. Mais um desempenho ensandecido de Jack Ni-
cholson. Desta vez. ele persegue a mulher e o lilho
munido de um baita machado.

Boas novas

sobre o mito

Ele está de volta 14 anos depois de sua
morte cm tres vídeos inéditos. Gomalina
nos cabelos, calça justíssima, casaco dc
couro. Elvis Presley faz aparições na Casa
de Cultura Laura Alvim a partir desta
sexta, às 20h e 22h. até dia 30. A primeira
atração da Mostra Elvis Presley. que tem
o apoio do Núcleo Atlantic de Vídeo, é
Ann Marcar et relembra H/vis. especial fei-
to para a TV e apresentado por Ann
Margaret. ex-noiva do cantor que revolu-
cionou o rock nos anos 50. Nele Elvis
canta, e rebola, sucessos como Love me
tender. My way c Remember vou. O vídeo
será reprisado no dia 21 (quarta-feira), ás
15hc 17h.

Na próxima sexta-feira, também cm
duas sessões (às 20h e 22h). Momentos
apresenta flashcs da vida do roqueiro des-
de o início dc sua carreira, intercalados
com depoimentos dc amigos e empresa-
rios. Até mesmo cenas dc ensaios serão
mostradas. Quem quiser pode assistir ao
vídeo na quarta-feira, dia 28. às 15h e 17h.
A mostra termina com a exibição de Elvis
sliow - Aloha from Hawaii, no telão da
Casa de Cultura Laura Alvim. dia 30,
sexta-feira, ás 20h c 22h. O show foi gra-
vado ao vivo, em 1973, c exibe Elvis em

grande forma antes do divórcio c da deca-
dência física. A entrada é franca.

? Casa de Cultura Laura Alvim — Av.
Vieira Souto. 176, Ipanema. Tcl. 267-
1647. (E.M.)

RECOMENDAÇÕES

Na poltrona de sua

casa com Madonna

Procura-se Susan desesperadamente (Des-
perately Seekin Susan. 1985, EUA), de
Susan Seidelman. A pop star representa
direitinho. Não é à toa que Madonna faz
tão bem o papel de si mesma no documcn-
tário Na cama com Madonna. Neste vídeo
a cantora transforma a vida de uma paca-
ta dona-de-casa entediada num inferno.
Diversão do começo ao fim.

Última missão do cabra

marcado para morrer

Morto ao chegar (D.O.A, 1988, EUA), de
Rocky Morton. Um professor começa o
dia com dois pés esquerdos neste tliriller
com clima noir. Entre uma briga e outra
com a mulher, ele tenta achar o assassino
de seu melhor aluno, mas acaba desço-
brindo que ele mesmo foi envenenado.
Mesmo assim, aproveita as últimas horas
de vida para caçar o criminoso.

yi ¦fijfc

Elvis Presley reaparece em videos inéditos
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ARREDORES

NITERÓI
CrS 1.500 (homens). Misa (quatro lugares): CrS
5.000.

Show — Lulu Santos e a banda Auxilio Luxuoso sc
apresentam domingo, as 21 h. no Salesiano. na Rua
Santa Rosa. 207. lei.: 711-6762. Ingresso: CrS 3.000.

Miss Cowboy Niterói elege sua representante
para o concurso Xti.s.s Cowlwy Brasil. As concorrcnlcs
desfilaYn sexta, às 22h. e sábado, ás 20h. com final no
domingo, às 20h. para a Miss Mirim, c 22h. para a
Miss Cowboy Niterói. Há ainda corrida de cavalos \
motocross. hipismo rural, rodeio e shous: sexta, as
20h. Colorado Country e As Pituxitas e. as 22h. Jair
Rodrigues; sábado, as I6h. As Pituxitas. as 22h.
Colorado Country e. ás 24h. Erasmo Carlos: domin-
go. às 14h, As Pituxitas. às 22h. Colorado Country e
as Pituxitas e. às 24h. Duda Lillle (dos Trapalhões) e
Andreia Sorvetào. No Clube Hípico Fluminense, em
São Francisco, lei.: 719-9483. sempre as lOh.

Cinema — O Cineclube Museu do Inga comemora
dois anos de existência com o filme A nós a liberdade.
de Rene Clair. sexta, às 20h. e sábado, ás 21 h. Grátis.
Rua Presidente Pedreira. 78. Ingá. Tel.: 719-4149.

ARARUAMA
Reggae Evandro Terra canta sexta, as 22h. no
Galdi's Playcentcr. Incresso: CrS 1.000 (mulheres) c

Niterói faz

homenagem à

fotografia

A fotografia ganha destaque do ou-
tro lado da Baía da Guanabara. A Nite-
rói Foto 91, promovida pelo Departa-
mento de Difusão Cultural da UFF, tem

exposições, oficina, vídeos, palestras c

comemora também, junto com a Socie-

dade Fluminense de Fotografia, o Dia
Mundial da Fotografia, 19 de agosto.

Três exposições já estão abertas: a indi-
vidual de Paulo Henrique Borges, na

ARRAIAL DO CABO
Música — O Projeto Os Novos, da Escola de Música
da UFRJ. apresenta o Trio de Harpas Acacia Brasil,
com Cristiane Simões. Su/ana Sánche/ e Tatiana
Sánchez. sexta, ás 19h e 21 h. no Centro Cultural
Manoel Camargo. A\. Liberdade, s n. Centro. CrS
500.

Teatro infanto-juvenil O grupo Cactu"s de Tea-
tro Amador apresenta a peça Sonhos de um menino.
sábado e domingo, às l7h. no Centro Cultural Ma-
noel Camaruo. Av. Liberdade, s n". Centro. CrS 600.

MIGUEL PEREIRA
Cultura Cigana — O shou Magia e mistérios da
cultura c igana, no sábado, às 22h. tem dança llamen-
ca e violinos, consultas de cartomantes e debates.
Entrada franca para sócios, mesas a CrS 3.000 e
ingressos a CrS 1.000 para nào-sócios. No domingo,
ás I7h. teatro infantil encenado por crianças ciganas.
Entrada franca para sócios, mesas a CrS 2.000 e
ingressos a CrS 500 para nào-socios. No Miguel
Pereira Atlético Clube. Informações pelo telefone
(0244) 84-3663.

Sala José Cândido de Carvalho, na Fu-

niarte (Rua Presidente Pedreira. 98. In-

gá), pode ser vista de segunda a sexta,
das 9h âs 17h: as coletivas 8 com menos
de 30 e Imagens da Terra, no Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno (Cam-

po dc São Bento), podem ser visitadas de

segunda a sexta, das 10b às 18h. sábado,
das 10h30 âs 16h30. c domingo, das
10h30 âs 14h. Na terça, começa a oficina
dc Zeka Araújo. Fotografia c expressão

pessoal, com quatro aulas, a CrS 8.000

por pessoa, com apenas 20 vagas, no

Museu do Ingá (Rua Presidente Pedrei-

ra. 78. Ingá, tel.: 719-4149). E não vai

parar por ai: tem mais exposições, vi-

deos. palestras, em agosto e setembro,

(Luciana Crespo)

A foto c/e Gianne Carvalho,
na mostra Imaaens da Terra

MAR1CA
Festa religiosa — A Festa de Nossa Senhora do
Amparo \ai até 15 de agosto. Seresta regional na
sexta, às 20h. com Os Saudosistas, no Salão Paro-
quial. No sábado, ás 2lh. no palanque da festa, shou
da Banda Quinta Essência. No domingo, ás 21h. no
palanque da festa, dança folclórica portuguesa.

NOVA FR1BURG0
Show Lulu Santos e a banda Auxílio Luxuoso se
apresentam no sábado, as 20h. no ginásio do Nova
Fribunio Countrv Clube. Ingressos: CrS 4.000 (so-
cios) e CrS 5.000 (não-sócios). Informações.pelo tele-
fone (0245) 22-9552.

Dia dos Pais — O Hotel Floresta, que esta promo-
vendo noite de queijos e vinhos por todo o mês de
agosto, oferece brindes para os pais e desconto de
10% no pacote de fim de semana: CrS 40 mil por
casal, incluindo jantar na sexta. cale. almoço e noite
de queijos e \inhos (self-service) no sabado. café e
almoço no domingo, eity lour e passeio de charrete
para as crianças. Reservas no Rio pelo tel.: 233-4023.

Cavalos O Hotel Sans Souci promove o I" Leilão
Marca da Serra de cavalos mangalarga marehador.
sábado, as ISh. Pacote de sexta a tarde ale segunda
de manhã, com pensão completa. CrS 60.750 para
casal. Reservas no Rio pelo telefone 239-2089.

NOVA IGUAÇU
Show Ed Motta e banda fazem shou no domingo,

ás 2lh. na Riosampa. A casa abre as 19h. com
discoteca. CrS 2.000. Via Dutra, km 14. tel.: 767-
4662.

PARATI
Ecologia e cultura — O Canto de amor à terra
comemora os 460 anos da coloni/açao de Parati, no
sabado. Às 20h. inauguração da exposição de foto-
grafias de Fran/ krajcberg. precursor da arte ecolo-
gica. com IS fotos que retratam as queimadas na
Ama/ónia. na antiga Cadeia Pública. As 21 h. na
Igreja Santa Rita. concerto da soprano Ivoncte Ri-
got-Müller e tia pianista Nivea Queiroz. Depois do
concerto, no Largo de Santa Rita. a Ciranda, com
personagens da Festa do Divino, não tem hora para
acabar.

PETR0P0LIS
Museu O Museu Imperial de Petrópolis tem um
aceno de 11.500 peças da época do Império e é
passeio obrigatório e emocionante. De terça a domin-
go. das 12h ás I7h30. Tel.: (0242) 42-7012.

RIO BONITO
Teatro infantil — A peça João e Maria será apre-
sentada aos sábados e domingos do mês de agosto, as
17h. no teatro do Colégio Rio Bonito. Ingressos a
CrS 700 e a CrS 500 para quem apresentar a filipeta.

TERES0P0LIS
Exposição A mostra CA pintores que pintaram
Tere^ópoUs. que comemora o centenário da cidade,
tem coquetel de abertura na sexta, às 20h. na Casa de
Cultura, na Praça Juscelino Kubitsehek. Araras. Ate
25 de anoslo. diariamente, das lOh às ISh.

VOLTA REDONDA
Show João Penca e Seus Miquinhos Amestrados

se apresentam sexta, as 23h. no Clube Comercial. R.
Jofre ( atta Preta. 81, Colina. Ingressos: CrS 800
(socíos). ( rS 2.000 (não-socios) e CrS 11.000 (mesa
com quatro lugares). Informações: (0243)43-0510.
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PONTE AÉREA

Os doze trabalhos de Wesley

ograf

Roberto Comodo/São Paulo

Irreverente pioneiro da pop arte

brasileira, desenhista e pintor exí-
mio, o artista plástico Wesley Du-

ke Lee já enfrentou as dificuldades
da têmpera. do nanequim e da

gravura. Passou

pelo lápis, a
aquarela e o
óleo, com a
mesma maestria
com que fez co-
lagens e criou
obras ambien-
tais e instala-

ções. Depois de
diversas ousa-

dias. Wesley
Duke Lee está
surpreendendo
de novo os pau-
listanos, com a
mostra Os tra-
balhos de Eras,

preparação para
a anunciação da era do filho, aber-

ta ontem na Kate rt Gallery. em

Sào Paulo. Sào 12 pinturas, des-

concertantes painéis realizados pe-
lo artista com o uso da fotografia.

da reprografia, do computador ke Lee se inspirou, para a sua

do scannprint. uma máquina que série, nos baixo relevos que estão

pinta acrescidos de pastel e lápis na base das colunas do Grand Pa-

cera sobre tela. ^e Beaux Arts. em Paris. São

Ao contrário dos sofridos tra- - leS°nas das artes, ei as em

balhos de Hércules, Wesley Duke 1900 Pel° escultor francês Louis

Roberto Faustino LefeVre. O pill-
tor fotografou
os relevos, fez

xerox das fotos

e, com elas criou

uma seqüência

de imagens, que
imprimiu atra-
vés de um com-

putador gráfico
e de um scann-

print, obtido em
Estocolmo, na

Suécia. O resul-
tado é uma fas-

cinante criação
através da arte e
dos meios ele-
trônicos, numa

Lee fez de sua pintura eletrônica síntese repleta de insights e inven-

uma prazerosa experimentação de ções.
meios, retratando Eros, o deus do ? Os trabalhos de Eros. preparação para a anunciação (la

amor, como O mensageiro da cria- era do filho — De Wesley Duke Lee. Kate An Gallery.
. , , Rua Amauri. 282. tel.: 280-0139, nos Jardins. De - a 6 .

çao e do imaginario artístico. Du- jas ioás20hs. Sáb.. das lOàs 14hs. Alê3i deagosto.

Duke Lee usa pintura, fotografia e computador para retratar Eros em 12 painéis

Outras atrações de Sampa

Teatro

Quase um bibelô — Cristina Mutarelli

interpreta sete personagens, criados por
Flávio de Souza. São mulheres envolvi-

das num crime, que tecem a trama da

peça através de seus depoimentos. O

monólogo se desenvolve no palco do

Teatro Célia Helena. Rua Barão de

Isuape. 113. Tel.: 279-0470. 6a e sáb..

21 h; dom.. 19h. CrS 3.000 (dom.) e CrS

4.000 (6a e sáb.).

Concerto
Recital de piano solo — Maria Helena

Andrade interpreta as sonatas K.282 e

K332 de Mozart. três estudos de Heitor

Alimonda. obras de Francisco Mignone

e Hommage à Chopin. de Heitor Villa-

Lobos, dentro da programação do Mu-

seu de Arte de São Paulo Assis Chateau-
briand. Avenida Paulista. 1578. Tel.:
251-5644. Nesta 6a. às 20h30. CrS 1.000

e CrS 500 (estudantes).

Restaurante

Amadeus — Em novo endereço, o casal
Ana e Tadeu Masano comemora o bi-
centenário de Mozart, com um menu

que vai do blinis au caviar et au saumon

fumè à langouste au porto e se encerra
com café viennois, liqueurs et fruits dé-

guises, até o dia 31 de agosto. Durante o
evento Amadeus: cultura e gastronomia,
haverá também concertos de piano.
Rua Haddock Lobo. 807, com entrada
também pela Alameda Jaú. Jardins.
Tel.: 883-4427 e 883-7562. Almoço das

12h às 15h, happy hour às 18h, jantar
das 19h30 às 24h30. Estacionamento

próprio.

Dança

Les Baileis Trockadero de Monte Cario
— O talento e o humor crítico do célebre

grupo de bailarinos novaiorquinos estão
de volta a São Paulo, 10 anos depois da
última turné pelo Brasil. Eles fazem um

pastiche de grandes números do bale
clássico no Teatro Municipal de São
Paulo. Praça Ramos de Azevedo, s/n°,
Centro. Tel.: 222-8698. 6a e sáb.. às 21 h;
dom., ás 17h; 2a, às 21 h. CrS 7.000 (pia-
téia, frisas, camarotes e balcão nobre).
CrS 5.000 (balcão simples), CrS 3.000
(foyer), CrS 1.000 (galeria e anfiteatro).
Dia 13, o grupo estréia no Rio.
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HOJE NA TV

7VE 2 / TV Educativa

7h25 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
7h30 TELECURSO I" GRAU - Educativo. Hoje:

(icnciax
7h45 TELECURSO 2" GRAU - Educativo. Hoje:

Matemática
Xh QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - Edu-

cativo - Hoje: Matemática
8h30 VERSO E REVERSO - Educativo
9h RÁ-TIM-BUM - Infantil
9h30 MÃOS MÁGICAS - Infantil com Plim-plim
9h45 DOCUMENTÁRIOS DIRIGIDOS - Hoje:

:\'ossas riquezas
I0h 15 MERCADO FINANCEIRO - Flashes ao vivo

da bolsa de valores do Rio de Janeiro, até as
13h

10h20 ABC DO ESPORTE - Hoje: Atletismo
10H30 GLOBO CIÊNCIA - Documentário.

I h I LOVE YOU - Aulas de inglês
II h30 TELECURSO 1" GRAU - Hoje: Ciências
1 lh4í TELECURSO 2" GRAU - Hoje: Matemática
I2h REDE BRASIL-TARDE - Noticiário.
12h30 RIO NOTÍCIAS - Noticiário local.
12h45 RÁ-TIM-BUM
13h 15 MÃOS MÁGICAS
13h3() QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14h VERSO E REVERSO
14h30 DOCUMENTÁRIOS DIRIGIDOS
15h I LOVE VOU
15h3() SEM CENSURA - Apresentação de Márcia

Peltier. Hoje: o jornalista Marcos Sá Corrêa.
Sônia Amaral e a atriz Mala Mailer

18h55 RIO NOTÍCIAS - Noticiário local.
19h 10 TEMPO DF. ESPORTE - Noticiário esporti-

vo.
19h30 JORNAL DA EDUCAÇÃO - Noticiário de-

dicado ao magistério. Apresentação de Liliana
Rodrigues

2l)h MATÉRIA PRIMA - Programa de auditório
para adolescentes.

20h25 JORNAL DO CONGRESSO - Noticiário
sobre o Congresso

20h3() A LIBERDADE DE ESCOLHER - Série
americana de 10 capítulos, com o Prêmio No-
bel de Economia Milton Friedman. sobre
Economia de Mercado. Episódio de hoje: Do
berço á sepultura

21 h30 REDE BRASIL - NOITE - Noticiário com
entrevistas. Apresentação de Tairo Arrial

22h MEMÓRIA - Biografia de artistas e intelec-
tuais. Apresentação de Fabiola Villanova.
Hoje: Harohlo Barbosa

23h30 IMORTAIS AMERICANOS - Documentá-
rio da BBC de Londres, mostrando a vida e a
obra de dois personagens diferentes da histó-
ria americana, nos diversos campos de ativida-
des. Hoje: Henry Ford Eddiv Packeinbaker

0h30 TEMPO DE ESPORTE - Noticiário esporti-
VO

0h45 DINHEIRO VIVO - Informativo econômico.
1 h EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

Telefone da emissora: 292-0012

4 / TV Globo

TELECURSO 2" GRAU - Educativo
BOM DIA BRASIL - Entrevistas políticas
BOM DIA RIO - Noticiário e agenda cultural
local
XOU DA XUXA- Infantil.
GLOBO ESPORTE - Esportivo local
JORNAL HOJE - Noticiário
VALE A PENA VER DE NOVO - Reprise da
novela Cambalacho, de Silvio de Abreu, com

Fernanda Montenegro c Gianfrancesco Guar-
nicri

14h40 SESSÃO DA TARDF. - Filme: Minhas duas
mulheres

17h ESCOLINHA DO PROFESSOR RAIMUN-
DO - Humorístico, comandado por Chico
Anysio

1 7h3<) ROQUE SANTEIRO - Reprise. Novela de
Dias Gomes, com colaboração de Aguinaldo
Silva

1 Sh SALOMÉ - Novela de Sérgio Marques. Com
Patrícia Pillar. Petrónio Gontijo. Imara Reis e
Carlos Alberto.

IXh50 VAMP - Novela de Antonio Calmon. com a
colaboração de Vinícius Vianna. Lilian Garcia
e Thiago Santiago. Com Claudia Ohana. Joa-
na Fomm. Reginaldo Farias, e Ney LatoiYaca

I9h45 RJ TV - Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL - Noticiário nacional

e internacional
20h30 O DONO DO MUNDO - Novela de Gilberto

Braga. Com Antônio Fagundes. Malu Mader.
Glória Pires. Fernanda Montenegro. Nathalia
Timberg e Stênio Garcia

21 h30 GLOBO REPÓRTER - Jornalístico.
22h30 O SORRISO DO LAGARTO - Minissérie.

Direção de Roberto Talma. Adaptação do
livro de Joào Ubaldo Ribeiro. Com Tony

Ramos. Maité Proença. Raul Corte/ e Lúcia
Veríssimo.

23h30 JORNAL DA GLOBO - Comentários de
Paulo Francis

()h BOXE INTERNACIONAL - Boby Czyz e
Bash Ali. brigam pelo titulo mundial dos cru-
/adores

0h 1 5 CORUJÃO - Filme: 1 'cja a programação de
filmes da semana

Telefone da emissora: 529-2857

6 / TV Manchete

BRASÍLIA - Jornalístico
COMETA ALEGRIA - Infantil.
SESSÃO ANIMADA - Desenhos
MANCHETE ESPORTIVA - 1° TEMPO -
Noticiário esportivo
JORNAL DA MANCHETE - EDIÇÃO DA
TARDE - Noticiário
SESSÃO SUPER-HERÓIS - Infantil
CLUBE DA CRIANÇA
SESSÃO ESPACIAL - Série. Hoje: Jornada
nas estrelas
GRID DF. LARGADA - Boletim do Grande
Prêmio de Fórmula 1 da Hundria
RIO F.M MANCHETE - Noticiário local

M

7h30
Sh
12h
12h25

12h45

13 h 2 5
15h30
1 Sh 10

19h05

19 h 10

SUPERCANAI

ESPN UHF48

7h30
9h30
lOh
I0h30
llh
1 lh30
I2h
14h
I4h30
15h
15h30
16h30
17h
18h
18h30

19h
19h30
20h
20h30
23h30
2h30
3h
4h
4h30
5h
5h30

TOP RANK BOXING
CAMPEONATO DE TIRO
BASEBALL TONIGHT
RESUMO HÍPICO
AUTOMOBILISMO GLORY DAYS
POR DENTRO DA TURNÊ DE GOLFE
AERÓBICA
BODY BY JAKE
ATLETISMO FOOTLOOCKER
SURF MAGAZINE
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
SUNKIST KIDS
LUTA LIVRE
CAMINHÕES MONSTRO
O MELHOR DA REVISTA DE MUSCU-
LOS
MOTOR WORLD
UP CLOSE
JOGUE BOLA COM REGGIE JACKSON
FRIDAY NIGHT BASEBALL
FRIDAY NIGHT BASEBALL
CORRENDO & COMPETINDO
ESQUI AQUATICO
UP CLOSE
ATLETISMO FOOTLOOCKER
ESQUI NA NEVE FREESTYLE
FRIDAY NIGHT BASEBALL

RAI SHF 4

23h
Oh
2h
4h
6h

CINEMA
VARIEDADES
MÚSICA ITALIANA
SHOWS
ENTREVISTAS

CNN SHF 5

7h30 TELEGIORNALE
Sh DOCUMENTARY
10h INFANTIL
llh MUSICAITALIANA
12h VARIEDADES
14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MUSICA CLASSICA
|7h VARIEDADES
18h MUSICA ITALIANA
19h RAI AO VIVO
21 SHOWS

6h30 HEADLINES INTERNATIONAL
7h30 BUSINESS DAY
8h HEADLINES INTERNATIONAL
8h30 BUSINESS DAY
9h HEADLINES INTERNATIONAL

1 Oh LARRY K1NG
llh CNN WORLD DAY
12h HEADLINES INTERNATIONAL
13h CROSSFIRE
13h30 HEADLINES INTERNATIONAL
14h CNN WORLD DAY
14h30 HEADLINES INTERNATIONAL
15h WORLD BUSINESS TODAY
15h30 HEADLINES INTERNATIONAL
16h CNN INTERNATIONAL HOUR
17h CNN WORLD DAY
17h30 HEADLINES INTERNATIONAL
18h WORLD BUSINESS TODAY UPDATE
18h30 CNN SHOWBIZ TODAY
19h THT WORLD TODAY/HEADL1NE NEWS
19h30 CNN SPANISH
20h MONEYLINE
20h30 CROSSFIRE
21 h PRIME NEWS
22h HEADLINE NEWS
22h30 CNN SPANISH
23h CNN WORLD NEWS
Oh SHOWBIZ TODAY
0h30 HEADLINES INTERNATIONAL
2h30 MONEYLINE
3h HEADLINES INTERNATIONAL
4h HOURLY BUSINESS REPORT
5h GLOBAL WEATHER U PD ATES
(O Super Canal funciona por assinaturas, nas
ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone:
205-8612)-
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HOJE NA TV

19h35 PANTANAL - Reprise da novela de Benedito
Ruy Barbosa.

20h35 JORNAL DA MANCHETE - Ia EDIÇÃO -
Noticiário

21h35 A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ TRO-
VÃO - Novela de Rita Buzzar e Marcos
Caruso. Com Almir Satter. Giuseppe Orista-
nio. Tamara Ta.xman e Nelson Xavier

22h30 DOCUMENTO ESPECIAL - Jornalístico.
Apresentação de Roberto Maya. Hoje: a ülti-
ma reprise dos melhores momentos do progra-
mu, enfocando A revolução dos idiotas.
MOMENTO ECONÔMICO - Informe eco-
nômico
NOITE E DIA - Noticiário com entrevistas
VERSÃO ORIGINAL - Filme: Fúria

23h25

23h30
0lt20
Telefone da emissora: 285-0033

7 / TV Bandeirantes

5h35 MISTÉRIOS DA FÉ - Religioso
5h50 A HORA DA GRAÇA - Religioso
7h20 REALIDADE RURAL - Noticiário sobre o

campo
7h30 KIKO - Humor. Reprise
7h55 BOA VONTADE - Religioso
8h DIA A DIA - Variedades.
lOh COZINHA MARAVILHOSA DA OFÉLIA -

Culinária com Ofélia Anunciato
I0h30 OS IMIGRANTES - Reprise da novela de

Benedito Ruy Barbosa
11 h 15 NINHO DA SERPENTE - Reprise da novela

de Jorge Andrade
12h ACONTECE - Noticiário.
12h30 ESPORTE TOTAL - Noticiário esportivo
13h30 CARAVANA DO AMOR - Variedades.
15h BOLETINS DOS JOGOS PAN-AMERICA-

NOS
I6h TV CRIANÇA - Desenhos.
16h30 O HOMEM DE SEIS MILHÕES DE DÓ-

LARES - Seriado
17h30 CANAL LIVRE - Debates.
18h50 JORNAL DO RIO - Noticiário local.
19h20 AGROJORNAL - Informativo sobre o cam-

po. Apresentação de Rafael Moreno
19h30 JORNAL BANDEIRANTES - Noticiário na-

cional e internacional.
20h30 BOLETINS DOS JOGOS PAN-AMERICA-

NOS
21 h30 JACQUES COUSTEAU - Documentário.

Hoje: a equipe de Cousteau continua sua visita
às águas inexploradas da região de Papua.
Nova Guiné.

22h30 CINEMA EXTRA - Filme: Jodo do amor
0h30 JORNAL DA NOITE - Jornalismo comenta-

do. Apresentação de Dárcio Arruda.
Ih BOLETINS DOS JOGOS PAN-AMERICA-

NOS
2h FLASH - Entrevistas.
3h BOA VONTADE - Religioso
Telefone da emissora: 542-2132

9 / TV Corcovado

6h30
7h 15

7h30
8h30
8h45
9h
9h30

lOh
10h30
llh

PROGRAMA 45 MINUTOS - Entrevistas.
AGENDA DO INVESTIDOR - Informativo
e entrevistas sobre o mercado financeiro
O RIO É NOSSO - Jornalístico e entrevistas.
VINDE A CRISTO - Rei igioso
GÊNIO MALUCO - Desenho
IGREJA DA GRAÇA - Religioso
CENTRO DE CONVENÇÕES EVANGÉLI-
CAS - Religioso
EM TEMPO - Agenda cultural.
BEM FORTE - Esportivo.
CÃMERA ABERTA - Programa de varieda-
des e utilidade pública.

Jacques Cousteau, às 21h30, no -canal 7

12h NON STOP - Clipes. Apresentação de Cuca
13h30 FÚRIA METAL - Clipes da linha heavy me-

tal. Apresentação de Gastão
14h30 GAS TOTAL. Clipes da linha heavy.
17h30 CHECK IN - Hoje. o último programa apre-

sentado pela cantora I ange Leonel
I8h DISK MTV - Musical. Parada com os 10

clipes mais votados nas pesquisas.
19h MTV NO AR - Jornalístico. Apresentação de

Zeca Camargo.Hoje: De La Sou! Jata de seu
novo clipe 'Saturdays'. Ainda, uma reportagem
com Chuck D. do Public Enemv, e o Anthrax

19h15 BF.AT MTV - Musical sem intevalo comer-
ciai. Apresentação de Maria Paula.

21 h30 ACÚSTICO - Clipes. Hoje: The Cure
22h TOP 10 EUROPA - Os 10 clipes mais pedidos

na MTV européia.
23h MTV NO AR - Jornalístico. Apresentação de

Zeca Camargo
23hl5 BEAT MTV - Musicalsem intervalo comer-

ciai. Apresentação de Maria Paula
lh LADO B - Lançamento de vídeo-clipes de

vanguarda. Apresentação de Thunderbird
2h VÍDEO MUSIC
Telefone da emissora: 580-1536

11 / TV S

A TURMA DO PICA-PAU - Desenho
MARIANE-Infantil
SHOW MARAVILHA - Infantil
CHAPOLIN-Seriado
CHAVES - Seriado infantil
TOM & JERRY - Desenho
PICA-PAU - Desenho
VIVIANA - Novela
DESPREZO - Novela
BATMAN - Seriado
CHAPOLIN - Seriado
CHAVES - Seriado
AQUI AGORA - Jornalístico
ECONOMIA POPULAR - PERGUNTE AO
TAMER - Informativo econômico

I9h30 TJ BRASIL - Noticiário. Apresentação de
Bóris Casoy.

20h CARROSSEL - Novela
21 h ROSA SELVAGEM - Novela
2lh50 JORNAL DO SBT - Ia EDIÇÃO - Noticia-

rio. Apresentação de Lilian Witte Fibe.
22h A PRAÇA É NOSSA - Humorístico
23hl0 JÔ SOARES. ONZE E MEIA - Entrevistas.

Hoje: a cirurgia plástica Ryelda Fclicio, i/uc
realiza a lipoescullura para corrigir as parles
internas do corpo humano: e o cineasta Ncvillc
de Almeida

0h30 JORNAL DO SBT - 2a EDIÇÃO - Noticia-
rio. Apresentação de Lilian Witte Fibe.

Ih TJ INTERNACIONAL - Noticiário interna-
cional. Apresentação de Hermano Henning.

I h 15 TV SHOPPING - Roteiro de compras
Telefone da emissora: 580-0313

13 / TV Rio

8h CLIPES MUSICAIS
9h COMBATE-Seriado
IOh CLIP TV - Música jovem ao vivo
l Ih GUERRILHEIROS - Seriado
12h MELHORES CLIPES - Os melhores da casa
13h REPÓRTER RIO - Noticiário.
I3h30 RIO URGENTE - Entrevistas, debates e va-

riedades
I7h30 REPÓRTER RIO - 2a EDIÇÃO - Noticiário
lSh CLIP TV
I9h COMBATE-Seriado
20h INSTANTE BRASILEIRO
20h 10 GUERRILHEIROS-Seriado
21h10 INSTANTE BRASILEIRO
2lh20 KUNG FU - Seriado
22h50 INSTANTE BRASILEIRO
23h REPÓRTER RIO - Noticiário
23h30 OS MELHORES CLIPES
0h30 COLUMBO-Seriado

Telefone da emissora: 293-0012

10 /25 TV Búzios

(As sextas, sábados e domingos, a coluna Televisão
apresenta a programação da I I' Búzios. Os programas
só podem ser captados na Armação de Búzios. Cabo
Frio. São Pedro da Aldeia, Macaé e Rio das Ostras)

7h30 BOM DIA, REGIÃO DOS LAGOS - Varie
dades

9h30 MÃOS MÁGICAS - Artesanato infantil
9h45 VÍDEO-CLIP - Musical
IOh 15 MERCADO FINANCEIRO - Flashes ao vivo

da Bolsa de Valores
I0h20 GLOBO CIÊNCIA - Jornalismo cientifico
llh REGIÃO DOS LAGOS AO VIVO - Entre-

vistas
12h REDE BRASIL TARDE - Noticiário
12h30 FALANDO DF. VIDA - R eligioso
I2h45 RA-TIM-BUM - Infantil
13h 15 MÃOS MÁGICAS - Artesanato infantil
I3h30 INTERVALO - Entrevistas com publicitários
I4h30 MATÉRIA PRIMA - Programa jovem
15h30 SEM CENSURA - Entrevistas
19h REGIÃO DOS LAGOS AO VIVO
20h VÍDEO CLIP-M usical
20h30 CAMINHOS DA LIBERDADE - Mínissérie
2lh30 REDE BRASIL NOITE - Noticiário
22h ECLIPSE — Musical. Hoje: Marina e Caetano
23h HI-FI - Musical. Hoje: Cinderella
0h MATÉRIA PRIMA - Programa para jovens

I METAMORPHOSE - Curtas

Telefone da emissora: (0246) 23-1502
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FILMES DA TV

A estética

cruel de

Peckinpah

Carlos Heli de Almeida

Não dá para confiar. A Globo
promete para domingo á noite Soh o
domínio do nwdo. Mas o filme de Sam
Peckinpah, um dos títulos mais repre-
sentativos da estética cruel e violenta
do diretor, já foi prometido para o
mesmo horário, há algumas semanas,
e acabou na gaveta. Se a emissora
manter a palavra até lá, o telespecta-
dor vai assistir a uma obra dilaceran-
te. recomendada aos de estômago
forte. O pacato Dustin Hoffman e a
bela Susan Georgc passam misérias
nas mãos de um bando de sociopatas
no interior da Cornualha. A princi-
pio, o acuado sujeito demora para
reagir. Mas quando finalmente ensaia
sua vingança, Peckinpah (Meu ódio
será tua herança) providencia doses
cavalares de realismo.

Mas a truculência e a intolerância
começam a pintar na telinha ainda
hoje. A Manchete reexibe Fúria. uma
das obras-primas do vienense Fritz
Lang (Metrópolis, M, o vampiro de
Diisseldorf). Nele, Spencer Tracy co-
nhece o ódio dos caipiras de uma
cidadezinha americana, que o con-
fundem com um seqüestrador de
criancinhas e fazem de sua cela uma
fogueira. Como bom mestre da escola
expressionista que foi. Lang ilustra a
Via Cruéis de Joseph Wilson, uma
das vítimas da Grande Depressão,
com impressionantes enquadramen-
tos fora do eixo e super-closes. Não
por acaso, Fúria é o título favorito da
fase americana do diretor.

Amanhã as coisas ficam divertida-
mente violentas. Romance da empre-
gada é um modesto e. até certo pon-
to. bem acabado título brasileiro. O
diretor Bruno Barreto (Dona Flor e
seus dois maridos) explora, com al-
gum bom humor, o miserável colidia-
no de uma empregada doméstica. A
Fausta de Bettv Faria mora em Gra-
macho, pega trem todo dia. mas so-
nha um dia ser igualzinha a Tina
Turner. O desfecho é trágico, mas até
lá, o romance da empregada com um
aposentado pé-na-cova e suas saídas
com as amigas peruas rendem algu-
mas boas risadas e uns poucos mo-
mentos de reflexão.

f

Y9J

MINHAS DUAS MULHERES
TV Globo — I4h40

(.Vlicki and Maude) de Bluke Edwards.
Com Dudlcy Moore, Amy Irving.
Ann Reiking, George Gayncs. Ri-
chard Mulligan e Walluce Shawn.
EUA. 1984.
Duração % min.
Comedia. Bem casado apresentador de
TV mantém um caso com jovem con-
certista sem que uma perceba a exis-
tência da outra. Mas o segredo vai porágua abaixo quando as duas engana-
das engravidam. Um exemplo de pou-ca inspiração de Edwards (Vitor nu
Vitória?), estilista de comédias. ?

JOGO DE AMOR
TV Bandeirantes — 22h30

(The game of love) de Bobby Roth.
Com Bclinda Bauer, Jack Blessing,
Max Gail. Gerril Graham. Janet
Margolin, Ed Marinard. Tracy
Nelson e Emilv Longstreth. EUA.
1987.
Duração 93 min.
Drama de botequim. Bar e ponto de
azaração de solteiros recebe todas
as noites uma turba de rapazes,
dispostos a encontrar a mulher de
sua vida. Ou apenas um programa
para a noite. Draminha existencial
regado à lilosolia etilica. É um
porre. ?

Dudley Moore em Minhas duas mulheres, na Globo

CARÊNCIA DE AMOR
TV Globo — Ih20

(The Buddy system) de Glenn Jor-
dan. Com Richard Dreyfuss, Susan
Sarandon. Nancy Allen, Jean Staple-
ton. Wil Wheaton, Edward Winter e
Keene Curtis. EUA, 1984.
Duração 110 min.
Comédia dramática. Garoto precoce
e órfão de pai se entusiasma com a
simpatia do guarda de sua escola. E
tenta promover, a todo o custo, o
namoro entre o amigo e sua sofrida e
abandonada mamãe. Simpático e
convencional drama construído em
torno do carisma de Dreyfuss. Jor-
dan é mais intimo da TV (O pó da
China). ?

AVANTI! AMANTES
À ITALIANA

TV Globo — 3h 10
(Avanti!) de Billy Wilder. Com Jack
Lcmmon, Juliel Mills, Clive Revill.
Gianfranco Barra, Edward An-
drcws, Franco Angrisano, Giselda
Castrini. EUA. 1972.
Duração 144 min.
Comédia. Filho de industrial vai à
ilha italiana para tratar dos funerais
do pai. morto em acidente. Lá en-
contra inglesa que cuida do enterro
da mãe. vitima do mesmo desastre.
Os dois defuntos eram amantes. Pa-
ra piorar, família envolvida no aci-
dente seqüestra os corpos e exige o
pagamento dos prejuízos. Wilder em
seus momentos menos gloriosos. ?

ATENÇÃO

Fúria

TV Manchete — 0h20

(Fury) de Fritz Lang. Com
Spencer Tracy, Sylvia Sid-
ney, Frank Albertson.
George Alcott. Bruce Ca-
bot e Walter Brennan.
EUA. 1936.

Duração 94 min.

Drama. A caminho do al-
tar. sujeito inocente é preso
como suspeito de um rapto
de uma criança. Ensandeci-
dos pelo ódio, os habitan-
tes da cidade ateiam fogo à
prisão. O prisioneiro é da-
do como morto, mas a po-
pulação ainda vai passar
maus pedaços por ter ma-
tado um homem inocente.
P&B. Legendado. ? ? ? Spencer Tracy e Sylvia Sidney em Fúria, na Manchete
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ACONTECEU NUM SÁBADO
TV Globo — 22h40

(Uptown saturday night) de Sidney
Poitier. Com Sidney Poitier, Bill
Cosby, Harry Belafonte, Richard Pr-
yor Calvin Lockhart. EUA, 1974.
Duração 104 min.
Comediota. Motorista de táxi e seu
amigo operário, ambos honestos, par-
ticipam de uma jogatina. Mas o bilhe-
te premiado é roubado e. na tentativa
de recuperá-lo, os sujeitos acabam se
metendo com os chefões do submun-
do. Tola mas degustável experiência
de Poitier atrás das câmeras. ?

A ESCOLHA
TV Globo — 0h40

(The chosen) de Jeremy Paul Kagan.
Com Maximilian Schell, Rod Stei-
ger, Robby Benson, Barry Miller,
Kaethe Fine, Robert Burke e Lonny
Price. EUA, 1982.
Duração 108 min.
Drama. No Brooklyn do pós-guer-
ra, dois adolescentes judeus estrei-
tam laços de amizade. Mas as dife-
renças religiosas dos pais dos
garotos — um é ortodoxo, o outro
liberal — e a iminente criação do
estado de Israel interferem na rela-
ção dos guris. O drama é judeu, mas
a mensagem é universal. ? ?

ATENÇAO

Romance da
empregada

Bill Cosby

ARMApiLHA PARA TURISTAS
TV Manchete— lh

(Tourist trap) de David Schmoeller.
Com Chuck Connors. Jon van Ness.
Jocelyn Jones, Robin Sherwood.
Tanya Robcrts, Keith McDermott e
Dawn Jeffory. EUA, 1978.
Duração 85 min.
Terror. Carro de viajante quebra, o
sujeito pára próximo a uma casa
para procurar ajuda e é assassinado.
O mesmo destino é reservado à na-
morado do fulano e seus três preo-
cupados amigos. Sucessão de mor-
tes violentas amarradas sob-o
pretexto de um filme. O que assusta
mesmo é a prelensão do diretor. •

OS SOBREVIVENTES
TV Globo — 2h35

(The cockleshcll heroes) de Jose Fer-
rer. Com Jose Ferrer. Trevor Ho-
ward, Dora Bryan, Anthony New-
ley, Victor Maddern, David Lodge.
Peter Arne e Percy Hcrbert. Ingla-
terra. 1956.
Duração 97 min.
Guerra. Na França de 1944, dez ofi-
ciais da marinha inglesa lideram vo-
luntários franceses na tarefa de atra-
vessar as linhas nazistas e afundar
uma frota de navios alemães. Mas a
arriscada missão é constantemente
ameaçada pelas rusgas entre dois
oficiais. Uma das raras e dispensá-
veis incursões do ator porto-rique-
nho Jose Ferrer (Cyrano cie Berge-
rac) como diretor. ?

O ROUBO
TV Globo — 4h20

(Hijack) de Leonard Horn. Com
David Janssen, Keenan Wynn, Lee
Purcell, Ronald Feinberg, Jeanelt
Nolan e William Schallert. EUA,
1973.
Duração 73 min.
Ação. Dupla de motoristas de cami-
nhão transporta misteriosa carga do
governo. No caminho, são implaca-
velmente perseguidos por desconhe-
cidos. Trombadas e situações im-
plausíveis recheiam uma história
que corre atrás do sucesso de Encur-
ralado. David Janssen tem larga ex-
periência em fugas: foi o astro da
série televisiva O fugitivo. ?

TV Manchete — 22h30

De Bruno Barreto. Com
Betty Faria, Brandão Fi-
lho, Marcos Palmeira,
Analu Prestes, Daniel Fi-
lho e Tamara Taxman.
Brasil, 1989.
Duração 80 min.

Comédia. Empregada do-
méstica moradora de uma
favela de Duque de Caxias
diariamente enfrenta o
trem para trabalhar na Zo-
na Sul carioca. Enquanto
sustenta o marido beberrão
e desempregado, a dona
flerta com um velho apo-
sentado, sua última espe-
rança de conquistar a tão
sonhada casa própria. ? ? Betty Faria em Romance da empregada, na Manchete

Y\)J.

ATENÇAO

Sob o domínio
do medo

TV Globo — 22h30

(Straw dogs) de Sam Peckinpah.
Com Dustin Hofiman, Susan Geor-
ge, David Warner, Peter Vaughan e
T.P. McKenna. Inglaterra, 1971.
Duração 113 min.

Violência. Pacato matemático ame-
ricano aluga com sua esposa uma
casa no interior da Inglaterra. O
casal é hostilizado pelos habitantes
do lugarejo e logo a tranqüilidade do
lar é quebrada pela truculência de
quatro operários locais. ? ?

Dustin Hoffman

ACADEMIA DE GÊNIOS
TV Globo — 13h30

(Real genius) de Martha Coolidge. Com Vai
Kilmcr, Gabe Jarret, Michele Meyrink, William
Atherton e Jonathan Gries. EUA, 1985.
Duração 104 min.
Comédia. Gênios de um colégio resolvem se
vingar de professores inescrupulosos, que os
usaram na criação de uma arma. Tola c
às vezes divertida sátira pacifista. ?

TRÊS LADRÕES DESAJUSTADOS
TV Manchete — 0h20

(Steelvard blues) de Alan Myerson. Com Jane
Fonda, Donald Sutherland, Peter Boyle c John
Savage. EUA, 1973.
Duração 93 min.
Sátira. Três excêntricos vagabundos praticam
pequenos latrocinios para restaurar um velho
avião. O elenco é a coisa menos absurda da
trama. ? *

A INCRÍVEL SUZANA
TV Globo — 1 h 15

frhe major and the minor) de Billy Wilder.
Com Ginger Rogers, Ray Miliand, Rita Johnson
e Robert Benchley. EUA, 1942.
Duração 100 min.
Comédia. Moça passa-se por criança para não
pagar uma passagem de trem e c adotada por
instrutor de uma academia militar. A versão de
Jerry Lewis é mais engraçada. * ?
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DESTAQUES NA TV

Duelo no

Grande

Prêmio da

Hungria

Um fim de semana bem esporti-

vo na TV. Ayrton Senna tenta dar
a volta por cima no Grande Prê-

mio da Hungria e garantir a dian-

teira no campeonato de Fórmula

1, uma prova que a torcida brasi-

leira acompanha domingo, às 9h,

em transmissão ao vivo pela TV

Globo. O duelo entre a McLaren

de Senna e a Williams de Nigel

Mansell será disputado no Autó-

dromo de Hungaroring, perto da

capital Budapeste, em 77 voltas de

3.958 metros que totalizam
305.563 quilômetros. Senna ven-

ceu o GP em 1988, mas no ano

passado a vitória ficou com uma

Williams, pilotada por Thierry

Boutsen, e outra Williams marcou

o recorde de pista, com Riccardo

SEXTA
Jacques Cousteau — As 2lh30, na Bandeirantes, o
programa mostra a região de Papua. Nova Guiné,
onde se encontram dois navios de pesquisa: o Calyp-
so, comandado por Jacques Cousteau. e o tur-
bovela Alcyone. comandado por seu filho Jean-Mi-
chel. As equipes documentam a adoração ao
deus-crocodiio Sepik e também a moderna criação e
abate de crocodilos para comercialização de peles.

Memória Às 22h. na TV I". o letrista e humorista
Haroldo Barbosa é lembrado com músicas como
Canção tia manhã feliz. De conversa em conversa.
Palhaçada, Mesa tle bar. e pela intensa produção de
humor, desde a década de 30 até a produtiva parceria
com Max Nunes, com quem criou Taça humor não
faça ti guerra. Satvrieon e Planeta dos Homens.
Documento Especial — As 22h30, na Manchete,
reprise comemorativa do segundo aniversário do pro-
grama. A revolução dos itlioias procura comprovar
que o dramaturgo Nelson Rodrigues estava certo ao
dizer que sua época era "uma das mais débeis mentais
da história" e prever uma progressiva crise de idéias
no pais. Com imagens inéditas do dramaturgo cedi-
das por sua família, o programa conta ainda com
depoimentos de Plinio Marcos. Darcy Ribeiro. Her-
bert de Sou/a. Fausto Fawcett e José Celso Martinez
Corrêa, que faz um luippening com operários da obra
de reconstrução do Teatro Oficina.

SÁBADO
Cinemania As 17h. na Manchete, homenagem
aos papais com elip e matéria especial sobre os novos

pais de Hollywood. Além disso, um clip sobre a volta
às aulas com professores e alunos aprontando muitas.
A estrela Maureen 0'Hara tem perfil especial, come-
morando sua volta ao cinema em Only lhe lonely,
20 anos depois de afastada. O suspense de Hitch-
cock é destaque do lançamento de vídeos, com Pacto
sinistro, assim como A casa assassina, de Georges
Lautrer. Mais para o terror, o programa mostra o
making of de A profecia IV. Também tem os bastido-
res de Plaloon, de Oliver Stone. Nas seqüências favo-
ritas. Dirty dancing. com Patrick Swayze e Jennifer
Gray. Acima de qualquer suspeita, com Harrison
Ford. e a música de Cole Porter Just one of those
tliings. com Kristy McCall e os Pogues. Para fechar,
entrevista com o ator Guilherme Karam.

Ombak — Às 19h. na MTV. o programa mostra as
manobras de rua das feras do skate e também as
manobras em terrenos naturais. O surf na piscina é
demonstrado em uma piscina japonesa, que já sediou
até uma prova do circuito mundial. Tem ainda um
clip ao som dos Beastie Boys com esportes de ação. a
cobertura completa da 4J Etapa do Circuito Brasilei-
ro de Surf Profissional, em Guarujá, uma entrevista
com a revelação do bodyboard amador carioca Da-
niel Rocha Amendoim e o perfil do ex-bicampeão
mundial Tom Carroll. O programa ensina também
como se anda numa trilha para mountain bike.

Sucesso — Às 20h30. na Bandeirantes. João Dória
Jr. entrevista o ator norte-americano Matthew Bro-
derick — de O feitiço de Aquilo. Curtindo a vida
adoidado e Um novato na má/ia — sobre sua vida,
carreira e suas tentativas de escapar do rótulo de
eterno adolescente, participando de filmes mais sé-
rios.

Video Music Awards 1991 — Às 20h. na MTV,
especial com 10 dos 20 clips brasileiros que con-
correm ao titulo de melhor clip nacional, a ser pre-
miado em Los Angeles. São eles: Deus e o diabo, dos
Titãs; Estrado. do Nenhum de Nós; Beija eu. de
Marisa Monte: O poeta está vivo. do Barão Verme-
lho: Garota de Ipanema, de Marina: Atitudes, de
Skowa e a Máfia: Andar andar, de Alceu Valença;
Todos os lados, do Capital Inicial; Matou a família e

foi ao cinema, de Lobão, e Noite preta, de Vange
Leonel.

Jogos Pan-americanos — Às 21 h30. a Bandeiran-
tes transmite ao vivo de Havana, em Cuba, o jogo de
basquete masculino Brasil X Porto Rico.

Hollywood Rock — Às 23h30. na Bandeirantes, a
estrela é Phil Collins. ex-baterista do Genesis, que em
carreira solo tem grandes sucessos, como Take a look
at me now. O programa apresenta a primeira parte do
show que Collins fez em 1990 em Berlim, como parte
da turné The serious tour. em que ele canta, entre
outras. Against ali odds e Another dav in paradise.

DOMINGO
Especial Fernanda Abreu — Às I6h30. na Man-
chete. a Vênus cat-people da dance music pode ser
vista em show inédito gravado ao vivo em junho, no
Palace, em São Paulo. Entre as músicas, S.L.A. Radi-
cal Dance Disco Club. A noite e Speed Racer.

Vídeo Som Especial — Às I4h. na TV E, especial
com o dilacerado roqueiro Bruce Springfield, fazendo
uma retrospectiva de sua carreira do seu primeiro
disco. Greetings frorn Ashburg Park. de 1973. até The
river, de 1980. onde fala do desencanto e da decadên-
cia física e moral das pequenas cidades dos EUA.
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canos no domingo, a partir das

15h45, para quem quiser acompa-

nhar a caçada dos brasileiros a

mais medalhas de ouro. E tem

ainda boxe internacional, na sexta,

à meia-noite, quando a Globo

transmite a disputa de Bobby

Czyz e Bash Ali pelo título mun-

dial de cruzadores.

(Luciana Crespo)

Ayrton Senna tenta garantir a liderança...

Patrese, que fez Im22s058 e média

de 174.082 km/s.

Os Jogos Pan-americanos pros-
seguem com o Brasil enfrentando
Porto Rico em jogo de basquete

masculino, sábado, às 21h30, em

transmissão ao vivo, pela Bandei-

rantes, direto de Havana, Cuba. A

Bandeirantes transmite ainda vá-

rias provas dos Jogos Pan-ameri-
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Estação Ciência — As 9h3(). na Manchete, o pro-
grama aborda o tema O Direito adindo na rua. E um
projeto criado na Universidade de Brasília, que parle
da premissa de que o direito nem sempre está traduzi-
do na lei e pode até estar contra a lei. O ponto de
partida do projeto è a nova escola jurídica idealizada
pelo jurista Roberto Lyra Filho na década de 70. que
prega um direito que faça eco às transformações
sociais.

Concertos de Domingo — As Iflh. na TV E. três
atrações marcam o programa. Paulo Pedrassoli inter-
preta ao violão Remcmbranza e Estúdio sin Itt:. de
Andres Segóvia. A Orquestra Pró-Música. sob regèn-
cia de Armando Prazeres, toca a Sinfonia n" 1 em Ré
maior Op. 25. de Prokofiev. gravada na Sala Cecília
Meireles. O Coro de Câmara Pró-Arte canta Lamen-
taeiones de Jeremias Propheta. do compositor argen-
tino contemporâneo Alberto Ginastera. e Fuerwahe
cr trug insere krankheit auf. de Hugo Distler.

Check-in — Às 21h30. na MTV. Jorge Ben Jor
escolhe seus elips favoritos. Entre eles. Slie won't
dance with me. de Rod Stewart (que Jorge brinca
dizendo ser dele). Abracadahra. da Steve Miller Band.
e CrazyJor vou. de Madonna.

Canal Jazz — Às 19h. na TV E. clips de Harrv
Conick Jr.. Steve Ray Vaughan (contracenando com
o travesti Divine) e um vídeo sobre dois pilares do
eountry americano: Woodv Guthrie e Leadbellv. com
depoimentos de Bruce Springsteen e Bob Dylan sobre
a importância dos dois músicos. Na canja nacional, o
quarteto Be Happy. que conjuga vozes e instrumental
em diversos estilos.
Free Jazz in Concert — Às 22h30. na Manchete, a
atração é o guitarrista de jazz Vítor Biglione. que faz
um dos melhores fusions do Brasil. No programa.
Katia. Quebra-pedra (Tom Jobim). 193 Acácias. Ru-
mo certo. I ia canal. Doctor Susan. Baleia azul. Tostão
(Milton Nascimento). Invitutionc Blues Medley.

Ponto Zero — Às 22h30, na MTV. O VJ Luiz
Thunderbird apresenta os novos clips da programa-
çào. tíitter tears. do INXS. Original gang.ster. do Ice
T. This is your li/e. de Banderas. Monkey business. do
Skid Row, e o brasileiro Dinheiro, de Cláudio Zoli.
dirigido por Mauro Mendonça Filho e rodado no
Parque Aquático Fluminense, no Rio. com coreogra-
fia de Tânia Nardini.

Fui assistir à peça Exercido 171: a
criatura c achei ótima. Trata-se de um
monólogo muito bem elaborado e magni-
fieamente interpretado por Antônio Pe-
dro. Foi excepcional. E como descobri
essa peça? Fácil. Tudo graças à maravi-
lhosa revista Programa, que. além de prá-
tica. é criativa. Continuem assim! Kit ti a
Barbosa Falcão. Laranjeiras.

W
A revista Programa é muito bem elabo-

rada. mas peca pela discriminação odiosa
ao não publicar nada sobre a programação
da Zona Norte e dos subúrbios do Rio. No
n° 796 de 2 de agosto, por exemplo, não
aparece programação alguma dessas re-

giòes no que diz respeito a exposições,
teatros, shoppings. restaurantes, vídeos
etc. Será que não existem ou é pura discri-
minação? Auny Chaves Lopes. Méier.

T
Sinto muito que a revista Programa

limite-se a indicar restaurantes, bares e
lugares Para dançar da Zona Sul e Centro
da cidade. Sugiro que os restaurantes,
bares c discotecas (incluindo clubes) da
Zona Norte c Subúrbios apareçam na lis-
ta. Pois grande parte dos moradores des-
sas regiões consultam a revista para seus
programas. Miguel Trindade Júnior. Pe-
nlia Circular, Rio.

?
É um desrespeito aos meus direitos de

consumidora a Rede Bandeirantes exibir a
Ia parte do filme Era uma re: na América
numa data e deixar a 2a parte para a época

que melhor lhe convém. Para assistir á Ia

parte deixei de ouvir Pavarotti na Manche-
te. Que pelo menos no domingo seguinte a
2a parte tivesse sido exibida. Depois recla-
mam da audiência da Globo. Germana
Maria Coli de Sá. Ilha do Fundão.

y
Fui assistir ao filme Simplesmente Ali-

ce. de Woody Allen. no Studio Catete e
fiquei espantado com o péssimo estado do
cinema. Iluminação ineficaz para o am-
biente. poltronas quebradas e rasgadas, ar
condicionado inoperante. Fujam! Luís
Roberto Pereira Silva, Grajaú.

T
Decepção! Palavra certa para definir o

show do grupo internacional Information
Society. Desde a confusão na entrada pa-
ra a arquibancada, onde não havia ne-
nhuma segurança e uma multidão se aco-
tovelava para entrar por um apertado
curral até o péssimo som cm que se ouvia
apenas ruídos e não o som eletrônico do

grupo. Nós jovens merecemos mais res-
peito e segurança, afinal nós somos os
verdadeiros patrocinadores do show. Flá-
via Paixão Marcondes César, Méicr.

Quero parabenizar a revista Programa
pelo excelente trabalho realizado e pelas
ótimas dicas para os Ilns-de-semana. Mi-
nha única ressalva deve-se ás criticas pes-
soais na seção Filmes da TV. do tipo
'chorumela das mais monumentais dirigi-
da por um excelente diretor de TV", que
dcsestimulam o espectador a assistir ao
filme. Dalia Cohen, Ipanema.

T
Gostaria de deixar registrado o meu

desagravo contra o poder econômico da
Rede Globo. É absurdo o que ela faz
contra o jornalismo e a informação pie-
nos. Ao comprar a exclusividade de trans-
missão da Copa América, no Chile, para
passar apenas os jogos da Seleção brasilei-
ra. deixou bem clara sua intenção de "não

fazer e não deixar ninguém fazer". Com
isso. quem gosta do esporte teve uma
péssima cobertura, não assistindo ao jogo
final que decidiu a Copa. É uma pena que
cm nosso país exista esse monopólio da-
noso e mal-intencionado. Mas é apenas
uma constatação e não uma decepção, já
que não se poderia esperar coisa diferente,
vinda da poderosa Rede Globo. Marcos
Saltes Teixeira, I 'az 

Lobo. Rio.
?

Gostaria de sugerir, em nome de vários
amigos aficcionados por futebol, que a
Rede Bandeirantes voltasse a passar um

programa no estilo do antigo Gol, o gran-
de momento do futebol, e que também

passassem tapes de grandes jogos do pas-
sado, como Brasil 4x1 Itália, da Copa de
70, para amenizar com nostalgia nossas
mentes saudosas de um grande futebol,

pois a nossa atualidade é dura. Queria
entender por que a Globo comprou os
direitos de transmissão da Copa América,
não passou jogos que não do Brasil e nem
deu chance a outra emissora para que o
fizesse, será que isto é respeito ao telespec-
tador? Carlos Alberto Lovate Barbosa.
Cascadura, Rio.

?
Em nome das pessoas da terceira ida-

de. venho fazer uma sugestão para a classe
teatral. Vivemos uma época difícil, devido
a violência e a dificuldade de transporte
no nosso dia a dia. As sessões eram às 18h
de domingo, o que facilitava a ida ao
teatro. Hoje. não sei porque, passaram
para as 19h. terminando ás 21 h. Já está
escuro, e os ônibus escasseando. Vamos
ao teatro às 18h? Jeny Frossard Fonseca,
Tijuco, Rio.

As cartas devem ser enviadas com assi-
natura, nome completo c endereço para
JORNAL DO BRASIL, revista Progra-
ma, seção Correio. Av. Brasil, 500, 6"
andar. São Cristóvão. CEP 20949.
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O talento e o humor crítico do céle-
bre grupo nova-iorquino Les Ballets

Trockadero de Monte Cario estão de
volta ao Rio, dez' anos depois de sua

última turnê pelo Brasil. Eles dançam

de terça a quinta, às 21 h, no Teatro
Municipal. Os Trocks — como foram

carinhosamente apelidados pela im-

prensa americana — são dez vibrantes

bailarinos, que desde 1974 produzem
pastiches de grandes números do balé

clássico. Do alto de suas sapatilhas de

ponta, parodiam solos famosos e rein-
terpretam irresistíveis pas de deux.

No programa que apresentam no

Rio, os Trocks contam a história da

EXPOSIÇÃO

A arte

encontra a

tecnologia

A higlt tecli dá o tom ao circuito

das artes plásticas esta semana. Ela

está presente nas duas mostras que
abrem no Museu de Arte Moderna

nesta terça-feira, ás 19h. Sovos liolo-

poemas reúne obras em holografia

realizadas por Eduardo Kac. um ve-

terano nessa área. Nos seus últimos

trabalhos, ele vem incorporando a

animação por computador ás suas

experiências. A segunda mostra. Luz

elástica, também organizada por
Kac. reúne obras de computação

gráfica de artistas americanos ou re-

sidentes nos Estados Unidos. As pe-

ças vão desde pinturas eletrônicas até

fotografias digitais e animações exi-

bidas em vídeo e animadas por com-

putador. .Xovos poemas e Luz elástica

ficam no Museu de Arte Moderna

até o dia 31 de agosto.
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SHOW

De Noel

Rosa a

Tom Jobim

Zizi Possi estréia esta

quinta às 21 h no Canecão,
lançando um LP em que ga-
rimpa suas obras preferidas
no filão da MPB. Sobre to-
das as coisas é o título do
disco e da composição de
Chico e Edu Lobo que inte-
gra um repertório rico tam-
bém em Noel Rosa, Carto-
la, Tom Jobim e Gilberto
Gil. No show, Zizi Possi re-
cria Com que roupa, um
clássico de Noel; Alvorada,
da trinca Cartola/Hermínio
Belo de Carvalho/Carlos
Cachaça, e com certeza tra-
rá Elis à memória do públi-
co, ao se aventurar em Cor-
sário, da dupla João Bosco
e Aldir Blanc.

Amparada pelo violon-
ceio e violão de Lui Coim-
bra. a percussão de Marcos
Suzano e o piano de Benja-
mim Taubik, Zizi canta
contemporâneos e os home-
nageia, ao pinçar O que é o

que é da discografia de
Gonzaguinha. Ou ao soltar
a voz na bela Eu te amo,
composição de Tom & Chi-
co, consagrada em duo de
Chico e Telma Costa. Gil
está bem representado. De-
le, a intérprete escolheu
Barato total, Rebento e A

paz. O show chega para
lançar o 11° LP da cantora,
em 13 anos de carreira. Zizi
Possi fica de quinta a do-
mingo no Canecão. Os in-

gressos custam CrS 3.000
(arquibancada), CrS 4.500
(mesa lateral e mezanino) e
CrS 6.000 (central e frisa).

Paulo Vamconccllos

Zizi Possi lança novo LP, quinta, no Canecão
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Les Ballets Trockadero:
pastiches e paródias no
Teatro Municipal

A PRÓXIMA SEMANA

clássico

Gene McDougle

DANÇA

Deboche ao



A PRÓXIMA SEMANA

princesa Odette. do famoso balé de
Tchaikovsky. O lago dos cisnes, estrea-
do sem muito sucesso em 1877 no
Bolshoi de Moscou. Mostram sua ver-
são do pus de quatre de Trutti Gaspar-
nett e parodiam Rudolf Nureyev e
Margot Fonteyn num imperdível pus
de deu.x de O corsário. Não falta tam-
bém o solo mais famoso da história do
balé: a cena final de A morte do cisne,
na coreografia dedicada em 1905 a
Ana Pavlova. O grupo não perdoa se-

quer a dança contemporânea. A última

parte do espetáculo satiriza as acroba-

cias do balé soviético dos anos 30. na

peça Spring waters, e culmina com a

criação dos anos 70. Yes, Virgínia, ano-

ther piano bailet. de Peter Anastos. Os

ingressos custam CrS 12.000 (platéia e
balcão nobre); CrS 8.000 (balcão sim-

pies); CrS 6.000 (galeria); e CrS 72.000

(frisas e camarotes).

LITERATURA

Ciclo celebra

Fernando Pessoa

O poeta Fernando Pessoa e sua obra
serão dissecados a partir dessa terça no
Centro Cultural Banco do Brasil. O ciclo
de palestras, sempre às 18H30. pretende
celebrar a aquisição pela biblioteca do
CCBB de um acervo de 160 volumes dedi-
cados ao poeta português. Clarice Bernar-
dinelli. da UFRJ. abre o ciclo na terça.
Quarta, a professora Vilma Arcas, da
Unicamp. fala sobre Pessoa e a literatura
brasileira. Na quinta. Gerd Bornheim faz
a palestra Filosofia em Pessoa. O ciclo
segue até o dia 22. E segunda, às 18h30.
na série Teatro do texto, da Biblioteca
Nacional, o escritor Ignácio de Loyola
Brandão tem trechos de suas obras lidos

por atores, sob a direção de Amir Had-
dad. O autor debate com o público depois
da sessão, e a entrada é franca.

TEATRO

O testamento de Henrik Ibsen
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Guga Melgar

Um epílogo dramático para a vida de
um dramaturgo. Quando nós os mortos
despertarmos, última peça escrita pelo
norueguês Henrik Ibsen. autor de clássi-
cos, como Casa de bonecas, chega ao pai-

co nesta segunda, às 21 h. no Espaço
Cultural Sérgio Porto (Rua Humaitá.
163). Nestes tempos de espetáculos im-

provisados e descartáveis, o grupo res-

ponsável por esta estréia teve coragem de

investir dois anos de discussões e ensaios
na realização desta montagem. O espeta-
culo narra a trajetória de um escultor em
busca da inspiração perdida. O cenário,
criado pela artista plástica Amai Saadé.

além de simular um
rio no palco, mistu-
ra público e platéia
para confundir o
espaço cotidiano
com o ficcional. A
idéia do diretor
Antônio Guedes e
da dramaturg Fáti-
ma Saade é que o
texto seja um con-
vite a um mergulho
em questões como
a vida. a morte e
a relação de amor
do artista com u
sua obra. Outra pe-
culiaridade é a pre-
sença em cena do
saxofonista Ale-
xandre Pereira. A

peça traz no elenco
Dudu Sandroni. Helena Varvaki. Clau-
dia Ventura. Caco Monteiro. Luiz Car-
los Persegani e Noris Barth. O espeta
culo fica em cartaz até o dia 27. sempre
às segundas e terças.

Dudu Sandroni em Quando nós os mortos despertarmos

1
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A PRÓXIMA SEMANA

AGENDA

SfEGUNDA

Vídeo. Conexão internacional
com Catherine Deneuve e Ga:
briel Garcia Márquez, de hoje até
sexta, com sessões ás 16h30, no
Museu da Imagem e do Som (Pça
Rui Barbosa, 1, Pça 15)
Show. O baterista Alfredo Dias
Gomes lança seu primeiro LP to-
cando hoje e amanhã, no Jazz-
mania (Rainha Elizabeth, 769)
Teatro. Quando nós os mortos
despertarmos, de Henrik Ibsen,
estréia às 21 h no Espaço Cultural
Sérgio Porto (Humaitá, 163)
Literatura. Na série Teatro do
Texto, Amir Haddad dirige leitu-
ra de trechos da obra de Ignácio
de Loyola Brandão, às 18h30,
com entrada franca, na Bibliote-
ca Nacional (Cinelândia)
Cinema. Na mostra Gérard De-
pardieu. exibição de Jean de Fio-
rette, às 15h20, 17h30, 19h40 e
21h5(), no Centro Cândido Men-
des de Ipanema
Exposição. Vernissage do pintor
Evmard Brandão, às 20h, na Ga-
leria Cândido Mendes (Joana
Angélica, 63)
Palestra. A psicóloga argentina
Maria Cristina Rojas fala às
20h30 sobre A violência nafami-
lia — Discurso de vida, discurso
de morte, no Colégio Brasileiro
de Cirurgiões (Visconde Silva,
52/1° andar)
Show. A cantora e compositora
Lisieux Costa se apresenta às
22h30 no Vinícius Piano Bar (Vi-
nicius de Moraes, 39)
Palestra. O secretário de Cultura
Sérgio Paulo Rouanet fala sobre
a política cultural do governo
Collor, às 18h30, no Centro Cul-
tural Cândido Mendes

TERÇA

Fernando Pessoa, no CCBB

Literatura. Abrindo o ciclo de
palestras sobre Fernando Pessoa,
a professora Cleonice Berardinel-
li fala às 18h30, no 4o andar do
Centro Cultural Banco do Brasil
Dança. Les Ballets Trockadero
de Monte Cario fazem três apre-
sentações, hoje, quarta e quinta,
ás 21 h, no Teatro Municipal
Fotografia. A mostra Japão como
triângulo cultural, com 80 fotos
de Banri Namikawa, é aberta na
Sala Bernardelli do Museu Na-
cional de Belas Artes (Rio Bran-
co, 199)
Exposição. Abertura das mostras
Novos holopoemas, com hologra-
fias de Eduardo Kac, e Luz elas-
tica, de arte por computador, às
19h no Museu de Arte Moderna
Fotografia. Abertura da 3a Rio-
fotografia, com fotos de José
Medeiros e de fotógrafos convi-
dados como J. R. Ripper, no
Museu de Arte Moderna

Música. O Quarteto da Guana-
bara (violino, viola, violoncelo e
piano) se apresenta às 19h30 no
auditório Guiomar Novais da
Sala Cecília Meireles
Exposição. Vernissage da pintora
Irene Regaleira, às 13h, no Espa-
ço Cultural Banco do Brasil (Pre-
sidente Vargas, 730/subsolo)
Música. O violonista Paulo Pe-
drassoli toca às 21 h, com entrada
franca, no auditório do Ibam
(Largo do Ibam, 1, Humaitá)
Exposição. Abertura da mostra
Viver de design, com trabalhos de
alunos de Comunicação Visual
da UFRJ. às 18h. na Galeria Sér-
gio Milliet do Ibac (Araújo Porto
Alegre, 80)
Imprensa. Os repórteres Luarlin-
do Ernesto, do JB, e Maurício
Meneses, da Agência Estado,
apresentam Plantão de seqüestro,
uma coleção de gafes e anedotas
do dia-a-dia dos jornalistas. Hoje
e quarta, às 22h, no bar O Cons-
tituinte (Constituição, 80, Cen-
tro)
De graça. No projeto Terças Mu-
sicais, o tecladista e arranjador
Ricardo Leão se apresenta, às
19h, no Madureira Shopping Rio
(Estrada do Portela, 222)
Exposição. Raquel Berutti mos-
tra seus objetos a partir das
18h30 na Grande Galeria Cândi-
do Mendes (Assembléia, 10, sub-
solo)
Palestra. O professor Junito
Brandão fala sobre O romano —
do berço ao túmulo, no Centro
Cultural Cândido Mendes de
Ipanema. Informações tel.: 267-
7141 (R: 109/128)

Caetano, na Thomas Cohn

Exposição. Vernissage do pintor
Francisco Galeno, às 21 h. na Ga-
leria Anna Maria Niemeyer
(Shopping da Gávea/205)
Música. O conjunto Os Barrocos
toca às 12h30 e 18h30 no Centro
Cultural Banco do Brasil
Exposição. Vernissage do pintor
Caetano de Almeida, às 21 h. na
Galeria Thomas Cohn (Barão da
Torre, 185-A)
Show. Ataulfo Jr. homenageia o
pai em A música de Ataulfo, ás
21 h, no Adriático (Bartolomeu
Mitre, 450-B)
Exposição. A mostra Bendito fru-
to mulher abre às 18h. na Sala
Cândido Portinari. no subsolo da
Capela Ecumênica da UERJ
(São Francisco Xavier, 524)
Cinema. Exibição do documentá-
rio A guerra dos meninos, de hoje
até dia 18. sempre às 18h30, no

t
4

Fotos de J.R.
Ripper, no Museu
de A rte Moderna

Gérard Depardieu em Jean de Florette, no Centro Cultural Cândido Mendes
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QUARTA

QUINTA

O grupo vocal Aequale se apresenta no Paço Imperial

nha, às 18h30. com entrada fran-
ca, no Espaço BNDES (Av. Chi-
le, 100). Ingressos distribuídos a
partir das 12h30 e 17h
Show. O baixista Adriano Giffo-
ni toca no Botanic (Pacheco
Leão,70)
Palestra. O professor Junito
Brandão faz palestra sobre O
destino das almas no sexto canto
da 'Eneida' no Centro Cultural
Cândido Mendes. Informações
tel.: 267-7141 (R: 109/111)
Show. O grupo vocal Aequale se
apresenta às 12h30. com entrada
franca, no Paço Imperial (Pça
15)
Literatura. No ciclo sobre Fer-
nando Pessoa, o professor Gerd
Bornheim fala sobre Filosofia em
Pessoa, às 18h30, no 4" andar do
Centro Cultural Banco do Brasil
Show. Na série Quintas musicais,
o guitarrista e compositor Luiz
Edson se apresenta às 20h30 no
Sesc S. João de Meriti (Av. Auto-
móvel Clube, 66)
Cinema. Exibição de Zero em
comportamento, às 19h, na Alian-
ça Francesa de Copacabana (Du-
vivier, 43/102)
Show. O travesti Laura de Vison
se apresenta hoje — e toda quin-
ta — na danceteria Sassaricando
(Estrada do Joá, 150, Largo de
São Conrado)
De graça. Na série Fashion Mu-
sic, o tecladista Marvio Ciribelli
se apresenta às 22h no São Con-
rado Fashion Mall
Show. Cássia Eller faz uma única
apresentação, às 20h30, no Tea-
tro Procópio Ferreira (Afrânio
Peixoto, 99, Nova Iguaçu)
Exposição. O ilustrador César
Lobo mostra seus trabalhos a
partir das 22h na Bootleg (Barto-
lomeu Mitre. 613)

de hoje a sábado, às 23h. no Peo-
pie (Bartolomeu Mitre, 370)
Literatura. A professora Vilma
Arrêas, da Unicamp, fala sobre
Pessoa e a literatura brasileira, às
18h30, no 4o andar do Centro
Cultural Banco do Brasil
Show. Na série Bossa Sempre
Nova, Carlos Lyra, João Luiz
Albuquerque e o grupo Azymuth
se apresentam às 21 h no Duerê
(Estrada Caetano Monteiro,
1882, Pendotiba)
Exposição. Rodrigo Cardoso
mostra seus objetos a partir das
21 h na Galeria 110 Arte Contem-
porânea (Pacheco Leão, 110)
Exposição. Vernissage da pintora
Lidia Peychaux, às 19h, na Villa
Maurina (Gal. Dionisio, 53, Bo-
tafogo)
Música. O pianista Paulo Álvares
interpreta Maurício Kagel, Gi-
berto Mendes e Eduardo Álva-
res, às 19h, no Museu de Arte
Moderna
Show. Ney Matogrosso comemo-
ra seus 50 anos lembrando os
melhores momentos da sua car-
reira, às 12h30, no Teatro João
Theotônio

Show. A cantora Zizi Possi lança
seu LP Sobre todas as coisas, às
21h30, no Canecão, onde se apre-
senta até domingo
Show. A pianista e compositora
Monique Aragão se apresenta de
hoje a sábado, às 22h30, no Gula
Bar (Delfim Moreira, 630)
Música. Homero Magalhães toca
na série Os pianistas, às 19h30.
na Sala Cecília Meireles
Show. Na terceira parte do ciclo
da Charamela ao Choro, Dirceu
Leite, os conjuntos Galo Preto e
Choro Só interpretam Pixingui-

Show. Pepeu de Oliveira, um vir-
tuose do berimbau, se apresenta
hoje e amanhã, às 21h30. no Es-
paço Sérgio Porto (Humaitá,
163)
Psicanálise. A psicóloga Mareia
G. de Matos faz palestra às 20h
na Biblioteca Popular de Botafo-
go (Farani, 53), com entrada
franca
Show. Ney Matogrosso comemo-
ra seus 50 anos relembrando os
melhores momentos da sua car-
reira, às 12h, com entrada franca,
na PUC
Vídeo. Exibição de George Gersh-
win remembered. às 15h e 19h30,
no Centro Cultural Banco do
Brasil
Show. Marcelo Mattos (voz) e
Leonardo Sá (violão) se apresenr
tam às 22h no Dueré (Estrada
Caetano de Monteiro, 1882, Pen-
dotiba, Niterói)

Tomy

Ney Matogrosso canta na PUC

Centro Cultural Banco do Brasil
Vídeo. Exibição de Os anos 60, de
hoje até dia 18, às 12h30 e 18h30.
no Centro Cultural Banco do
Brasil

Show. O grupo Aquarela Carioca
estréia ás I9h no Teatro João
Theotônio (Assembléia, 10, sub-
solo), onde se apresenta até do-
mingo
De graça. A Orquestra Lubrax se
apresenta ás I8h no Mercado das
Artes São José (Laranjeiras, 90)
Show. O baterista Damaso Cer-
ruti faz uma única apresentação,
ás 20h30, no Museu do Ingá. em
Niterói

Música. O Duo Consulado do
Japão toca ás 19h30 na Sala Ce-
cília Meireles

Show. O Quarteto em Cy inter-
preta músicas de Chico Buarque.

A qua rela
Carioca
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FILMES DA SEMANA

DIA CANAL/H FILMES SINOPSE

seg 12 14:40
APERTEM OS CINTOS! O PILOTO SUMIU... (Airplanc!) EUA.
1980. cor. XX'. De Jim Abrahams. David Zucker c Jerry Zucker. Com
Robert Hays, Julie Haggcrty c Robcrl Slack.

Nonscnse. Pilotos e passageiros de um vôo para Chicago são
nocauteados por comida estragada. O único que pode aterrissar
o avião com segurança ò um traumatizado ex-piloto de guerra.
Situações absurdamente hilariantes satirizam os filmes da série
Aeroporto.

ter 13

4 • 21:30

11 • 21:50

4 • 00:00

14:40

21:30

NINGUÉM SEGURA ESSA GAROTA (Three for the road) EUA.
19X7. cor. 95". De BAV.L. Norton. Com Charlie Sheen e Kerri Green.

OS ESTRANGULADORES DF. HILLSIDE (The Hillside stranglcs)
EUA. 19X9. cor, 95". De Steven Gethers. Com Richard Crenna e Denis
Farina.

A ÚLTIMA FESTA DF. SOLTEIRO (Bachelor party) EUA. 19X4. cor.
106". De Neal Israel. Com Tom Hanks e Tawny Kitacn.

A TRILHA DA PANTERA C OR-DF-ROSA (The trail of the Pink
Panther) EUA. 19X2. cor. 97'. De Blake Edwards. Com Peter Sellers.
David Niven e Flerbert Lom.

MICKEY E NICKY (Mickey & Nicky) EUA. 1976. cor. 105'. De
Elaine May. Com Peter Falk. John Cassavctes e Ned Beatty.

4 • 00*00 
ASAS PARA O CÉU (Where pigeons go to díe) EUA (TV). 1990, cor.

qua 14 4 • 14:40

96 .De Michael Landon. Com Michael Landon e Ari Cagney.

UMA JANELA PARA O CÉU (The other side of the mountain) EUA.
1975. cor, 100". De Larry Peerce. Com Marilvn Hassett.

qui 15

21:30

11 • 21:50

00:00

14:40

00:00

UMA RAZAO PARA VIVER. UMA RAZÃO PARA MORRER (A
reason to live. a reason to die) Itália. 1974. cor. X7". De Tonino Valeri.
Com James Coburn. Telly Savalas e Bud Spencer.

A HORA DO PESADELO 4 — O MESTRE DOS SONHOS (A
nightmarc on Fim Street 4 — the dream-master) F.UA. 19XX. cor. 93".
De Rcmmy Marlin. Com Robert Enszlund e Rodncv Eastman.

Comedia. Assistente de senador americano tudo faz para manter a
filha do patrão, uma indomável adolescente, longe de Washington.
Mas a doidivanas aproveita o esforço de seqüestro para procurar a
desaparecida mamãe. Tolice com pretensões de road-movie.

I error barato. Na localidade de Hillside. um assassinato em série
de mulheres apavora a população feminina local. Para a policia,
os crimes são um mistério. Para o espectador nem as pobres
intenções de assustar o são.

Comédia. Amigos de sujeito que pretende se casar promovem
medonha despedida de solteiros. Piadas infames e situações
grotescas para quem gosta de humor rasteiro e grosseirão.

Comédia. O inspetor Clouseau desaparece misteriosamente du-
rante uma missão e repórter de TV tenta desvendar o mistério
entrevistando as pessoas que o conheciam. Colagem oportunista
de seqüências protagonizadas pelo saudoso Peter Sellers.

Policial. Acuado por malioso. veterano fora-da-lei recorre á
ajuda de um velho amigo c marginal. Mas o antigo companheiro
pode colocá-lo nas mãos do inimigo. Um bom elenco desperdiça-
do em bandidagem banal e previsível.

Drama. Velho fazendeiro resolve vendar suas terras. Mas a decisão
acaba despertando lembranças de tempos mais inocentes e felizes.
Modesto e ás vezes lacrimogénio drama de pretensões nostáugicas.

Dramalháo. Esquiadora sofre acidente durante o treino para as
olimpíadas de inverno e fica paralitica. A moça perde os movi-
mentos. a competição, o namorado e lenta se confortar nos
braços de um antigo amigo. Chorumela feita para arrancar
lágrimas. Gerou uma seqüência, ainda mais apelativa.

Drama de guerra. Fm 1X62. batalhão comandado por major da
União é massacrado pelas forças de um oficial confederado.
Humilhado e enlouquecido, o major planeja se vingar do inimigo
com a ajuda de um bando de criminosos.

Terror. O medonho Freddy Krucger volta para se vingar dos
fedelhos que o escurraçaram no capitulo anterior. Mera desculpa
para outro ensaio de exposição de entranhas.

POR QUEM OS SINOS DOBRAM (For whom the bell tolls) FIA.
1943 . cor. 130". De Sam Wood. Com Gar\ Cooper c Ingrid Bergman.

Drama. Durante a Guerra Civil espanhola, americano engajado na
lula contra as forças franquistas se apaixona por uma colega de
resistência durante uma perigosa missão. Tensão, belas paisagens e
o par Cooper e Bergman garantem o ingresso para o espetáculo.

OS IRMÃOS CARA-DE-PAU (The Blues Brothers) EUA. 19X0. cor.
133'. De John Landis. Com John Belushi e Dan Avkrovd.

CORRIDA CONTRA O DESTINO (Vanishing point) Inglaterra.
1971. cor. 107". De Richard C. Sarafin. Com Barry Ncvvman e Cleavon
Little.

11 . 01:15
DUELO. DF BRAVOS (A gunfight) Inglaterra. 1970. cor. X9". De
Lamont Johnson, com Kirk Douglas e Johnn\ Cash.

Comédia. Ex-presidiários resolvem reunir os músicos de sua
antiga banda, arranjar dinheiro c assim evitar que o orfanato
onde foram criados seja fechado. Mas são perseguidos pela
SWAT. o exército e a irada noiva de um deles.

Thriller musical. Ex-fuzileiro e piloto de provas trabalha trans-
portando carros entre Denver e Colorado. Sem motivos aparen-
tes resolve, certo dia. fazer o percurso em 15 minutos. Resultado:
é perseguido pela policia e transformado em idolo por um
disc-jnckey doidão. A intenção é existencial, mas quem chama
atenção mesmo é a trilha sonora.

Bangue-bangue. No Velho Oeste, dois pistoleiros decidem vender
ingressos para um duelo que pretendem protagonizar. O vence-
dor e sobrevivente ficará com o dinheiro da bilheteria.

Esta è uma seleção dos filmes programados para a semana.
Confira a programação completa, diariamente, pelo Caderno B.

Recomendações
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

ANTIGÜIDADE! — Claudia
compra peças de boa quali-
dade antigas ou modernas e
também: pratas, cristais,
louças, quadros, jóias, reló-
gios, tapetes, etc. T 231-
0200-252-3095.
ANTIGÜIDADES COM-
PRO -' Relógios, bússolas,
cestantes, teodolitos, qua-
dros, bronzes, louças, mar-
fins, brinquedos a corda,
móveis, etc. Tel. 248-7650.
MACHADO ANTIGUIDA-
DES - Compra e vende mó-
veis, pratas, quadros, obj.
antigos. Francisco Sá 51/
Loja 17. T. 521-0030.

AULAS

PARTICULARES

ACOMP. ALUS - Fis, Quím,
Mat, Est, Cálc, Cont, Eco,
Bio, Port, Des, Descr. Tel.
246-3373, Pedro Copelli.
ALEMÃO/ INGLÊS - Tra-
dução, versão, intérprete,
aulas partic. tb. p/ executi-
vos. Cristina, 322-4574
APRENDA CANTO - Piano,
flauta. Arranjos disco/ de-
mo. Eliane Salek 226-7897.
Orq. sinf, Rio Jazz, Globo.
APRENDA NO VIOLÃO -
Qualquer música por você
mesmo. Método pessoal.
Prof. Ricardo 225-8385.
ATENÇÃO - Inglês/ Portu-
guês p/ estrang. História
todos níveis. Mét.intensivo/
eficaz. Fernanda 225-8385
AULA DE FRANCÊS -
Conversação, estudo de
textos PSI, etc. Tr. c/ Virgí-
nia, tel. 265-7193.
AULA DE VIOLÃO - Méto-
do simples s/ enrolação.
Esp. p/ inic. Também a do-
mie. 284-2371 Gilberto.
AULA - Mat. Fis. e Quím.,
exper. em recup. e acomp.
p/ 1°, 2° Graus e Vestib.
552-4113, Prof. Willian
AULA PARTICULAR - De
Português 10 e 2° graus.
Revisão de texto. Prof8 c/
mestrado em Português pe-
Ia PUC/ RJ. 551-9789.

AULA PARTICULAR - Ma-
temática e Física. 1o e 2°
graus, Vestibular. Wilson,
Tel. 265-2179.
AULA PART. — Mat/Fís/
Quím/Estatíst/Contab.
Descritiva/Desenho/Eco-
nomia. Eng° MARCOS ex-
Prof. Uerj Tel: 287-9984/
285-0366.

AULAS A DOMICILIO - CA
a 4a série acompanhamen-
to, de 5a a 8a série Matemá-
tica. T. 264-3544, Sueli.

AULAS DE INGLÊS - Adul-
tos/ crianças em casa ou
trabalho. Francis, dia 237-
0951 e noite 239-4579.

AULAS DE INGLÊS - Adul-
tos. Ind/grupos. Res/escrit.
Pfra c/ exp. exterior. Neide
541-6233/ 293-6901.

AULAS DE INGLÊS - Prof.
americano William. Tel.
256-6284.

AULAS DE MUSICA - Pia- GUITARRA VIOLAO BAI-
no, canto e violao. Adultos XO - Leitura, harmonia, im-
e crianpas. Popular e erudi- provisapao, jazz, rock,
to. Tel. 521 -5762. blues, contemp. 293-1161.
AULAS DE QRGAO - Te- GUITARRA - Violao, har-
clado, violao, musica po- monia funcional, improvisa-
pular. Prof. Mauro Monte- pao e leitura nos estilos
zuma e Arly. 208-8363/ Jazz, Bossa nova. Blues e
393-3456 P/ F. Rock. M6todo Berklee Col-
AULAS DE SAXOFONE lege' 227-8898, Ricardo.

P^loTFor;AFolRHSoAna HEBRAICO - Agramatica-
Berklee College of Music, baslc0: Prepajapao e tb. to-
Boston USA Tecnica nor Pografia-nogao. AtenpaoBoston, usa. i ecnica, per Eco|ogia 357.5350 Carlos.ceppao, teoria musical. Au-
las tb. a domic. 439-3424 IDIOMAS - P/ quem nao

Guilherme Mayah, inf. tel. , *P??n °i * . f,., .
p-yr Ay l3. LIQU6 3QOT3 G msrCJUGuma 

aula demonstrative
BAIXO EL£TRICO - Impro- gratis individual ou grupo,
visapao, solo, leitura, notas nas empresas ou residencia.
e cifras. Aulas com fitas K-7 T: 247-9716/ 267-1349/
e video. 247-1902. 287-4681/325-0010.
BAIXO E VIOLAO - Em La- INGLES - Aulas particula-
ranjeiras. Prof, formado no res a domicilio. Tel: 521 -
Musician Institute. T: 245- 5762. Raimundo.
9952/ 225-1724 Vinicius. |NGL&S/PORTUGUES -
BAIXO/TECLADO - Rock, Ingles tec. e empresas. Port.
Jazz. Funk, MPB. T6cnica, P/ estrang.. Tradupao, ver-
teoria, harmonia, leitura, sao. aulas partic. 396-1725.
MIDI- T- 551-7520.  INGLES - Prof, formado p/
BATERIA - Tecnica, leitura UERJ. exp. E.U.A. Escrit./
e coordenapao. Rock, Jazz, resid. Conversapao e gra-
Funk. Andre Tandeta, 274- m^tica. Kiko, 245-0612
1541' INICIACAO AO VIOLAO
COMPUTACAO - Planilha, POPULAR - M6todo pr6-
Wordstar, DOS, Basic (PC prio, domicilio. 224-7811 e
MSX). Daniel Filho. tel: 238-7425 (tarde) Carolina.
201 -2758. ITALIANO - Qualquer nivel.
COMPUTADOR - Aulas na Conversapao. etc. Profa Ro-
sua res. ou escrit. de Cr Pas- berta Lanz. Tratar Tel: 295-
cal, Cobol, DOS, carta, etc. 6073.
Leonardo 238-4385. MATEMATICA - 1° e 2°
DANQA DE SALAO - A di- graus, aulas particulares, ti-
versao sadia p/ todas as ro qualquer duvida. Tel:
idades. Bolero, soltinho, 261 -1069 Ronaldo.
samba Aprendizado pro- MATEMATICA - Aulas par-gramado "d.v.dual ou ca- tjcu|ares de 5a ga s6rie esal. Tr. c/ Isabel 242-4941. 2o grgu 2ong Su| Rjcardo
DESENHO E PINTURA - tel. 512-2567.
tamb§m preparapao prova M|CROCOMPUTADORES
desenho/ vestibular Cnan- . D0S e aplicativos
gas e adultos. 521-0537. diverSos. Prof. Inform&tica
DOMINE SEU MICRO - In- UERJ. 248-8890, Roberto.
trodupao, Ventura, Corel. 0FICINA DE SOM E M0-Animator, etc. Aula particu- yiMENTO - Psic6loga elar residencia. 447-4192. Profa da escola de teatro
FlSICA E MATEMATICA Martins Pena. 265-3328.
Acompanhamento e recu- p|ANO/TECLADO/VIO-
perapao qualquer nivel. Cal- . C|Sssico/ popular,
xU°t 9o°o on iaru mGtodo especializado,Tel. 248-8890. Roberto. crian?a/ adulto. 551 -3405.
FLAUTA DOCE E TEORIA pROFa. MUSICA-LETRAS
MUSICAL - Aulas particu- . (Reg. MEC). Teclado, Or-
lares a domic. Prof, gra- g§0. Piano, Flauta (Erud./duado. 222-6333, Luis. Pop). Canto, Percussao.

 Portugues. 241 -3621.
FRANCES - Aulas dinami-
cas c/ audiovisual/ video/ SAX AULA PARTICULAR-
canpoes. Todos niveis. Gru- Musico profissional. Respi-
po/indiv. Copa: 256-7497. rapao, leitura e improviso.

Jazz, blues, etc. 541 -5407.
FRANCES - Pfra de exce-
lente nivel, 4 anos de espe- TECLADOS - Aprenda a
cializacao na Sorbonne Pa- operar o seu. Yamaha PSR
ris Tel: 287-2456. 28 e PSR 2 - Casio CT670 eCT655. Tambem aulas de
FRANCES - Todos niveis, teclado e piano. Mariano
aulas indiv. ou grupo. Con- Leyros 254-9916.
versapao, tradupoes, revi- —;
soes de textos. 541 -8536. TENIS - Aulas particulares

ou coletivas, aprendizado
FRANCES - Varios niveis. ou treinamento. Prof, for-
Gramatica e conversapao. mado. Moacir 238-9860.
Adultos ou crianpas. Tel. xh/piiitarra
265-6867 Elizabeth. VIOLAO/GUITARRA —teoria, harmonia e improvi-
FRANC&S - Varios niveis. sapao. Material Berklee e
Suprindo objetivos diver- git. Amaury 285-7600/
sos. Tel. 256-3581. 245-0468.

CORPO LEVE - Massotera-
piap/ celulite e prevenpão.
Sauna seca e a vapor. Du-
chas e piscina. Rua Fig.
Magalhães 875 Copacaba-
na, de 9 às 21 h. Inclusive
sábs doms, feriados, tel:
235-6610 Clemente.
DEPILAÇAO DEFINITIVA -
Pinpa eletrônica e agulha,
aparelho eletrônico que
proporciona um tratamento
indolor e não deixa mancha
nem cicatrizes. Tel. 208-
1914. hora marcada.
DEPILAÇÃO DEFINITIVA
POR ELETRÔLISE - Mate-
rial individual, só para mu-
lheres. T. 275-2169.
ESTETICISTA - Limp. de
pela, massagem, depilapão,
eletrólise. Só feminino, at. a
domicílio. T. 294-1393.
ESTETICISTA - Massagem
estética e relaxante, ban-
dagem e enrijecimento, de-
pilapão quente e fria. T.
751 -0370.

GAÚCHO CABELEIREIRO
- Corte moderno fem/masc.
Ambiente requintado. Fran-
cisco Sá 35. 287-6784.

INSTITUTO DE CABELO
LANE — A Solupão inteli-
gente para seus problemas
capilares: Centro: Av. Nilo
Pepanha, 155 Gr. 224 —
Tel: 262-7815 Z. Sul: Av. N.
S. Copacabana, 807 Gr.
701 — Tel: 255-6243. Ma-
dureira: Est. do Portela, 99/
801. Polo I — Tel: 359-
9003.

MEGA HAIR - Alongamen-
to de cabelo natural, bem
cheio e bonito. Fapo e ven-
do cabelo. 556-3371.

OS CARECAS QUE ME
DESCUPEM ... - Mas este
anúncio é p/ quem ainda
tem cabelo! Não perca mais
tempo. Rubem Criston,
266-6348. de10h às 21 h.

BRINDES

PROMOCIONAIS

ATENÇÃO - Camisetas pro-
mocionais, uniformes e
brindes em malha. MPR 2
Tel. 253-6578.
CAMISETAS PROMOCIO-
NAIS - Qualidade de bouti-
que. Av. Gomes Freire 647
sla 1.001. T. 232-1976

ANTENAS PAriA TV - Ins-
talapão, extensão, reparos,
ajustes e manutenpão p/ to-
dos os canais. Tel. 237-
9262 - Copacabana. Mário.
APARELHO ELETRODO-
MÊSTICO - Consertos. As-
sist. Técnica todas as mar-
cas. Garantia 120 dias. Orp.
s/ compromisso. Buscamos
em casa. 287-1443
Para anunciar nesta sepão
ligue para 585-4160 ou
dirija-se a uma das Agên-
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL

AR CONDICIONADO - To- PASSO A PASSO - Creche
da a linha Hitachi com en- e Escola. Do BerpSrio ao
trega imediata. Condipoes CA. Das 7 is 19 h. Equipe
de pagamento facilitadas. especializada atuando tem-
Faturamento direto da fa- po integral. Musica, nata-
brica. Orpamento e anti- pao, ballet, psicomotricida-
projeto s/ compromisso. de. Aceit. crianpas p/ dia ou
Tel: (021) 580-0773. Fax: semana. R. Gal Barbosa Li-
(021) 580-2389. Te- ma 35 Copa, 255-8736
lex:(021 )22439. PIPILA CRECHE - 3 meses
AR CONDICIONADO a 4 anos, equipe especiali-
Projeto instalapao— manu- zada. Periodos de 4, 6, 9 e
tenpao, venda de ar revisa- 12 h. Tel. 288-9318, Tijuca.
do eletricidade em geral T 
269-6094 ELETRO AR. REINO INFANTiL - 3 me-
DAMun nr dda-ta r* SeS 3 6 3nOS. 7 3S 19 h.BANHODEPRATA-Cro- M-sj ^ psicomo-
Hn R«m RoTn 1 1 2q tJi ,ricidade" Colonia de ferias
201 9548/261 5558 2 a 8 an0S' ED1^4' serie.201 -9548/261 -5558. Acompanhamento de ativi-
CASAALEIXO - Lavagem dades escolares. Manha ou
restaurapao de tapetes per- ^r^|e ifn-? 6
sas. gobeleins, caucazianos •'86-4807.
e nacionais. 228-1326. ,,m« 7- Z «T~ITIA ZAIRA - Creche Mater-
FORNO MICR00NDAS nal. Nova diregao. Idade 4
Assistencia tfccnica. Aten- meses a 4 anos. Matriculas
demos a todas as marcas, abertas. Atividades pedago-
nacionais ou importadas. gicas, musicalizapao, tan-
Tel. 592-1009. que de areia e piscina. Rua
... . r,,. rr" Sebastiao Lacerda, 6 - La-MARCENARIA - Fabrica- ranjeiras. 285-1643.mos moveis sob medida. Fi-
no acabamento, 11 anos no
ramo, garantia absoluta. Hfi
293-8117. Antdnio. Escrit.
R. Hadock Lobo, 23/ 103.
MARCENARIA - Orpamen¬
to s/ compromisso. ArmS- ALIMENTOS CONGELA-
rios, coz., banh., estantes, DOS - Simplifique sua vida,
etc. Ricardo 293-3545. comida congelada a domi-

>nn a^ cilio. 268-8369/ 791 -6399.
OBRAS E REFORMAS - 
Ladrilheiro, marcenaria, as- ANIC RIST CONGELADOS
soalho, formica, telhado, - Saborosa comida conge-
bombeiro, eletricista, pintu- lada. Temos doces e salga-
ra Jos6 Willian 232-9126. dos p/ festas. 269-9175
PARE DE SE MATAR - Se BATATAS FRITAS - CHIPS
suas costas doem muito, e PALHA — Embalagens
venha conhecer Bruxaboa. 250 gr, 400 gr, super cro-
Fone: 234-7382. cantes. Entregamos a domi-—r cilio. Tel. 447-4669. Mar-PROMOCAO SINTEKO - cja
Poliuretano - Orp. s/ com- 
promisso. Knust 542-6696/ COMIDA CASEIRA -C/ ca-
287-6015/541-4694. rinho! Vou na sua casa, e

congelo p/ o mes inteiro,
(42 pratos), dilria 13.000.
T: 254-0649. D. Geraldir.

ARTE NO QUINTAL - Uma 
infancia a moda antiga ... COMIDA CONGELADA -
Pimpolhos de aprox. 1,5 a Fapo a domicilio. 30 pratos
anos; periodo integral variados. T. 256-0879, 2a e
(7:30/18:30) ou parcial 6a feira, das 9 as 17:00 h.
(manha/tarde); alimenta- COMIDA CONGELADA -
pao ngorosamente natural Fago em sua casa. di^ria Cr$Carlos de Laet g V, Ac encom sa| di.49. Tel. 268-6292 nhos 0z6|ja 5?1,340f.
ASBRAC - Para escolher C0MIDA SOB MEDIDA -
uma creche procure a Asso- Congelados balanceados p/ciapao Brasilia de Creche. dietaas c/ gosto de sa(ldetel. Q/1 -a^ab. TeL 351.3859/ 286-5227.
CANTINHO DO SOL - Cre- CONGELADOS - Atende ache e maternal. Natapao. domici|jo TeL 242-5327.cor?oral- Ligar a noite ou sabado.293-3997 Rio Comprido. _2
pidahina pidAhiniMu CRISTINA LUIZA - Conge-CIRANDA CIRANDINHA lgmos g d0mici|i0. SomosDo berpario ao C.A. Nata- formadas e |evamos carda-
^'ce'D Cm o pio. 236-7411/224-3983.3846, Rua Major Rubens l.
Vaz 537, Gavea. DIET FRUTA MIN - Fapa
hAAoni icc pr*i tp|n doces/bebidas c/ menos
PHocn n C0L,EGI°. calorias. Alimento inedito.CURSO - Do maternal ao Djab6ticos 594.3754.CA onde a crianpa aprende 
brincando. Da 1a b 4a serie DISQUE FEIRA 201 -8424 -
c/ admissao ao: Colegio Qualidade c/ comodidade,
Militar, Pedro II, Aplicapao. levamos ate voce produtos
V. Penha: R. TejupS 158 de primeirissima qualidade.
pr6x. Lgo Bicao. 350-0755. Mais barato do que voce
MARY POPPINS - AS- lmagma'
BRAC - 3 meses a 4 anos. GOSTO & PALADAR -
Piaget e Montessori. Nata- Congelados caseiros. Soli-
pao, musicalizapao, artes, cite carddpio completo. Pa-
dramatizapao e pedag6gi- cote semanal 14 pratos CrS
cas. Av. Pasteur, 459 - Ur- 7.300,00. Linha dietetica. T.
ca. Tel. 275-9776 577-6878
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V CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

iamtarpq f c4irAnn<; ARTF^ANATO Piroaravu- CURSO DE BIJUTERIAS ESTILISTA / FIGURINISTA NATAQAO 280 - Do bebe LAQUEAQAO - De cor a
JANTARES E SALGADOS ARTESANATCI-^"ogravu jr DE MODAS - Sabs, de 11 3a idade. aquanastica, anti- sua vida, trabalhamos qq.- P /festas e congelados;p/ ra e oulras teen.cas ern ma- FINAo ¦ Aul ca 14 ou 14/ 17 h. In: 17/8. ginastica. judo, ginastica m6vel. Orp s/ compromis-30 dias. Comida caseira fei- deira. Aulas de 2 a 6 f. Tel. apostMa e material. Te |NEp 

c T: 255.0999 acrobatica. trabalho para so. Casa Pierre. 295-1862.
ta c/ carinho. Cardapio c/ 256-3241 Ana Maria.  Adb-so//. ripfiripntps fisicos e men-
n?oPiro'-?l DCrS 1.3 mil' T ARTETERAPIA - A nova CURSO DE CONGELA- CURSO DE tajs Urn bem estar p/o cor- PARA 0 SEU BEBE: - Do
278-1834, Rosimeria. Psicanalise e a Linguagem MENTO - C/ apostila e 30 INGLES - Inicio imediato. e p/ a mente. 288-8309. enxoval a decoragao do
KIBE CASEIRO - Assado. daArle em seus fundamen- recjt.p/c^ejar .nscri- =; QR|GAM, NA EDUCA(;A0nto. pasta de grao deb, co e ws basicos Cu «o P/estu- goes. 452 257b. Ii)uca.  

Tunnas^ apenas 4 a,unos. . Profa. |ara Kauffmann n,nha: 256-9657beringela e outros. Enco- e profissionais da CURS0 DE DESENHO E r. Visconde de Piraja 540 Inicio 10/8 - Metodo ludico pl amai to DOS VIMESmende, tel: 275-2829. ^ f 
* 

p^i Jp {LrAlnna TECNICAS DE PINTURA - s|. 310. Te|. 274-9797. e criativo. 551 -7295. ^ALTO DOS VIMES -
—;——-—TTTrrTTT ~ Artista Plastica e Psicologa nuarhp nastel  Fabrica moveis de Vime,
O SABOR E AROMA - Dos _ Arteterapeuta. CRP: 05/ uico de Dena e FLORAIS DE BACH - Em PINTURA EM PORCELA- Rattan, Junco. piscina e
congelados mais quentes 4225 Te, 322-5662 square a Dico oe pena e 

^ formagao em Cro- NA - Estilo classico Horario jardim; reforma seu movel
r° 

miCI 
ARTFTFRAPIA Aborda 551-6500 moterapia, todo penultimo 2" a 6a tarde e noite. sabado usado. Rio Petropolis, 4520

ho Tel 542 1974. ARTETERAPIA — Aborda- 551 6500  fim-de semanadomes.ini- a tarde. Inf. 225-6535. (no Posto Texaco). Tels:
PIZZAS PRONTINHAS - P/ ScaSX. le,- ^U^aTarra d.°Tl- & 5J& % D^que^ PORTUGUES CONCURSO 771-9634 e 772-3755.
serem saboreadas. Entrego tura e analise da linguagem P|N™RA Na Barra da 284-4449¦ - R Duque ^ f de 18 20h. In: PROJETO - Arquitetura.a domicilio. Embalagem in- p|asIlca. Para profissionais ie™ Caxias101 - Vila Isabel. g/g |NEp Trav Angrense reforma p|anejamento inte-
dividual. T: 208-5007 estudantes da area de Sail- FORMAQAO DE SECRE- 14/ 4°. T: 255-0999. riores - Vera - 265-6474

 i || de Mental. Tel: 257-5444/ CURS0 DE FORMAQAO tARIAS DE ESCOLAS - cw ,McnDMATirA -Beth - 269-3159.
256-3142 Angela M.B. DE CIA DE TEATRO - Atra- Colegio Santo Alberto sv INFORMATICA - Pro- ——

>m l#"4 Carrazedo/ CRP 1250 Psi- Ves da vivencia do ator. Inf. Magno Aulas aos sabados. move curso p/novos usua- REFORMA E VENDE - Em
ACMG Atraves da CLI- cologa - Arteterapeuta. 281-3262/ 552-8901. Mi- Certificados registrados. r'°® de !?r!cAr2c0mpUine!!.0/ Pr?™°Cao Persianas verti-

"f"fb m f pauu niM,.p/cBudi.B«i.ig^. 71.226-1822/537-2315. 10 h/ 
sKzsffaSSm

£ JZS£ti*£$ rdfdeDbEo,SNd4e SfJSgS® iiSSiiSj VULCATOX — Papel pare-
MnnTpto- Bpnita Losada lnfs- 267-9191 hor. com. cone. Dur. 2 meses. Inf. 08. INEP Trav. Angrense. Sabs 8 as 11 ou 17 as 20 h. de - cort.ga sisal - tabacow
Lopes Heloisa Bevilaqua ATENQA0! - Nao comece 288-3091/278-3598. Bia. 14/ 4° Copa. T: 255-0999. " 

pa^tiUwdo 
°245-S2?23 -

Pena Franca Inicio agosto- nenhum curso de idiomas CURSO INTERIORIZAQAO FRANCESA DA CURSO '  265-9436.lnfs: 571-9988/ 258 1442. antes de conhecer o meto- —Da opressao e saude psi- Intensivo p/iniciantes e au- TEATRO P/ 3d IDADE - C/
a <~r>nni i T«rJn ~F- do revol. desenv. nos U.S.A. c6loca Vanda B. Lopes la part, de conversagao. Oti- o;a jnnaueira (Prof3 do
t?°in.r, r'Zn UAul.a CRP-OS/1054 - 15. 17 e mo nivel. Perline 542-3547. jablado). lnfs: 232-6262/
Sita e 

A?SV°MmSP: ^316 Leblon 511 -4336. 18/8 7:552-1763  FRANCES EM GRUPO -
DOS. TEX, Wordstar, Cliper. AULAS DE CERAMICA CURSO P/ GESTANTES - Para iniciantes. Novas tur- TFrF|Ar,EM - Aulas de ^alacio extensao reparosProfs, c/mestrado. S. Pena. Na Biblioteca de Botafogo, Aplicagao de tecnicas de mas. Mensalidade CrS 6 mil. manua| venda teares e aiustes e manutencao p/to-7«l 264 7627 Ru. Fa.ani. 53. «t: „,„ams„,o , ^piratao p / 240-7037 (das 13 as 17 h.) iuw"S dos os 

~SP23?-

AGORA EM TODOS OS „r„ , nnn o'S" »o. <=70 WormStica - Curses: 2-a 6' 1. 541-5677. Mara 9262 - Copacabana. MMo.

SSS3 KK
Espanhol. Emsuacasa.no computador p/ portadores ^traVes de exercicio de sen- 1. 2. 3, dBase III plus (inte- CIAL EM RECREAQAO onnf^

?aes.tee!,20n4C059l9nSCr- sibilizapao. .nf. 285-3423. O6220i.et, Henry Ford.

Ss,^,rg,isa7la —S c/E7060 St fii ?05. S P0PP°NS 2C7R5E9C7H7E6 CONSER70 w, SOM, «
map./ ^75 0010/ 287- ^ursos irurouuiunob tas, microondas, trufas, fo- Tei 325-9611 " oecuio aai c/
4681/ 267 1349 avanpados p/ professores. |hados. 6 tipos de fondue c/ —1 r— TURISMO PR0M0T0R v'S'ta gratis epagto facihta-

Linguagem LOGO. Inscr. 20 molhos, mousses, sobre- I CHING - Curso Basico VENDAS Universidade do. 234-1030/ 284-9232.
AGORA ORAT0RIA abertas. Tel. 204-Upaa. mesas geladas, paes e Ian- Prof. Marcus V. Wanick, Estacio de Sa. Tel: 293- —¦
Diccao, impostagao. Pro- REJA-LOGO INFORMATI- che especial. Av Copa. Inlcio.19/08 Local: IBRAP- 3112 ramal 230/ 232/ 239. CONSERTO - Video, TV,
blemas da fala. Voz fina, CA . Curso p/ estudantes 1059 S/ 302. T: 287-6587. SI. 551-4971/246-0437. tel. s/fio secret^na e som
rouca; ana-salada. Entrevis- jg 1" e 2° qraus. Lingua- AS MARIAS. IMPORTACAO E EXPORT. yVl.?AR9 

- |n9'es/Frances/ em gera . e.
ta s/ compromisso. Falar npm LOGO Uma maneira _  „ ^ ¦ in r4he a =.<? 11 h in- Italiano/ Espanhol e Ale- 
bem e pensar bem. Ligue aqradavel e criativa de usar CURSO RAPIDO - De Cal- INFP Trav Anaren m®° curt0 esPa?° de JMS INSTALACOES E
agora 541-5984 o comDu ado lnscr abe?- cinha e sutia. mSquina do- ^^^P- Trav. Angren- t 0 Au,as jndjviduajs ou CONSERTOS - Fax, seer.

°as Tel 
'204-0599 m6stica e indus,rlal- ,452" se,14/ 4°. T. 255-5588. 0m grupQs Conhe(;;a 0 m§. eletr. tel s/fio. video casse-

ANALISE TRANSACIO-  1400/390-1536 Angelica, inqles p/ QUEM NAO todo sem compromisso. te. tv e som. Garantia 90
NAL - (AT) curso teorico CARMINHA CONGELA- CURSos DE INGLES — Na TEM TEMPO A PERDER - Marque 1 aula demonstrate dias. 262-8450/423-3656.
Dratico - vivencial. Durapao DOS - Curso Congelados. . . t franrp<: na Fran- Novas turmas. Crianpas e va gratis. Tambem na Tiju- 
2 dias ( Sab e Dom ). Pu- Compotas. 50% desc. 226- 'ng'a«"a"0®8 "8 ,;r,an Adu|tos. Mensalidade CrS ca, Rua Soriano de Souza, MICRO COMPUTADOR
blico: Pessoas mteressadas 0944/ 246-3077. mac6es Green Way Turis- 19 mil. Marque 1 aula gra- 115/ 303. Tel. 228-2681. MSX DD PLUS GRADIEN-
em crescer e desenvolver p artoim AfiFM Vnrp mo Tels- 262-7295 ° lis no Wizard. A v. N. Sra de TE — 10 disquetes. sendo 1

SS,elP2°67nC8970 qua, te, Undas c.Mnh.s 22Q.9336.'  O^.ban^ 13^: 110

ANDECON CULTURAL 551-6577 .a.ec/Cis.ina JURSOS ^RJteolo- ^ 
A,. 

^ 
A~. ARMARI0S 

^COZINHAS fR^fp6nBMF 
— -

Cursos gratis de pintura em CERAMICA - Modelagem. Massagem Aromatica. 227- f Qah^Hnc rip 15 as clusivos Moveis sob medi- MES - S 8 16 35 mm em,ec,do. papel vegetal e v.- esmaltapao. bijouteria. Ma- 8688/ 256-2590. i^LES - SSbados de15 as clusivos. Moveis sob medi, MES SA 16.M mm«,

c!o de82 meses c/certffica- S ?elT67 58?9 DISCURSOS EM INGLES? Dom Manuel. 14/ 2°. Cen- compromisso. 269-8232/ CAM, NTSC. Orgamento
rin ao t^mino do curso 9enia'tel 

267-5819. _ Seminirio mensa, de tro. Te,: 252-7107. 294-7254. gratis. servi?o eletronico.
Inscr de 2« a 6a f de 9 

°s COMPUTAQAO GRAFICA dias de durapao, abordando |MqT F<;T,|nn<, Tt,  233-9432/ 253-8366.
18h. Pga. das Na?6es, 160 - £ na GTO Informatica. tecnicas de apresentagao INST D| ESTUDOS TU- aRRANJOS DE FL0RES -
.„h,,rin noA-in/fi lnfs: Av. das Americas, discurso em empresas. In- mbiioua uurboi u« Artificials em seda lavavel

3333 gr. 405. 325-9611. clui, tambem, orientapao e. oeclHrlsm0' Atendo domicilio e levo al-
«.,7ir.nac7irA Pnrro. ttt— para redacao de discursos. 542-2163/ 542-259b. bum. Liliana 399-4938.  ANTIGINASTILA - Lorre CONVERSAQAO IMEDIA- Aoenas oara executivos ,-taham^ 77^ ^17  ABAIXO A MONOTONIA !
pao. postura. Prf Rita Lup- JA EM 24 HORAS/ AULA com 0 njve| mjnjmo jnter- ^ ," ,n jfonnh CORTINAS - Persianas ver- - Comedia, musica, magica
pl o oonn^n^en Ingles/ Frances/ Italiano/ med^o em Inqles. Tel. ? S 6. , q^p ^pjfp Vnnp ticais.horizontaismicro.ro- ! Inesquecivel ! Family
273-8385/ 220-7123. Espanhol/ Alemao, no Wi- (021) 224-3803 FEED- t'P'okk Rwwi 

Copa. |0Si pajneis. matelasse, col- Show ! 268-2965.
zard Copa/ Barra e demais rack — LITTLE EN-  chas, palhinha Ostrower. R. n,„nD,„,n r—

APLICATIVOS DE COM- bairros do Rio. Nao pague qiand. KIRLIANGRAFIA - Como Marques Abrantes, 178-D ABC DECORAQAO - Fes-
PUTADOR P/ leigos. BE- j vef 0ferecemos tirar e interpretar a foto da Tr. 551 -8248/ 551 -6598. ta? m'antis, todos os temas
JA-LOGO Informatica, abre au|a dem0nstrativa gratis. T: ECOLOGIA - Prepare-se p/ aura, como elaborar o rela- n noAC p . oQ^eQonn,^ooetQc?TP t0'
•novas turmas em agosto 521 -7846/ 287-4681/ a RIO-92. Seja Guia Ecolo- torio Dia 10/8 de 9:30 as DECORADORAS - Projetos 284-9200/ 228-8537.
Te| 204 0599_ 325-0010/ 267-1349. gico. Inscribes abertas Ini- 18 h. 220-4895/262-0739. de 'nterio'es Orgamentos/ ABRACADABRA mAg|CA impHntn MART cornproriiibbu. Mild c ibine-
ARQUITETURA/INTERIO- CORTE E COSTURA - S/ ApoiO 233-9487 MEMORIZACpAO - Apren- nia 286-2716/ 227-3480. " Fa?a uma.fes,a de ar-
RES - Proj, reforma, moveis calculos, c/kits e c/monta-  da tecnica p/ampliar capa- pec mil mTi /° ma9'co V ^
sob medida Malu 266- qem Prox. Metro Flamen- ESPANHOL - 10 sabs, de 9 cidade de memorizar e FORM-PISO - CrS 6 mil RIN, p/criangas e adultos,
R201 Inarid 286-8019. ao lnfs-551-6719. as 12h. Inicio: 24/08. INEP aprender. Tel. 541-9733. cojocado - carpete^ou em aniversarios,_cong_res-

 nnm Mani»i 14/?°rpn_ —I ^taco. Confira conosco. Tel. sos, empresas. Reg. Prof.
ARTE CULINARIA Cos CU"®0ndf/f'aJz°UTXsS T: 252-7107 sTu's 541 5625  14767-RJ 7: 268-5616.

^4«5prJ£S c=™da?/DIS2RFfsA7°APES™
Sfr 259 8054 lit S"S7»':RCJP ,2#,iRu,hss&asr
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

A FESTA ACABA - Mas fi- BUFFET CHABLIS - Casa-
cam as lembranpas. Filma- mentos, bodas e aniversa-
gens, fotos e brindes em rios. Aceita-se encomendas:
porcelana pintada a mao. kit-salgados, doces, bolos e
Sueli 252-1363/ 592-3192 souvenirs. Discoteca c/ eq.-
A FESTA INTELIGENTE S & R Som. 345-6537.
Um show de musica, teatro BUFFET ESPAQO 22 - (Noe literatura na escola ou em MAM). Coqueteis e janta-casa. Film, gratis 714-5521. res p/ casamentos, bodasetc. Tel. 262-3571.ALGODAO DOCE - Faz to-
da a sua decorapao. ani- BUFFET ESPLENDIDA -
mapao, som, buffet, cerimo- Fartissimo, saloes. musica.
nial de 15 anos encomendas de salgados e
casamento. Tel. 447-3031. doces. Tamb&m a domicilio.

Facilito pagto. T. 270-
ALUGA-SE CASA - P/ fes- 5267/ 270-8966.

oa^nfR?,tHSO?°rnmnl^nB0Htr BUFFET SHANGRI-LA -nico. Buffet completo. de- s j? -| a qualidade e alu-cofacao, animagao, som . \ H Z ¦ ?
filmagem. Tel. 226-2652/ ?huel,de mesa- cad,eira- io*'
266-1449 ' C0P0S' ta?as etc-" 

 Salao especial p/ festas.
ALUGA-SE PISCINA DE 581-7456 e 281 -4416.
BOLAS - Torne a festa do BUFFET VAUDEVILLE —
seu filho uma loucura! C/ Inaugurando salao de festas
piscina festibol. Promopao Zona Sul e Zona Norte pre-especial. Tel: 288-0686. po de promopao. Realiza-
ALUGA-SE PULA-PULA mos c®sa,mentos' aniversa-
Janjao Dragao, Dino Bolao ~os' bot?as> iantar "
e Circo Voador. JUMP Dl- ^ornr° ma*.imo em Qualida-
\/cdcAcc otc "71 r\~7 de. Garantimos o sucsssoVERSOES 275-/10/. em sug festg Consu|te.nos
ALUGO TOALHAS — Me- sem compromisso. Tel:
talasse tule renda v/cores 594-6317.
c a n del a b rosI e m b r a n c i n h a CASA D0 RECREIO BEL-Tel: 714-9757/719-8892. 0(jmo espa(,Q c/ 2
ALUGO TOALHAS — Me- saloes. pise., sauna, a 200
talasse tule renda v/cores m praia. Alugo p/ festas.
candelabros lembrancinhas. Tel. 437-8320/ 325-2945
Tel: 714-9757/719-8892. CHOPP BRAHMA - Refri-
ANIMAQAO - C/ Musica, gerantes. Self service. Cho-
teatro, artes plasticas. todas peiras eletricas ou gelo.
as brincadeiras e mais. Aluguel mesas/ cadeiras.
Mauricio Tel. 208-7244. Assist, tecnica 24h. PBX:

270-3291 e 270-3422.
animaqAo COMPLETA
Som, Teatrinho, Minhocao, CHURRASCARIA EM SUA
Palhapos e Brindes. SHA- CASA - Para suas festas ou
NA FESTA I T. 264-4329. reunioes. Voce vai gostar.Telefone para 392-5039.
ANIMAR-TE- Animapao de
festas infantis. Brincadeiras CONFECQAO DE FANTA-
criativas c/brindes e livros, SIAS - Animadores e Fes-
karaoke, gincana e muito teiros, vistam-se conforme
mais. T: 267-8764, Sandra, o tema da festa. 267-3648.
AO SOM INTIMISTA - Ver- CONJUNTO MUSICAL -
sao "light" do Som de Or- P/ festas, amvers^rios, ca-
chestra, exclusiva p/ reu- samentos, bodas, etc. Qq.
nioes "en petit comite". evento. 594-9724 Marcia.

Q9^rl6?7R MMr™„n56" DANQA DE SALAO - Do9235 e 236-3268 Couto. g0|ero passando pelo Rock
AO VIVO TECLADOS - Or- at& chegar ao Tango, a
questrais, todos os repert6- CENTER ACADEMIA, R. da
rios. Eventos: Receppao, Alfandega, 67/ sobreloja,
bodas, aniv, casam. Tel: 242-8760. Oferepe aulas
230-6595 e 393-7821. em grupo ou individual de

 2a a 5a f„ a partir de 18:30
BAIXINHO - Curta sua fes- Turmas novas dia 05/08.
ta c/ brinquedos eletro-me- ...
canicos. Seus amiguinhos DECORAQAO FESTAS IN-
irao adorar. 290-3984. FANTIS — Originalidade,

 bom gosto, fino acabamen-
BELLE'S PRODUQAO - to, q.quer. tema, albuns De-
Organizamos festas c/ me- mo—i_jna — 248-7610.
Ihores profissionais. Deco-  . 
rapao infantil varios temas, DECORACOES FESTAS
fimagens, som, carrocinhas, INFANTIS - Qualquer tema.
buffet, etc. 390-5831 Bete/ Infs. Tel. 521-5551 ou
350-0399 Lena. (0242) 43-2408.

~~~t ~7~ 
DIFERENTE E CRIATIVO -

BETH S — Buffe verdadei- T m 0 Som dos pro.ra festa para o paladar rece- fjssjonais p/ eventos, festas
ba como anfitriao divirta-se e jjsQoteca infanto-juvenil.como convidado quinze gfejj0s luminosos. Luiz ou
anos bodas casamento fes- AnHr6 99R-1107
tas infantil inaugurapoes al- —
mogo jantar etc... Temos sa- DISCOTECA — Equipa-
loes reserve com mento profissional bola ma-
antecedencia aluguel de luca, strob luzes mangueira,
mesas e cadeiras Tel. 446- sirene, fumapa bolinhas sa-
5610 bao c/animapao Marcos.

332-3280.
BUFFET ALVAR0 MOR-
GADO - Casamentos, ani- DISCOTECA Som, luzes,
versarios, formaturas. Pre- animapao, bolinhas sabao.
po, qualidade, honestidade. fumapa, efeitos especiais.
T. 280-1078/ 590-2131. 326-1195/268-5145.

DISQUE DELICIAS - Sal-
gados, doces em geral, bo-
los, bombons e pirulitos. Li-
gue: 208-0554.
DOÇURA BUFFET - Co-
quetel, festas infantis, ban-
quetes, receppões em fir-
mas. Tel: 542-0363.
ELMA DECORAÇÕES DE
FESTAS INFANTIS - Ga-
rantimos sucesso e origina-
lidade. Tel. 512-5402
EQUIPE TRIARTE - Orna-
mentapão, Personalizapão,
Enfeites e Aluguel de toa-
lhas. Regina, 571 -0260.

FEITO DE FESTA — Deco-
rapão de festas infantis. R.
Vol. da Pátria 249 sala 204.
Tel. 246-3144. Das 13 às
18h.
FILMAGEM - C/ legenda e
sonoriz. Animapão, decor.
festas.Qualquer bairro. 222-
1665, após 18h Cristiano
FILMAGEM EM S-VHS -
Qualidade, experiência e
sensibilidade dos melhores
profissionais da área de vi-
deo. A partir de 50 mil. Mis-
ter Vídeo 255-8504.
FILMAGENS EM VHS -
Eventos em geral, efeitos,
roteiro, legenda edipão
Tel. 258-0067
FILMAGENS EM VHS -
Eventos em geral, partos e
cirurgias. Edipâo. Edmundo,
tel. 237-0215.
FILMAGENS - Equip. e
efeitos digitais, sonoriza-
pão, edipão e legendas
p/computador. 394-3331.
FILMAGENS - Festas, ca-
samentos, shows, reporta-
gens, etc. Tel: 265-2388/
342-2447.

FILMANDO E FOTOGRA-
FANDO - As suas emo-
pões. 3 vezes s/ juros. Ser-
vipo Classe A. Foto Stúdio
Amilton. Infs: 235-0631.

GAZIO'S VlDEO - Filma-
gem em VHS. Abertura
computadorizada, efeitos
especiais, sonorizapão. Tel-
ma. 221 -7875 comercial.

GM PRODUÇÕES - Filma-
gem de eventos em VHS,
S-VHS. Stúdio prof. com-
putadorizado. 521 -2278.

GRAVAÇÕES EM VlDEO -
Edipão c/ efeitos especiais,
sonorizapão e legenda. Fita
importada. Tel. 294-6035.

GRUPO BALA - Festas in-
fantis, decorapão completa
e diversos tipos de anima-
pão. Infs: 247-2670, Ana e
287-3926, Cláudia.

GRUPO TEATRO LIRA -
Faz 10 anos de animapão.
Prepos em promopão no te-
ma de sua festa. 394-5516.

GURGEL'S BUFFET - Buf-
fet completo p/ festas em
geral. Temos mesa de frios.
241 -0592 Kátia.

KIT ESCOLAR - Mamãe,
não tenha trabalho, dê a
festa de seu filho na escola,
c/ nosso kit especial. Emba-
lagem individual p/ cada
crianpa, sendo da professo-
ra grátis. Consulte-nos:
227-0482.

KID BIRILA E A TURMA
DO ZÉ FELIZ - Música, tea-
tro, literatura e um concurso
escolar que distribui milha-
res de brindes. T. 714-5521
KIT FESTA — Embalagem a
sua escolha c/Jujubas, ba-
Ias coloridas e goma, amen-
doins coloridos e salgados,
biscoitos de milho, batata
frita. Entega a domicilio.
447-4669 Mareia.
LEAL CARROCINHAS —
Hot dog. pizza, batata, pi-
poca, algodão doce, salga-
dinhos, refrigerantes. Tel:
261-0563/270-1167.
MUSICA AO VIVO — Fes-
tas, jantares e reuniões. Re-
pertório: Bossa-Nova e
Golden Years. Tel: 257-
6050 e 237-3529.
NICE CHOCOLATES
Bombons finos, Pirulitos in-
fantis, Lembrapas p/ festas
em geral, Personalizapões,
Bolo fatiado e Doces. Tels.
267-4587/ 247-4239/
239-2857.
ORGANISTA - Casamen-
tos, receppões, bodas, mis-
sas, 15 anos. Órgão próprio.
Tr. 245-2112/ 245-5119
ÓRGÃO/ TECLADOS OR-
QUESTRAIS - Repertório
MPB e internacional. Re-
ceppões em geral. Luiz Pau-
Io, tel. 295-5767.
SANDUÍCHE A METRO -
Fornepo p/ festas c/ div. ti-
pos de recheios e frutas.
Decoro a mesa. 227:0482.
SN SOM - Discoteca, luzes,
fumapa e efeitos especiais.
O melhor som do Rio, fapa
sua festa conosco. Eduardo,
521 -9432/ 294-7837
SOM DE ORCHESTRA -
Tecladista, solo - Vocalista
p/ ouvir e danpar. Recep-
pões, coquetéis e outros
eventos. T: 256-9235 e
236-3268 Couto.
SOM, ILUMINAÇÃO &
ANIMAÇÃO - Equipamen-
to profissional p/ festas ou
eventos. Fumapa de gelo
seco, laiser, canhão segui-
dor, telão, etc. Ligue c/ an-
tecedência! 275-0410 Mar-
co Aurélio.
SOM PARA FESTAS - In-
fantis c/ animapão, adulto,
receppões. C/ satélites co-
loridos, luz negra, estro-
bo.2a a 5af 20 mil. 225-
4390 Edson Luis.
SOM PLUS - Equipe pro-
fissional faz sua festa. Som,
animapão, iluminapão. fu-
mapa. 392-1029/325-3224
STÚDIO J.SOM — Som e
luzes para incrementar sua
festa. Animapões, temos fu-
mapa. 234-7340 ANTONIO
LUIZ.

STÚDIO ZOOM FOTO E
VlDEO - Exija qualidade na
sua produpão. 351 -9269
André ou 351 -8893 Carlos.
TARTARUGA NINJA - A-
luga-se linda festa. Monta-
gem e desmontagem no lo-
cal. 709-4686 Helena.
VOVÔ DILÚ ANIMAÇÃO -
Como num conto de fadas.
Teatrinho, palhapos e os
mais queridos personagens
infantis. Tel. 236-2833.

IMÓVEIS

SERVIÇOS

ABADE IMÓVEIS - Admi-
nistrapão, Corretagens, Cer-
tidões. Tel: 240-1036 Lírio
Mendonpa. CRECI 7076
FCM EMPREEND IMOB
LTDA - Locapão e Condo-
mínio. Av. Almte. Barroso.
91/1002. Tels: 533-0164/
533-3495.

LIVROS E

REVISTAS

GIBI MANIA - Gibis nacio-
nais e importados Raridade
p/ colecionador. Tudo em
RPG. Compra e venda Rua
Jurupari, 1 9 Loja E - Tijuca.
Tel: 264-9752.
LILA VENDE - Enciclopé-
dias Barsa (16 vol.) / El Ar-
te moderno (2 vol.) J. C.
Argan. 242-7258
LIVRARIA PORTELA
(SEBO), Troco, compro e
vendo. Estrada do Portela
51, Madureira. T. 390-4386
NOVO SEBO - Compramos
e vendemos livros usados.
Rua Alcântara Machado 36
sloja 202. T. 541 -2527.
VENDO LIVROS DE OF-
TALMOLOGIA - Em geral.
Campo visual e ortóptica.
T: 249-6527/ 571-7127.

LOCAÇÃO

VÍDEOS
ALUGUEL DE FILMADO-
RAS - Diária CrS 23 mil.
RENTAL SUL, 247-7047.
Vise. Pirajá, 86 sloja 02.
LASER SOUND CD CLUB
- Seu grupo preferido em
som digital. Diversos títu-
los. Planos mensal e diário.
R. da Quitanda, 68/ 1.104.
T: 232-3182.

A BIJOUX & PEÇAS DE
MONTAGEM - — * Dife-
rentes, exclusivas, importa-
das p/sua criapão! Atac &
Varejo ' Cartão de crédito "
BOVÊ Copa Sta. Clara. 98/
207 * 235-4693
ALTA COSTURA - Fapa
você mesmo aquele modelo
que tanto gosta. Aprenda
alta costura com quem sa-
be Sistema sentezimal de
modelagem e costura, fácil
e perfeito. 3as. e 5as. de 9 às
12 h. Início dia 13/8. Infs: O
Sol, 294-5099/ 294-5149
AO BLASER E TAILLEUR
— 100% linho, sob medida,
várias cores e modelos. CrS
30 e 45 mil. Tel: 391-7185.
ATELIER — Confecpões e
aluguel grinaldas arranjos
p/noivas, etc. solidei e cas-
quetes, arranjos p/decora-
pão Tel. 709-0255.
ATENÇÃO! Pepas p/ mon-
tagem de bijuterias! Agora
os prepos + baixos p/ as
pepas básicas! Comprove!
Copa Sta Clara,98/207
tel:235-4643.

BIJOU RIO - Ipanema. Pe-
pas p/ montagem de bijou-
terias, correntes, botões,
etc. Atacado e varejo. Na-
cionais e importados. Rua
Vise. de Pirajá, 111 Ij. 2 ou
R. Teixeira de Melo, 53 Ij. 2.
Ppa Gal Osório. Tels. 287-
9997/287-0041.
CERZIDEIRA - De cashe-
mere, lã. malhas, moletons,
meias elásticas e ren-
das.Infs: 259-144T. Leblon.
CONFECÇÃO — Em linho.
seda, lingerie, javanesa, po-
peline. Fabricapão própria
direto a consumidor/reven-
dedor. O menor prepo e até
30/60 dias p/pagar. Aceita-
mos Credicard/Diners/Tris-
hop sem acréscimo. Confi-
ra: Av. Rio Branco, 257/414
- Cinelândia. T: 533-2493.
COSTUREIRA - Costura fi-
na e consertos. Telefone.
265-4554.
EM IPANEMA PEÇAS P/
MONTAGEM - Alfinetes,
contra-pinos, tulipas, fe-
chos, clips, pérolas, cristais,
contas e correntes. Prepos
iguais ao do Centro da Ci-
dade. Vise. Pirajá 550/ 310.
259-4594
GRAVATAS SEDA PURA -
Lindas, CrS 5.400.00 Va-
mos até você. T. 288-0180
Precisamos Revendedores.
MAMÃE - No dia 12 de
Agosto vista uma lingerie
Calepon. O papai vai ado-
rar! Ligue 228-7819. pronta
entrega da fábrica.

AULAS DE GUITARRA -
Improvisapão. harmonia,
leitura e ritmo Prof. Cario
Filipe Tel. 552-4717.
BEETHOVEN PIANOS —
Vende/compra/cauda, ap-
to arms. fac. Riachuelo,
390. Centro 222-2791/
232-5209.
CLÁSSICOS EM VlDEO -
Óperas, ballets e sinfonias:
As grandes produpões dos
maiores teatros do mundo.
0 melhor da TV dos EUA.
Hi-fi, stéreo perfeito, S-
VHS. Tel. 537-1287.
DISCOS - Vendo raridades,
música Brasileira e Estran-
geira fora de catálogo. Mar-
car hora. Ivan, 205-1757.
HITS DISCOS - Discos e
CD's em geral. Compro,
troco e vendo Rua Uruguai
218. Lj 6 Tel 288-3030
PRODUÇÃO DE DISCOS E
DEMOS - P/ cantor ou
compositor. Fapo arranjos,
só precisa pôr a voz. Te-
lefone! Marcos. 273-5658
VlDEOS DE JAZZ - Big
Bands, grandes shows de
rock, Elvis, Sinatra - o me-
lhor da TV americana. Gra-
vapões Hi Fi. T. 537-1287

BOSQUE DOS CÃES — O
mais belo Hotel para cães
do Rio, eleito para filmagem
de 'Lua Cheia de Amor'.
Hospedagem, adestramen-
to. Venda de cães. 382-
4879 Jacarepaguá
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TAROT ASTROL0GICO—
Abordagem pianos fisico.

ANALISE DA MANDALA emocional e espiritual.
ASTROL0GICA - Perso- Onentepao para future,.
nalidade Pessoal Orienta- Marcar tel. 247-1044.
gao profiss. e aconselha- TAROT E BARALHO Cl-mento. 227-1009. Trat. GANO Aulas, metodo
p/amanha. pratico. Consultas: Cyntia,
ASTROANALISE P/ 'el: 382-1369.
criangas e adultos. An&lise JAROT - Mapa Astral, Flo-completa do mapa astral, ra| j-jg Bach. Cascadura P
previsoes, auto conheci- seca R Miranda - 289-mento, sinastria. 556-3003. 6695 Sonia Andrade.
ASTROLOGIA E AUTO
CONHECIMENTO - Anali-
se e cursos. Nivel b&sico. .<
medio e avangado. Pfra. K£- A CESTA CAFE da Ma-
tia Lins, 246-5968 nha Quatro Folhas e o pre-sente especial - Tel.: Central
ASTROLOGIA—Mapa as- 246-3484 Barra 447-2491
tral, anSlise por compu- Tijuca 242-2367 Bangu -
tador. 5 tipos d sua escolha. 332-6311 Nao cobramos
Tradicional. KSrmico, perfil taxa de entrega.
profissional, anSlise astral ,„Tn)l ^rr.^.AC.—do mes e sinastria (p/casal) ALTO ASTRAL CESTAS -
T 205-5786 MENSAGEI- Presenteie o Papal c/o nos-
RO DAS ESTRELAS. so mais novo langamento:

Cestas em madeira chei-
CURSOS E CONSULTAS nhas de guloseimas, doces
Runas/ cristais, cromotera- e salgadas, produtos casei-
pia/ formagao terapeutas ros e importados. Ele vai
nova era Ligagao tarot, as- amar este presente. Ligue:
trologia, etc Abertura intui- 238-2732.
gao. Vidas passadas. Tel.
286-6804 BOM DIA - Cestas cafe da

manha. aproveite promogaoJOGO DE BUZIOS - As- Dia dos Pais. Tel. 238-
suntos s6rios. Marcar hora 3911/278-0800.
Tel. 232-4654 Eli.;— BON-APPETIT - Cestas p/JOGO TAR0 - Orientagao caf§ da manha ou ch6, c/
previsoes futuras. Atendo jornal ou revista. Presenteie
diariamente. Marcar: 512- seu papai! Tel. 246-3264.
2567. M&nica.CAF£ DA MANHA & CIA -
NOSTRADAMUS E AS Presenteie c/ nossas cestas
PROFECIAS PARA O TER- de cafe, ch3, queijos e vi-
CEIRO MILENIO — Pales- nhos, frutas e infantil. 264-
tra sobre o apocalipse d luz 5393/ 577-4024.
doesoterismo—Palestra c/
BOSCO VIEGAS Dia 18 CAF^ DA MANHA SUR-
agosto — 14 as 19 h. PRESA - Um completo cafe
Hotel Eldorado — Inf: 235- colonial ou um requintado
1503 queijos e vinhos em cestas

decoradas. 227-8864.
NUMEROLOGIA - Auto cgPrriAi
conhecimento, previsoes. CAFE ESPECIAL - Cestas
Meditagao Atende pessoa decoradas de cafe, lanche,
iuridica. 235-5141 Emidio. {ru,as- queijos e vinhos. A

domicilio. T. 267-3628.
PROF. YMAHI - Tar6logo ^ niA DOS PAISnumerblogo. S6 atende c/ CESTAS DIA UUb KAlb
hora marcada. Prego CrS Presenteie c/nossas cestas
5.000,00 Tel: 577-1378. d® ca,f- ,chS' 9ueiJ°.s % vl"

nhos, frutas e infantil. 264-
QUIROMANCIA - Os mis- 5393/ 577-4024.
t6rios da vida nas linhas da CFIOCOLATES FINOS -
mao. Cursos e consultas na Bombons e truffas linda-Quiromance. Academia mente embalados p/ pre-Brasileira de Quirologia. sentes, festas. EncomendasRegina Ferrari eRensto An- c/ Regjna 541,9416 outunes Tel: 247-0454. R. Beth 237-7589.Vise, de Pira &, 4 s/ 201.DIA DOS PAIS - Presenteie
RAINBOW - 1a loja esot6ri- quem te da colher de cha o
ca llha do Governador. R. ano inteiro. Temos lindas
Cambauba, 1293-A. 396- cestas cafe manha. Reserva
9188. Livros, pendulos, sa- 593-7122/'592-5447.
grada chama violeta (St.
Germain), Tarot, vela dos DIA DOS PAIS - Presen-
mist6rios. Ciganas. Mapa teie c/Cesta Diet Natural c/
Astral Runas e fitas relax. 20 prod..jornal esot. e car-
Inscr. abertas p/ Curso de tao signo. Ligia 295-4989.
Tarot ede cristais PARA 0 PAPAI - Sentir-se
TAROLOGA — Sensitiva especial de para ele uma
atende atr£ves do tarot mi- cesta finamente decorada.
tolbgico e cigano. Maryan- Use seu charme e imagi-
na 294-6275. nagao. Cafe da manha,

queijos e vinho, executivo.
TARO Prof. Paulo Burla- 266-2790/ 295-3321.
maqui informa amigos r»m^iMAi ^
clientes seu novo tel. p/ ^EJA ORIGINAL - De uma
consultas: 294-1829 Cesta Surpresa Ego no Dia

dos Pais. Lindamente deco-
TAROT - Abordagem mito- rada c/ produtos importa-
I6gica. hora marcada Profa dos. 227-0482.
Iris 246-0547. UM T0QUE DE CLASSE -
TAROT - Consultas. Revele Cestas cafe da manha e ca-
sua resposta atraves da sua sa'- Diet, Infantil, Prive, etc.
forca interior. Elza Sapliski. Orientado por Nutricionista.
tel: 542 6077. 246-0547

PROFISSIONAIS

LIBERAIS
ADMINISTRAÇÃO DE
BENS - Advocacia e Con-
tabilidade em geral. Procu-
re-nos, tel: 220-6639.
ADVOCACIA - Dra Anto-
nieta. Ação Despejo/ Revi-
sional aluguel/ Família/ In-
ventários/ IN PS/ Rev.
aposentadoria. 232-1285.
ADVOGADOS ASSOC./
CONSULTORIA - Raul Tei-
xeira, Fernando de Sousa e
Guilherme Chaves comuni-
cam seu novo endereço. Av.
Almte Barroso 6/ 903. Tel.
262-6730/ 262-3365.
ASSSESSORIA E CON-
SULTORIA - Na área de
Ciências Humanas. Pesqui-
sas, teses, bibliografias,
projetos, acompanhamen-
tos. Trabalhos de faculdade.
512-3357.
BABY SITTER - Cuido do
seu filho c/ carinho. Telefo-
ne. 265-4554.
CGS CONSULTORES AS-
SOCIADOS - Contabilida-
de, Depto Pessoal, Informá-
tica, legalizações, escritas
em atraso, folha pagto, sis-
temas, mala direta. T. 270-
8910 p/ manhã.
CLÍNICA GERAL - Dr. Viní-
cius. Av Nilo Peçanha, 50/
814, Centro. Tels: 532-
0513/ 293-7130.
CONDOMÍNIOS - Elabora-
mos Convenções, Regula-
mentos internos e Legaliza-
mos condomínios. Cônsul-
toria completa: Jurídica,
Administrativa e Contábil.
Fazemos auditorias nas
contas. Fone: 447-3944 e
447-4587.
CONTABILIDADE INFOR-
MATIZADA - Serv. conta-
beis em geral, leg. de firmas,
escritas em atraso, Depto
Pessoal, contab. de condo-
mínios, Imp. Renda. Tel.
390-9070.
CONTABILIDADE INFOR-
MATIZADA - Legalização
de firmas, contabilidade
simples, escritas em atrazo,
dept0 de pessoal. Rapidez.
Ronaldo Braga: 232-6495.
CONTADOR SÉRGIO - Le-
galização Empresa. Contab.
micro, Adm. Cond. CRC
16.903.1. T. 220-1903.

CRIACÃO DE TEXTOS -
Folhetos, Mala direta. Mar-
cas e Publicidade. Tels:
248-7229/ 254-9066 Fred.
CURTA SUAS HORAS DE
LAZER — Na sua ausência
- As vovós-sitter ficam com
seus filhos, dando-lhes
amor - segurança - con-
fiança Dir Nadir V. Ferrari.
Reservas antecipadas 24 h
T. 294-4618/259-8054/
294-1413.

DATILOGRAFIA ESPECIA-
LIZADA EM IBM - Trab.
urg. e conf, qq. idioma, incl.
sab/ dom. larga exp. 205-
6290/ 556-3485. Graça.
DATILOGRAFIA EM COM-
PUTADOR - Port/lnglês/
Espanhol, qq. doe. Impres-
são matric./'laser. 268-6718

DATILOGRAFIA - Máquina
elétrica Olivetti. Português/
Inglês. Inclusive finais de
semana. T: 205-8567 Olga.
DATILOGRAFIA - Portu-
guês. Inglês. IBM elétrica.
CrS 400,00 a lauda. Iara Tel.
267-8519.
DISQUE—FAX 552-6570 -
Se você não tem FAX, use o
nosso. C/ serviço Office
Boy. RJ, nac. e internac.

EDIÇÃO DE DOCUMEN-
TOS - Textos, gráficos, ta-
belas, mala direta, transpa-
rências, etc. 265-3033.
EDITORAÇÃO ELETRÔNI-
CA - Livros, manuais, revis-
tas, jornais, tabelas, fórmu-
Ias, impressão a laser. Tel:
322-3669.
FAÇA SEU BOOK - Vire
modelo! CrS 45 mil em 3
pare. 12 fotos. 285-6878
Fernando III Foto Studio.
HOMEOPATIA DR. JOSÉ
PÊCEGO - Dieta, Alergias,
Doenças Crônicas. CRM
28.585/ 1. Av. Ataulfo de
Paiva 527/ 3o andar, Le-
blon, 239-5245. Conv. BB,
BC, CABERJ, Eletros, IBM,
Petrobrás, S. B., CNEN.
LEGALIZAÇÃO DE FIR-
MAS - Legalizo c/ assesso-
ria fiscal, contábil e jurídi-
ca. 240-1036, Lírio.
LEGAL TERR REMEMB/
DESM — Projetos inds fi-
nan legalização de firmas
atual escritas atras Bureaux
Computação Tel 278-3148
Domingos.
NEUROLOGIA - Dra Cris-
tiane Ribeiro. N. S. de Co-
pacabana, 195/ 907. Tels.
541-6194/ 293-7130.

SE VOCE QUER APARE-
CER — Mas não sabe es-
crever (ou não tem tempo)
livros, teses, palestras e
serv. de redação em geral.
CONSULTORIA E GHOST
WRITER. 257-9812.

PRONTA

ENTREGA
ABC-CONFECÇÃO P/ BE-
BÉ - Colcha, bolsa, prote-
tor, jogo lençol, capa carri-
nho, kit entrega grátis, atac.
ou varejo, 521 -3185.
ALÔ FRALDAS - Fraldas
descartáveis, nacionais e
importadas, c/ excelentes
preços. Entrega a domicílio.
Tel: 552-7089 de 2a à 6a
feira das 8:30 às 18:30 h e
aos sábados das 9 às 15 h.
CAMISOLAS, PIJAMAS,
BABY DOL, ETC - Adulto
e infantil. Ótimos preços.
Karla, 256-0932.
CONFECÇÃO FEMININA -
Em popeline, javaneza e li-
nho. Vários modelos, c/
preço de fábrica. Pagto em
30 dias, atacado e varejo.
Tel. 322-2372
ENXOVAL P/ NOIVAS E
BEBÊS - Compre na Pron-
ta-Entrega, tudo que o va-
rejo oferece em cama, mesa
e banho, 30% mais barato.
Melhores marcas. AL-
FAIAS, R. Vise. Pirajá 550/
312. T. 511-2942

MORDITTA CONFECC0ES ATENDIMENTO PSICA-
LTDA - Roupas intimas e de NALlTICO - Nossa propos-
dormir em consignagao. P/ ta e tornar a Psiicanalise
todo Brasil Fabricagao pro- acessivel a voce. Tel. 537-
pria. (021) 577-7448 3215, Coord. Dr. Jose Luis

Damiano. CRP: 05/ 5210
conscience corpo-

Conhega o seu corpo
AUTO SOCORRO BOTE- e atinja um maior equilibrio
LHO - Carro leve e pesado, fisico e emocional. Maria
24 h. Atendo Grande Rio. Ines, Tel. 286-1631.
Aceitamos Credicard e Di- z : „ .
ners. 580-9079/ 580-1 965 DANCA - Se voce quer sol-

tar seu corpo, descontrair,
CABELEIREIRO 24 H brincar, criar sua propria
BEAUTY DOMICILIAR danga, pare de pensar e ve-
Unissex. adultos e criangas. nha cair na danga, grupo
Inclusive sab e dom. Pro- misto. Beth, tel. 363-1782.
dugoes Noivas e 15 Anos. TTrT^rrTTTTTTI T
Prego individual e pacote. FISITERAPEUTA - Atende
Contato 287-7933. a domic • Prot?'- ne^o! or-

top. e reumat. Tel. 258-
CHAVEIRO CAMARG 4053. Maria Aparecida.
Plantao 24 h. Sab/Dom/fe-
riados. R. Passagem, 146 L/ FLORAIS DE BACH - Co_n-
1. T-542-6696/ 541-2093. tra ansiedade, depressao,

insonia, medo, etc. Psic.
CHAVEIRO TRANCAUTO Deise Carvalho, 542-5628
Oficinas volantes c/ radio- ... T
fonia p/ atendimento Rio,
Niteroi e Baixada. Chama- PSICOMOTRICIDADE -
das 391 -0770/ 391 -1360. Voz' ,ala' 9a9ueira, inibi-

gao, aprendizagem, etc. Dr.
FARMACIA DO LEME Sergio Sclebin 265-4493/
Dia e noite. Entrega domici- 285-7462. CRF 4850/RJ.
lio. Tudo perfumaria. 275- |A. r~
3847. Filial Barra 433-2313 FONOAUDlOLOGA - P/

criangas/ad. c/ prob. voz,
falaeaprend.esc. ADRESS.

tfUilWittflCR FA: 0750. T. 294-4137
HOMEOPATIA DR. MAR- GESTALT TERAPIA - Ado-
COS DE CASTRO - Florais lescente, adulto, casal, gru-de Bach, Terapia Bioener- po de estudo. Dra Ana
getica. Obesid , Alerg., clin. Magnelli. Tel: 258-2925.
ger. Golden, Amil, Hospital,
S. Brade, Cabesp, IBM. GINASTICA P/3a IDADE-
Manha/ tarde/ noite, Copa: Exercicios preventivos p/
256-9132/ 235-2796 Tiju- coluna, reumato, cardio-
ca: 228-7112 resp, circulatorios. Progra-

ma individual. Dra Erminia
ACUPUNTURA - A cura Monteiro, CREFITO 2/
atraves do equilibrio ener- 1300. R. Siq. Campos, 43/
getico. Dra Marcia Guttler 621 Copa. 255-8335.
T.226-7293. Real Grandeza —r—X
182 c.8. CRM 5249081 /5. nPECEGO - Alergia, Doen-
ACUPUNTURA DA CHINA ?as Cronicas e Dieta. CRM
- Dr. Wang Chung Hsueh. 28.585/ 1. Leblon, 239-
CRM 5252255/3. Esporao, 5245-
Dor de Articulagao./ Colu- MISDIAGNOSE - Descu-na, Torsao. Gastrite, Ulcera, ^ra 0 gue VOCg tem a partirEnxaqueca, Insonia, etc. R. ^ exame dos sinais na irisBarao de Lucena^ 48/ 06. 0|hos. Prof. Helder Car-Botafogo. Tel. 226-9766. va!ho ,nsl Aurora de Te.
ACUpUNTURA - D, S.,
gio Rosenfeld, CRM:
17748-3. Obesidade. Al- MASSOTERAPIA - Proble-
coolismo, Vicios, Alergias, mas coluna, neurologico,
Reumatismo, Stress, Doen- reabilitagao AVC, dores
gas da Coluna. Enxaqueca, musculares, insonia, stress
Distensoes, Tratamento da etc. Tel: 268-5211.
Dor. Rua Voluntarios da —— :—: :—
Patria 445 sala 1.306, Bota- MEDO - De animais ou in-
fogo 226-7651/ 266-5998 setos: de lugares altos ou

fechados; de ficar sozinho,
ANALISE COGNITIVA - Se de sair a rua; medo de
suas ideias obsessivas de doengas, de contaminagao.
limpeza (por medo de se Atendimento clinico aces-
contaminar) ou obsessoes ohra' 13000.
de verificagao Ihe causam lel- 23b-28b0.
angustia e o impedem de MEIA IDADE - Novo proje-
viver uma vida normal, li- to de vida. Grupo terap,
gue: Consultorio 246-9161, trab. corpo, expr. artist. Hu-
manha ou noite. CRP. maita, 392. CRP 05/ 6402.
09866. T: 266-3099/ 246-0617.

ANTIGINASTICA - Reedu- ^nrEPlon^MH^P IJcagao postural. Harmoniza- Especiahdade de-
cao rorno sensivpl CRFFI flciencia flsica e psiquiatria
TO 964 F T 247 4079 infantil. Tel. 326-1737.

MUSICOTERAPIA - Gru-ANTI GINASTICA - Gi- pos de criangas e 3a idade.nastica postural adulto Regina Brandao e Ronaldocrianga. Alongamento. In- 266-3099. CRP 10869.div/grupo. Anita 239-1119Para anunciar nesta segao
ATENCAO - Psicologa cli- ligue para 585-4160 ou
nica. Pregos acessiveis. Dra dirija-se a uma das Agen-
Fanny Vainer, Tel: 248- cias de Classificados do
5538. CRP 05/16741. JORNAL DO BRASIL
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

PARAPSICOLOGIA PSIC0LOGO - Tijuca. Ado-
BIOENERGETICA - Elimi- lescentes/ adultos. Paulo,
ne: Magoas, traumas, inse- 342-0360 parte manha.
guranpas, medos. etc. Re- CRP. 05/16737.
gressao de J™°na PSICOTERAPIA - Criangas,Consultas Copacabana e A(jo| Adu,t Tj- j NBarra Tel: (021) 541-4302. |gug?u Mgrja ^ c'Rp.
PENSAO PROTEGIDA 05/ 1 6.706. T: 768-0636.
Atendimento p/ pessoas c/
disturbios psiquicos. Tera- ^ ^ INDIVI-
pia ocupacional, psicotera- 2§?
pia, internagoes. pensao dia Ol'veira, CRP 05/ 12003.
e pensao noite. Rua Corco- L'9ue: 236-0174.
vado. 74. Tels. 294-7899. PSICOTERAPIA BREVE -
Jardim Botanico. pra Katia Maria Duarte,
PRODUQAO CRIATIVA: CRP: 05/11.410. Atend. c/
Lendo e escrevendo o mun- hora marcada, 228-0971.

cas c/U difiSldade de°alfa- PSICOTERAPIA JUrT
Sizstao Dite - Monic, And,a-
CRFA 4979-1a R e Katia C» 

iwVasconcelos MEC LP tel ^'8-1 '«'¦
59243. Tel. 254-2772. PSICOTERAPIA - Meier e
PSICANALISE - Atendi- Centro. Crianpa, adolesc. e
mento clinico acessivel. adulto. 201 -1063 CRP 05-
Medica. CRM 52 54.395-7. 2345/ CRP 05-4212.
Tel: 2666856  REEQUILlBRIO ENERGE-
PSICANALISE — Atend. TICO - Metodo de indugao
clinico indiv. Estudamos 30 relaxamento. Eliminagao
contrato de acordo c/suas de traumas, Cromoterapia e
possibilidades. Copa/lpa Florais de Bach. 267-6427.
227-6246~—: SHIATSUTERAPIA
PSICANALISE DRa ANA Comb, depressao, stress.CRP 05/ 541 Atendimento. Prob. coluna e articulares.Supervisao. Coordenapao Atendo idosos. 238-6249.novos grupos estudo
Freud/ Lacan a partir de 05 JERAPIA DA COLUNA -
de Agosto. Infs: 286-0635. gm 12 sepoes. Programs
PSIC0LOGA - Karla Lu- e,xerc
net. Consultorio Caxias. J°a5|nM^cha^0' CREFIJ°
Crianga, adol., adulto. Hora 2/1360. Siq_ Campos, 43/
marcada. T. 289-2366. 621 Copa. 255-8335.
PSICOLOGIA TIJUCA TRANSFORMACAO PES-
Adolesc., adulto, gestante, SOAL - (Metodo Louise
3a idade. Prego acessivel. Hay). Enfase na saude fisi-
264-2325. CRP 7159. ca-emocional. 287-6452.

TERAPIA DA MENTE -
Controle suas emoções e
pensamentos. Elimine seu
subconsciente, inseguran-
ças, medos, traumas, ansie-
dades, stress. Equilibre cor-
po, mente e energia.
Consultas Copacabana e
Barra Tel: (021) 541-4302.

YOGA - Acupuntura, mas-
sagens, fito e espondilote-
rapia, são técnicas usadas-
pelo Prof. Helder Carvalho
no Inst. Aurora de Terapias.
Praia do Flamengo 66 S/
914 e 916. T: 205-1570.
YOGA P/ GESTANTE E
SHANTALA - (Massagem
oriental p/ bebês), Profa
Fadinha, 13 anos de exp.
Partos conscientes c/
acomp. Cursos. Shantala p/
pais e profiss. Inst. Aurora
de Yoga. Pr. Flamengo 66
S/ 914, 916-B. 205-1570
ZEN SHIATSU - A terapia
corporal que lhe propicia
alívio do stress, consciência
do corpo e equilíbrio ener-
gético. Krishna Viegas,
265-0415.

'7.7

LAZOSKI & BENINATTO -
Traduções todos os idio-
mas, datilografia, fotocó-
pias, encadernação, impres-
são a laser. Aceitamos
cartões de crédito. Inf. p/
tel. (021) 556-1388. ou
Fax (021) 285-0076

TRADUÇÃO E VERSÃO -
Espanhol, digitação de tex-
tos. Tratar Verônica, tel.
226-3882.

ADRIAN TOURS - Pacotes
nacionais, só parte terrestre
em 2 vezes s/ juros ou parte
terrestre + aérea em 3 vezes
s/ juros. Consulte-nos so-
bre os nossos pacotes inter-
nacionais: (021) 247-8759.
AMSTEL VIAGENS - Pas-
sagens Aéreas c/ desconto.
Orç. s/ compromisso. 221 -
6000 e 232-2459.
AR LIVRE - Turismo Ecoló-
gico apresenta: Caminha-
das e excursões pela natu-
reza nua e crua. Florestas,
praias, serras e vales em to-
da a intimidade. Ligue já e
peça nossa programação
grátis: 208-3029 (2a à 6a f.
de 14 às 18 h). Marília
ASSUNÇÃO Aérea com-
pras e cassino 3/ 5 dias.
transi. + hotel café. Ape-
nasUSS 280 T. 253-1109
DANIELA HOTEL - Colônia
Finlandesa de Penedo -
Agua de nascente, chás da
horta, mel puro Café da
manhã (incluindo uma li-
nha natural) até 12h. Sim-
plicidade e capricho.
(0243) 51 -1151 RJ
H.F. EVENTOS - Passeios,
shows e teatros. Peça pro-
gramação. Hebe 201 -9573
e Francisca 226-9949.
HOTEL LUITI - Penedo/Rio
de Janeiro. 6 aptos, suite,
c/ lareira e frigobar Pisei
nas, saunas, ampla área la-
zer. Ambiente aconchegan-
te c/ pinheiros e árvores
frutíferas. (0243) 51 -1 247.

KOMBI NOVA - Passeios,
turismo, viagens e aluguel.
(Inglês opcional). 256-
6773/ 259-8540.
MIGUEL PEREIRA - Pou-
sadinha do Lago. Chalé nas
montanhas. CrS 10 mil ca-
sal T. (0244) 84-3663.

MOTORISTA FREE-LAN-
CER - Transporte c/ segu-
rança, teatros, shoppings
aeroportos, turismo, con
sultórios e pequenas via-
gens. 238-8433/ 238-7903

O GRUPO VIVA O RIO E
FAÇA AMIGOS - Convida
você p/ conhecer as melho-
res casas noturnas, shows e
teatros. Ana 542-5956, So-
nia 295-3172

PARE, OLHE - Escute a
Natureza, na Pousada EL
SIRAMAT, Petrópolis. Res.
(0242) 21 -3335

VISC. DE MAUA - Itamon-
te. 2 dias a pé, pernoites em
cabanas. Partida da Ma-
romba. Prazer da mochila s/
carregá-la. Fogueira, vinho
e viola. Cheiro de mato e
suor lavados na sauna, se
guido p/ um prato de truta.
Volta-se um ano antes de
partir. Res.(021) 265-0985

CHAVEIRO BOX 9 Sáb/
Dom/ feriados R. Sen. Ver-
gueiro. 203 Loja 9. Tel:
551 4245.

FITAS K-7 MIXADAS - P/
festas e aulas ginástica Re-
mix últ. lançam. Ligue Fáti-
ma ou Denise 439-3198

SPY - Furglaine p/ Rio. Bú-
zios, etc Passeio de veleiro.
Angra/Paraty c/ saveiro
Ac. cartão. T: 552-5473.

ÓCULOS C/ BOM PREÇO
- Faço óculos de qualidade
c/ preços abaixo do merca-
do R. das Marrecas 48/
803. T. 220-3587.

TIA LESLIE LEVA SEU Fl-
LHO - Para colônia de férias
americana no Rio de Ja-
neiro ou a passeios diá-
rios. Tel. 225-7655.

TREKKING EM MAUA - 2
dias de caminhada nas
montanhas de Mauá c/ óti
mo apoio. 205-9551

VISC. DE MAUÂ - Nature-
za, verde. paz... Chalés c/
lareira, TV e comida caseira
Res. (021) 265-0985

ÓCULOS QUEBRADOS
Conserto no dia. troco pe
ças, soldas, etc. R. das Mar-
recas 40/ 510 T: 220-2903

RUA TERESA - PETRÔPO-
LIS - Deixe seu carro c/
seus problemas na gara-
gem, faça suas compras nas
melhores lojas da Rua Tere-
sa. Carro c/ motorista, leva,
espera e volta, p/ CrS 5 mil
p/ pessoa. Inf 447-2292

Para anunciar nesta seção
ligue para 585-4160 ou
dirija - se a uma das Agên-
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL
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OFERTAS DA PROGRAMA

TEATRO DE GRAÇA

17. Centro). A peça, que
tem um elenco só de mulhe-
res. começa às 21 h e tem
tradução de Millôr Fernan-
des. O texto conta a trágica

história da rainha Fedra (in-
terpretada por Vera Holtz).
apaixonada pelo enteado
Hipólito (vivido por Debo-

rah Evelyn). Somente um
convite por pessoa.

A mais conhecida tragédia
francesa. Phaedra, de Raci-
ne. ganhou uma nova mon-
tagem pelas mãos de Antô-
nio Abujamra e pode ser
vista de graça pelos 30 pri-
meiros leitores que apresen-
tarem,- na terça, dia 13 de
agosto, a partir das 15h. este
exemplar da revista na bi-
lheteria do Teatro Dulcina
(Rua Alcindo Guanabara,

"W^toSWC
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VINHO FRANCÊS ESTRÉIA

'PRIVÊ'

Assista a um shovv, segunda,
dia 12 de agosto, no People
(Av. Bartolomeu Mitre, 370,
Leblon), e ganhe uma garra-
linha de vinho francês. O
conjunto Terra Molhada to-
ca música dos Beatles a par-

DRINKS

DE

CORTESIA

tir das 22h30 (consumação
mínima a CrS 1 mil e cou-
vert artístico a CrS 1.500).
Válido apenas para os 15

primeiros leitores que apre-
sentarem este exemplar da
revista no local.

INGLÊS MAIS FÁCIL

Uma das principais chur-
rascarias da cidade oferece
drinks aos leitores da revis-
ta Programa. Os 10 primei-
ros casais que apresentarem
nesta sexta e sábado este
exemplar da revista na
Churrascaria Palace (Rua
Rodolfo Dantas, 16-B. Co-
pacabana) ganham: as mu-
lheres. um drink ou coque-
tel de frutas; os homens,
uma caipiríssima.

PROGRAMA 58

Programa c a Tri Star Pietu-
res oferecem aos leitores da
revista a oportunidade de as-
sistir em pré-estréia —¦ e dc
graça — ao filme de maior
sucesso do verão americano:
O exterminador do futuro II:
o julgamento final, com es-
tréia nacional marcada para
o dia 30 dc agosto em mais de
90 cinemas do país. O filme,
dirigido por James Cameron
e com Arnold Schwarzeneg-
ger no papel principal, 6 o
mais caro da história do cine-
ma — custou USS 80 mi-
lhões. Os convites para a ses-
são prive serão distribuídos
aos 50 primeiros leitores que
levarem um exemplar desta
revista à agência de classifica-
dos do JORNAL DO BRA-
SIL na Avenida Rio Branco.
135. loja C. nesta sexta, dia 9

dc agosto de 1991, das 9h às
17h. A sessão será na quarta,
dia 21, às 19h. na cabine da
Columbia Pictures (Av. Rio
Branco. 277. sobreloja). So-
mente um convite por pessoa.

Ficou mais barato aprender ou-
tros idiomas. Programa e o cur-
so Feedback isentam da taxa de
matrícula os 10 primeiros leito-

res que chegarem nesta sexta
com este exemplar da revista na
Rua da Quitanda. 74 Io andar.
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Nova Lei do Inquilinato

ampara menino do asfalto

Começou 
no Senado Federal a

segunda fase de discussão e
aprovação da nova Lei do Inquilina-
to em regime de urgência. Para essa
fase de reta final dos trabalhos legis-
lativos, a ABADI comparece a Bra-
síüa, como entidade de utilidade pú-blica, para acompanhar a
tramitação do anteprojeto. No edi-
torial Meninos do Asfalto, a ABADI
justifica sua presença pelo know-how
que possui, esperando que o texto
aprovado pela Câmara dos Depu-
tados não seja modificado, estrutu-
ralmente, com a introdução de
emendas que possam significar re-
trocesso aos dispositivos para esti-
mular a oferta de novas moradias no
mercado de locações.

O problema das decisões imedia-
tistas é focalizado, porque as leis não
devem atender a interesses primá-rios, mas a uma gama de proteçõesda comunidade a médio e longo pra-zos. Há leis que vencem os séculos,
enquanto outras têm o destino dos
arquivos porque nada representam.

As leis do inquilinato, no Brasil,
sempre tiveram o crivo do paterna-lismo, e isto pode mudar com a
abertura de novas frentes — garan-
tias na aplicação do capital nativo
em construção de imóveis locatícios,
porque o déficit de imóveis residen-
ciais no Brasil eleva-se a 12 milhões
de unidades, segundo anuncia o Go-
verno Federal.

Outro problema abordado pelo
editorial é o de famílias inteiras vi-
vendo ao relento, além de 1.2 mi-
lhões em cortiços e barracos, muitas
habitações desprovidas de recursos
higiênicos, água e luz. E vêm os me-
ninos do asfalto, desgarrados dos la-
res e da sociedade por falta de uma
casa para morar. Onde o País escon-
de suas mazelas? O trinômio Educa-
ção, Saúde e Habitação precisa ser
atacado. Os dois primeiros estão em
franca dinamização. A Habitação es-
pera pela nova Lei do Inquilinato.
(Pág. 2, editorial Meninos do Asfalto)

Homenagem a magistrados

no aniversário da ABADI
A comemoração do 17° aniversário

da ABADI será antecipada este ano parao dia 26 deste mês, a partir das 20 horas,
com um jantar. Essa antecipação foi mo-
tivada pela realização da 7a CONAI
(Convenção Nacional das Administrado-
ras de Imóveis), de 20 a 23 de outubro
próximo, quando grande número de as-
sociados estará em Campo Grande, capi-
tal de Mato Grosso do Sul.

Mas a festa de aniversário tem des-taque com a presença de várias autori-
dades e convidados para a entrega dostitulos de Sócio Honorário aos desem-bargadores Cláudio Vianna de Lima eLuiz Antônio de Andrade, expressões
de elevado respeito do Poder Judiciário
de nosso Estado.

Ressalta o primeiro presidente da
ABADI, Geraldo Rezende Ciribelli, queeles acreditaram na ABADI, cujos pri-meiros passos fortaleceram, participan-do de memoráveis palestras em 3 de

julho de 1975 e 5 de maio de 1977, noClube dos Advogados, a propósito domovimento nacional que visava a extin-
ção do instituto de denúncia vazia.

Rememoramos aquele apoio quan-do a ABADI necessitava afirmar-se noconceito da opinião pública, dos pode-res constituídos e de entidades congêne-res. Foi com o prestígio daqueles magis-trados que se revelou a postura destaAssociação no mercado de Administra-
ção de Imóveis. As empresas deixaramexplicito que relevantes e indispensáveis
serviços prestam à sociedade e aos Po-deres Públicos.

As palestras proferidas pelo desem-bargador Cláudio Vianna de Lima, nosencontros presididos pelo desembarga-dor Luiz Ántonio de Andrade, muitocontribuíram para a consolidação daABADI, que hoje desfruta do maiorconceito, inclusive como entidade deutilidade pública.

CONAI em Campo Grande

A T Convenção Nacional das Admi-
nistradoras de Imóveis (CONAI) será rea-
lizada este ano em Campo Grande, capital
de Mato Grosso do Sul, de 20 a 23 de
outubro próximo. As Administradoras de
Imóveis de todo o Pais estarão presentescom apresentação de teses, participação de
debates, troca de experiências. Para tanto,
a ABADI promoverá na primeira quinze-na de setembro um simpósio preparatório,
propiciando ás associadas a apresentação
de teses sobre locação, condomínio e ad-
ministração imobiliária.

Maiores informações para participarda CONAI podem ser obtidas na Secreta-
ria da ABADI e as inscrições serão naBavária Viagens e Turismo Ltda., Praça
Pio X n° 55, sala 205 (Embratur 02600/
00415), pelo telefone 253-3567. Fax (021)253-7284 e Telex (021) 34.361. Serão qua-tro dias de trabalho mas com suas com-
pensações. Campo Grande é o caminho
do Pantanal, mas ali já se encontra a seiva
de um Brasil Novo. onde o progresso se
impõe e o povo simples e bom dá trata-
mento especial aos visitantes. (Pág. 11).

O presidente da ABADI, Augusto Alves Moreira (D), ao lado de Renator mklas, no Informe Imobiliário da TV Bandeirantes, no último sábado

Informe Imobiliário na TV

tem blocos diversificados
A ABADI estará presente, todos os sábados, a partirdas 9 horas na TV-Bandeirantes, Programa InformeImobiliário, em dois blocos no total de cinco minutos.

No último sábado, o presidente Augusto Alves Moreira
falou sobre esta Associação, considerada de utilidade
pública e de prestação de serviços à comunidade, o quese tornou mais evidente a partir do Plano Cruzado, em
1986, e depois com o Plano Verão e o Plano Collor,
todos criando perplexidade no Mercado Imobiliário,'
mormente nas relações inquilino-proprietário.

Lembrou o presidente que a ABADI foi fundada em
17 de outubro de 1974 por um grupo de empresários,
tendo à frente Geraldo Rezende Ciribelli, contando
atualmente com mais de 700 empresas filiadas no Rio de
Janeiro e em todo o Brasil. Foi justamente em 1986, com
o Plano Cruzado, que a ABADI instituiu um serviço de
orientação aos inquilinos, através do Departamento Ju-
rídico, quando alcançou resultados amplamente positi-

vos, diminuindo satisfatoriamente as controvérsias entrelocadores e locatários.
Augusto Alves Moreira ressaltou que a ABADI temintermediado nas divergências surgidas no relaciona-mento entre condôminos e proprietários com as Admi-nistradoras. Seus serviços estão sendo reconhecidos nãosó pela comunidade como por todos os órgãos de Defesado Consumidor, com os quais tem mantido estreitorelacionamento. Sobre o atual déficit habitacional, elerealçou a posição das empresas filiadas* tema do editoraldesta edição.

O programa da TV-Bandeirantes, no Informe
Imobiliário — disse ele — é menos da ABADI e muitomais um programa da coletividade. Tanto assim que,nas próximas entrevistas, serão convidadas pessoas re-
presentativas de outros segmentos, como a construção
civil, líderes comunitários, autoridades dos poderes daRepública, Estado e Município, que estejam envolvidas
com o problema habitacional.

Membros do Poder Judiciário (Juizes, Promotores,Defensores Públicos), peritos e associados têm á dispo-sição, gratuitamente, a pesquisa de aluguéis de julhofindo e pode ào procurá-la na Secretaria da ABADI.Trata-se de trabalho abrangente, com todos os itensnecessários para o arbitramento do aluguel provisórionas ações de revisão de aluguel residencial. Antes daedição da pesquisa, os Juizes só contavam com anúncios
publicados nos Classificados dos grandes jornais, como
ocorre com o JORNAL DO BRASIL.

Pesquisa de aluguel prova
valor em ação revisional

Com a escassez de imóveis para locação ofertados eanunciados a cada semana, tornava-se cada vez mai>difícil uma avaliação imparcial e certa. Foi por issomesmo que a ABADI decidiu elaborar a pesquisa men-sal, preenchendo a lacuna até entào existente, apresen-tando valores máximos, médios e mínimos, discrimina-
dos por bairros, ruas e composição de cada prédioQuem lida com o mercado imobiliário no Rio — advo-
gados, corretores e locadores de imóveis — tem sempre
necessidade de consultar a pesquisa. (Página 12)
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Editorial

Durante 
a segunda fase de

discussão e aprovação da
nova Lei do Inquilinato, no Se-
nado Federal, já a partir desta
semana, a ABADI está presente,
como entidade de utilidade pú-
blica, para acompanhar a trami-
tação do anteprojeto. O objetivo
desta entidade é colaborar, com
o know-how de que dispõe, para
que o texto aprovado pela Câ-
mara dos Deputados não seja
modificado, estruturalmente,
com a introdução de emendas
que possanr significar um retro-
cesso aos dispositivos que bus-
cam estimular a oferta de novas
moradias ao mercado de loca-
çÕes.

O Governo enfrenta o trinô-
mio Educação, Saúde e Habita-
ção, preocupado em criar no-
vas escolas, novos hospitais, e

permitir que se construam no-
vas moradias. As autoridades
reconhecem que há um déficit
de 12 milhões de moradias no
Brasil. No mínimo, o Rio de
Janeiro sofre com a falta de
10% daquele total — 1,2 mi-
lhão de residências. Aí estão os
meninos do asfalto, transviados
dos pais. E famílias inteiras, os
jornais anunciam, vivem nas

Meninos do Asfalto

ruas, ao relento, porque não
têm onde morar.

Este é o momento em que os
srs. senadores devem pensar no
futuro da habitação no País,

porque chegou a oportunidade
de projetar o espírito público pa-
ra uma lei que proporcione ga-
rantias na aplicação de capitais
nativos em construção de imó-
veis destinados à locação resi-
dencial. Em verdade, a nova lei
vai favorecer os inquilinos a mé-
dio e longo prazos. E contra o
imediatismo que nos batemos.

Chegamos ao caos. No Rio
de Janeiro, pelo menos
1.200.000 famílias moram em
barracos, cortiços e assenta-
mentos irregulares. Não é de-

gradante morar numa favela,
mas há ainda muitas habitações
nos morros cariocas desprovi-
das de recursos higiênicos, com
falta de saneamento de base,
sem água e sem energia elétrica,
embora se destaque o trabalho
que a Light tem provomido,
desde que foi nacionalizada,
para minimizar o drama daque-
les patrícios carentes. Há por aí
cortiços de sala e banheiro alu-
gados por Cr$ 50 mil mensais, a
quem ganha às vezes apenas

um salário mínimo. A ganância
e a exploração também sobem
os morros.

E o pior é que ninguém quer
investir em imóveis para alugar,

por falta de garantia oficial, de
legislação justa, que não penali-
ze os proprietários de imóveis.
Eles preferem deixá-los vazios,

Os proprietários
não têm garantia
para a cobrança

de aluguel justo e
temem penalizações

por falta de garantia na co-
brança de um aluguel justo. E
também são penalizados os que
não encçntram imóveis para
alugar. É um círculo vicioso,
devido às leis paternalistas, na-
da imparciais.

Tem razão o economista e
homem público Luiz Oswaldo
Norris Aranha, quando exami-
na o problema e destaca:

"O setor habitacional é um
mostruário gritante da incom-
petência do governo federal nos
últimos anos. Centralizou o sis-

tema financeiro específico, deu-
lhe pompa através do BNH e
levou-o à falência. Gastou
enormes montantes do orça-
mento federal com poucos re-
sultados em infra-estrutura ur-
bana e ridículas incorporações
de conjuntos habitacionais po-
pulares. Desarticulou totalmen-
te a canalização natural de in-
vestimentos para a construção
de imóveis, pela seguida adoção
de congelamento dos alu-
guéis."

E acrescenta o ex-secretário
nacional de Energia do governo
Collor:"O resultado prático é que
hoje, além da secular falta de
moradias, não há qualquer
perspectiva de captar recursos
para financiar a construção de
novos imóveis, com vistas a o-
ferecê-los à população, para
compra ou aluguel, sob presta-
ções mensais compatíveis com
o nível salarial vigente. Medi-
das urgentes precisam ser to-
madas, porque a recuperação
da economia brasileira passa,
em grande parte, pelo setor da
construção civil, além da natu-
ral preocupação com o crescen-
te problema social."

Estas considerações de Luiz

Oswaldo Aranha já justifica-
riam as preocupações da ABA-
Dl para que não seja o texto da
nova Lei do Inquilinato,modifi-
cado estruturalmente. É neces-
sário que a lei seja logo aprova-
da pelo Senado Federal e
sancionada pelo presidente
Fernando Collor. Não que esse
diploma legal represente o que
se quer num contexto mais am-
pio para solução dessa crise ha-
bitacional que aniquila a famí-
lia brasileira. Mas ela abrirá
caminho para leis complemen-
tares, criando uma gama de
oportunidades para atrair capi-
tais destinados ao mercado
imobiliário, inclusive o capital
estrangeiro que esbarra em nos-
sas acomodações.

Num país de legisladores tão
criativos, sempre temos hori-
zontes abertos para que os me-
ninos do asfalto não continuem
no asfalto, desvinculados do lar
e da sociedade, párias precoces
por falta da família que se desa-
grega, por falta de uma mora-
dia que os abrigue. Se estamos
preocupados com a educação e
a saúde, devemos estar preocu-
pados também com a habita-
ção.

A casa é que une a família.
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Vigilância do Conselho Consultivo
Os erros hão de variar constantemente,

as verdades são in variá veis - (Marquês de Maricá)

AgADI 3.

Isaldo Vieira de MelloAdvogado e Conselheiro Nato da ABADI

Se 
exis-

tem difi-
culdades em
uma Assem-
bléia de Con-
domínio para
escolha do
Síndico face a
recusa da
maioria dos
co-proprietá-
rios em sê-lo
sob as mais
diversas alegações, as há também
quanto aos membros do Conselho
Consultivo, que muito chamam, im-
propriamente, de Conselho Fiscal.

Na verdade elas são menores do
que para a eleição do guardião do
Condomínio. Entretanto, existe em
muitas reuniões, aquele famoso "jogo
de empurra" quando uns alegam "que
se fulano aceitar eu aceito". Isto por-
que "fisgado" o condômino que, real-
mente, trabalha, isto é, que leva a sério
a missão que lhe foi confiada pelaAssembléia, muitas vezes os demais
concorrem com sua cooperação tão-
somente para assinar o termo de con-
ferência dos documentos apresentados
pela Administradora ou pelo próprioSindico, quando há a autogestão do
Condomínio.

Dentro de minha modesta concep-
ção, esse procedimento é bastante pe-rigoso, porquanto, a co-responsabili-
dade dos membros do Conselho é
patente, imutável, cristalina. Não im-
porta se o presidente do Conselho
analisou rigorosamente as contas do

Síndico ou um dos membros, que dis-
ponha de maior tempo, o tenha feitocom a competência que lhe é particu-lar; o que deve prevalecer é a auditoria
minuciosa dos três componentes doConselho Consultivo. Se nào for pos-sível esse exame ser realizado em con-
junto que o seja separadamente, mascada um dos partícipes se conscientize
de sua elevada responsabilidade quan-to à matéria enfocada.

Tenho visto problemas em Condo-minio advindos da omissão daqueles
que receberam dos comunheiros aconfiança para assessorar e fiscalizar oSíndico em todas as suas atividades,
especialmente, no tocante à parte fi-nanceira do Condominio.

A defesa dessas omissões é sempre
a mesma. O Síndico nào me mandou adocumentação ou a Administradora
reteye as pastas em seu poder. Issonão invalida, de forma alguma, a par-cela de responsabilidade que o Conse-
lho tem para com os co-proprietários
que, nos seus membros eleitos, viram atranqüilidade do funcionamento doseu prédio.

Cabe, sim, a esse Conselho, quandonâo está sendo ouvido ou lhe sonegamdocumentos, tomar medidas imediatascontra o Síndico, o qual tem o dever
precípuo de procurar o seu assessora-mento e entregar-lhe mensalmente a pa-pelada para exame e aprovação ou nâoE esta atuação do Conselho há de ser
permanente com a apreciação das con-tas do mês anterior dentro do mês quese segue para que, em caso de dúvidasou equívocos, serem eles consertados,imediatamente. A demora em elucidá-los provoca o acúmulo de dúvidas ouerros que devem ser sanados tão logosejam detectados.

Nào pode e nem deve o Conselho
aprovar contas se não estiverem pre-sentes os documentos pertinentes aoIAPAS, FGTS, PIS e outras siglas,
pois estas têm sido a causa de muitas
cotas extras quando surgem, inespera-
damente, por falta de pagamento nasépocas próprias, em volumes, namaioria dos casos, assustadores, em
face dos juros e correção monetária
cobrados pelos respectivos órgãos. AAdministradora tem obrigação de ze-lar pela liquidação desses compromis-
sos do Condomínio. Se não o faz porculpa própria deve ser punida com oônus do inadimplemento, como deveser o Síndico que faz administração
por autogestão.

Eles ficarão isentos, entretanto, ameu juízo, se o Conselho aprovou ascontas do Exercício e a Assembléia
também assim o fez, baseada no seu
parecer.

Vejam bem como é de transcenden-
tal importância o trabalho dos Conse-
Iheiros. Eles, em levando seu parecer
positivo à Assembléia de Condôminos,
convocada para prestação de contas,
estarão dando ao Síndico plena, rasa e
geral quitação à sua gestão, o que signi-fica dizer que estão assumindo qualquersenão que porventura tenha existido no
desenrolar da atuação do Sindico no
período encerrado.

Logo, transferiram a si tudo de
mau que, por lapso ou omissão, deixa-
ram de apreciar.

Para que isto seja evitado, o Con-
selho Consultivo deve ser um órgãovigilante na defesa do Condomínio ede seus próprios interesses, na quali-dade que são de co-proprietários. co-
mo os que os elegeram para o desem-
penho de tal finalidade.

Leonides KleinDiretor do SPI e da ADECA
O mais elementar princípio de bom

senso recomenda aos cadastros em ge-ral, e especialmente às empresas filia-
das à ADECA (Associação de Empre-
sas de Cadastro e Informações
Comerciais do Rio de Janeiro), quedevem interpretar o parágrafo 1° do
Artigo 43 do Código de Defesa do
Consumidor, como referindo-se à
proibição tão somente às informações
negativas quitadas, sem prejuízo do
instituto da prescrição.

Os registros das informações negati-
vas não quitadas (os autênticos calotes)
haverão de continuar a permanecer nos
cadastros, sem limitação de tempo, em
favor da proteção e defesa dos comer-
cíantes, fornecedores e industriais ho-
nestos, homens cujos tributos alimen-
tam a supermáquina governamental.

Estes homens, que constituem o
grande empresariado nacional produti-vo, não podem ficar à mercê dos golpis-tas.

Não é aceitável que os espertalhões
de toda sorte, com a dúbia redação do

O Cadastro no Código do Consumidor
parágrafo Io do Artigo 43, passassemtambém a gozar de igual beneplácito
que o Banco Central dispensa aos mi-
lhares de emitentes de cheques sem fun-
do. Ele elimina, através do compu-ta-
dor, do cadastro negativo, todos, sem
fazer a menor distinção entre os cheques
da má-fé e os incluídos como resultantes
apenas de culpa e nào de dolo.

Os espertalhões são eliminados não
porque os credores lesados foram res-
sarados, ou pagos, mas tão somente
pelo simples fato de terem seus emiten-
tós ficado, outrora três anos e agora
cinco, sem emitir novos cheques na mes-
ma praça. Enquanto gozaram dos resul-
tados usufruídos pelos golpes, peniten-ciaram-se em nào soltar novos cheques.

Por princípio de respeito e justiça
para com os lesados, deveriam ser
compelidos, no mínimo, a comprovar
junto ao Banco Central que fizeram
acordo com suas incautas vitimas.

Outra questão difícil do Artigo 43
é a de identificação cadastral dos inú-
meros homônimos inadimplentes, ouseja, os milhares de Joões da Silva.
Para minimizar as dificuldades cadas-
trais, bastaria incluir-se ao nome a

data do nascimento, que requer ape-nas o uso de seis dígitos, e dificilmente
teríamos homônimos nascidos no
mesmo dia, mês e ano num registro
cadastral semelhante.

Os redatores incluiriam, sempre
que possível, a data do nascimento nas
notícias sobre pessoas relacionadas
com fatos desabonadores. Seria medi-
da de utilidade pública. O ex-ministro
Hélio Beltrão conseguiu equacionar o
problema dos homônimos. O cidadão
comum pode prescindir de CPF e até
de filiação, mas não deixou de nascer
num determinado dia.

Cabe este alerta às empresas de
cadastro filiadas à ADECA, porque o
parágrafo 1° do Artigo 43 do Código
não pode significar nenhuma carta de
alforria em favor dos desonestos.
Muito pelo contrário. Houve apenas
uma falha na tipificação da informa-
ção negativa. 0 legislador-redator
pensou nas informações negativas qui-tadas, mas não explicitou, deixando
margem para esta dúbia interpreta-
ção, lapso que certamente será corrigi-
do brevemente, seja pelo Poder Legis-
lativo, seja pelo Judiciário.

ZIRTAEB.

SINÔNIMO DE

TRANQUILIDADE. 3

Ha 45 anos a Imobiliaria Zirtaeb vem garantindo uma coisaque não tem preço: a tranqüilidade de síndicos,condôminos e proprietários.Se você anda em busca de uma administradora que garantaaa pontualidade dos aluguéis à uma completa assessoria jurídicade uma maneira eficiente e rápida, ligue hoje mesmo
para 221-7992. E faça a paz ser sua vizinha.

OLUaco

Imolãiliãria zsrtaoh Lttlei.
Rua da Alfândega, 108 Tel.: PABX 221-7992

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, IMÓVEIS
PARA RENDA, COMPRA E VENDA

BROOKLYN
ENGENHARIA LIDA.

ASSEMAP-28
10 ANOS DE EXPER1ENC1A EM OBRAS DE CONDOMÍNIOS

• PINTURAS

• REFORMAS

• CONSTRUÇOES

hhahcumbíto próprio 1
Rua Conde de Bonfim, 923 — CEP 20530

Tel.: 288-2343

<rpalmaresadministradora de imóveis Itda

Administração de Condomínios

Administração de imóveis

Compra e Venda de imóveis

Rua Debret 23-14*-T«l. 240-6651Copacabana: Av. Copacabana, 374-to - Tel. 255-9045Tijuca: Pça. Saens Pena. 45 loja 226 - Tel. 284-0333

SE COVt—RJ 70 ABAD115 — CRECIJ 1397

Se voce

esta

carente de

amor,

procure a

Palmares

SÍNDICO
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Tradição, segurança e eficiência. Pessoalaltamente qualificado para prestar completaassessoria aos síndicos e condôminos. Soli-cite uma proposta e comprovei i < , ,: ¦ ' > Tel. 220-3065 , i ,í i

Compra e venda
Avaliação precisa. Mesmo de imó-
veis em inventário. Assistência Jurí-
dica. Venda pelo melhor preço.
,Consylte-nos.
i s - s « Tel. 220-Í065' " ' ~ " ''

IMOBILIÁRIA
MAUÁ LTDA.

Rua Senador Dantas, 75
_Grs.M11/12/13/14/15
fjeíefone: PABX .220-3065.
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ESTASA
IMOBILIÁRIA

UMA ORGANIZAÇÃO
PADRÃO

A Estasa trabalha para que
voc6 tenha, sem nenhum
trabalho, a maior rentabilidade
e satisfação, na compra,
vendaé locação de seu imóvel
ou administração do seu
condomínio. ... -

Administração de condomínios; n
Administração de imóveis; -
Compra e venda de imóveis; £
Serviços aiivocaltcios; ^
Construções e relornias. <_

Malric Rua Alin. Tainandaiê, 66/3-
TeL 205-1798 (PABX)
Filial; Rua Domingos Lopes, 410-
Madureira - T eis: 350-0592 • 359-0943

ESTASA - EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS S.A.

\j5w"~ 

"

ffl/t

I EMPRESA
I METROPOLIT ANA
I DE IMOVEIS LTDA.

IE

CONDOMÍNIO

LOCAÇÃO

COMPRA E

VENDA

SEGUROS^

ASSESSORIA

JURÍDICA

MATRIZ — R. da Quitanda, 30 — 408/418
PBX 224-6455 — Sede própria

• FILIAL ILHA-
R. Cambaúba, 1631 39M222 • 396-7466

ABADI-200 CRBCI J-1861 SECOVI-BJ 2QO

ABADI 403
ESPECIALIZADA

EM VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS NA ZONA SUL E CENTRO.

SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO LOJAS 326/330

A revisão é a solução

Rômulo Cavalcante Mota
Diretor Jurídico da ABADI

auem 
é

OU, CO-
mo eu, já foi
inquilino, sa-
be o que sente
todo aquele
que paga alu-
guel porque
mora em imó_-
vel alheio. É
um perma-
nente estado
de incerteza quanto ao dia de amanhã,
se o imóvel vai ser retomado por este
ou por aquele motivo. O locatário po-
de ser levado ao pânico.

Quem é ou, como eu, já foi mutuá-
rio do SF de Habitação, sabe que, em
determinados momentos, a dívida é ou
foi maior do que o valor do imóvel e
em outras oportunidades, o imóvel
passava a valer mais do que a dívida.
Como eu sempre disse, não existe ne-
nhuma relação entre UPC e valoriza-
ção do imóvel nem entre o salário do
mutuário e a valorização imobiliária.
Por isso é que o Sistema faliu.

O despejo imotivado ou a denomi-
nada denúncia vazia vigorou no Brasil
por njais de 10 anos entre 1964 e 1979
e não houve nenhum trauma. Primei-
ro, porque a procura não era tão gran-
de e a oferta dava para supri-la. Se-
gundo, porque se resolviam as
disputas mais através de acordo de
aluguel do que por despejo.

A Lei 6.649 de 16-5-1979 aboliu
completamente o despejo imotivado
para as locações residenciais, o que
constituiu um grande prejuízo para
locadores e candidatos à locação.
Desde então, foram desaparecendo os
imóveis para locação até chegar ao
mínimo, nos dias atuais.

Em julho de 1979, a ABADI pro-
moveu, no Rio de Janeiro, a Ia CO-
NAI - Convenção Nacional das Ad-
ministradoras de Imóveis. Naquela

oportunidade, eu apresentei uma tese
que se relacionava justamente com a
revisão do aluguel residencial a cada
dois anos. O objetivo da revisão era
exatamente substituir a denúncia va-
zia que acabara com a Lei 6.649/79.
Era um instrumento legal que iria per-
mitir ao locador a cada dois anos
atualizar o aluguel, mantendo o equi-
líbrio da oferta e procura.

A sugestão de minha tese foi aceita
e aprovada no mês de outubro de
1979, com o advento da Lei 6.689.
Entretanto, a lei admitiu a revisão
qüinqüenal o que constituía um prazo
muito longo para convencer os loca-
dores a locar os seus imóveis. Além de
esperar cinco anos para promover a
ação, as diferenças só eram cobradas
ao final do processo e este demorava
cerca de dois anos. Muitas vezes o
inquilino saía do imóvel porque não
tinha condições de pagar as diferen-
ças.

É impossível dizer o que teria
acontecido se, desde 1979, a revisão
do aluguel fosse bienal e, principal-
mente se já houvesse o aluguel provi-
sório e efeito somente devolutivo no
recurso de modo a ensejar a imediata
cobrança das diferenças, após a sen-
tença de primeira instância.

Entretanto, tenho certeza de que se
a revisão fosse bienal não teríamos
chegado ao déficit habitacional exis-
tente no Brasil. Não haveria uma
quantidade tão grande de imóveis fe-
chados por falta de interesse dos loca-
dores em alugá-los. O locador não tem
a garantia de um aluguel duradouro,
por causa da inflação nem a segurança
da atualização por índices que reflitam
a desvalorização da moeda, principal-
mente pela demora em poder atualizar
o aluguel ao valor de mercado.

A Câmara dos Deputados aprovou
um projeto de lei do inquilinato. Este
projeto resultou de trabalho de comis-
são de interessados. Ele é fruto e resul-
tado de debates, sugestões e de con-

senso. O projeto aprovado possui
muita coisa boa ou até excelente e,
principalmente não é inteiramente
agrdável nem para um lado nem para
o outro.

Talvez, por isso. o projeto seja
bom. A lei em vigor foi extremamente
protecionista para o inquilino e preju-
dicou todo o mercado. Por causa dela
o déficit de moradias aumentou, a
oferta caiu, os locadores fecharam os
imóveis e os maiores prejudicados têm
sido os candidatos à locação. A lei
privilegiou os que moram e condenou
os que pretendem morar.

Por tudo o que já vivemos no pas-
sado, por toda a minha experiência,
posso afirmar que a melhor solução
para que o mercado volte à normali-
dade, para que haja paz entre locador
e locatário é a revisão do aluguel a
cada dois anos, com provisório e o
recurso sem efeito suspensivo tal como
já existe na lei em vigor e no' projeto
aprovado pela Câmara.

O Senado deverá aprovar na ínte-
gra o Projeto da Câmara. Mas, se
houver de alterar algum artigo, que
seja para Reduzir o prazo da revisão
para dois anos. Basta esta medida para
que o locador tenha certeza de que o
aluguel será atualizado com mais fre-
qüência. O que importa para o loca-
dor é a renda de que precisa para
viver. A revisão lhe dará esta certeza.

Para o inquilino é importante que
ele não se sinta em pânico, com medo
de ser despejado de uma hora para
outra. A revisão do aluguel elimina
este risco. Os acordos serão mais fre-
quentes, as partes se entenderão mais
vezes e os preços ficarão mais próxi-
mos da verdade.

Em resumo, o que proponho é que
a revisão do aluguel possa ser feita a
cada dois anos e que locador e locatá-
rio resolvam as divergências de alguel,
através de acordo e que estes sejam
feitos mais freqüentemente porque a
revisão é a solução.

VALORIZAÇÃO DE APARTAMENTOS NA BARRA DA TUUCA EM JUNHO

A Empresa Brasileira de Avaliação Patrimonial (Em-
brap) fez pesquisa relativa à valorização de imóveis residen-
ciais comuns em junho findo, que revela a maior variação
(8,94%) no período para as unidades de sala e dois quartos
na Barra da Tijuca, e a menor (7,54%), referente ao mesmo
tipo de apartamento em Bonsucesso.

Pesquisa Imobiliária — Imóveis Residenciais Usados—junho 91 — Em milhares de cruzeiros

Esse levantamento restringe-se a unidades convencio-
nais, sendo excluídos imóveis com localização privilegiada
(praia, vista panorâmica, coberturas de grandes dimensões).
A pesquisa abrangeu o período entre os dias 10 e 20. A
média do universo pesquisado apresentou variação de
8,53%, próxima do IGPM de junho, que foi de 8,48%.

Tipos
Bairros
Centro
Catete
Botafogo
Copacabana
Tijuca
Leblon
Gávea
S. Conrado
Jacarepaguá
Vila Isabel
Ilha
Méicr

Sala/quarto
Min. (CrS) Máx. (CrS)

3.000 7.900
3.000 8.260
4.900 16.500
6.000 17.000
4.900 12.000
9.500 20.000

Var
%

8.24
8.71
8.48
8.54
8.10
8.69

Sala/2 quartos
Min. (CrS) Máx. (CrS)

Var
%

11.000
3.800
4.500
3.500
3.800

19.800
8.000

10.500
7.000
7.000

3.900
5.200
9.000
9.500
6.000

14.850
13.000
14.000
3.500
6.500
3.700
4.200

11.000 8.45
16.500 8.51
26.400 8.56
27.300 8.64
19.800 8.00
28.000 8.73
28.000 8.63
29.000 8.94
12.000 8.40
18.150 8.50
12.000 8.46
13.000 8.27

Sala, 3 quartos Var. Sala/quarto Var
Min. (CrS) Máx. (CrS) % Min. (CrS) Máx. (CrS) /o

14.850
18.000
12.000
23.000
21.450
22.000

6.000
10.000
6.500
7.000

45.000
46.000
33.000
56.000
52.000
48.000
23.000

8.53
6.68
8.93
8.76
8.58
8.92
8.47

27.000
30.000
22.000
36.300
38.000
32.000

57.600 8.54
59.000 8.47
46.000 8.49
79.200 8.61
75.000 8.53
78.300 6.60

30.000 8.60
19.000 8.37
14.000 8.20

POMULO CAVALCANTE

ADVOCACIA/*: v--
Escritório de advocacia. Assistência a
empresas administradoras, entidades.
Consultas, acordos, ações imobiliárias,

despejo, renovação, revisão, etc. Av. Alte.
Barroso, 91 Grupo 21.8/220 te). 240-4462.

CONSULTORIA E PESQUISA

IMOBILIÁRIA

Venda — Suo segurança. Serviço de pesquisa de
imóveis, valores locativos e venais.

Avaliação, compra e venda. Assistência
jurídica e despachante. Av. Alte. Barroso,

91 sala 212 tel. 262-0256.

MARVA Administradora
de Imóveis Ltda.

Cliente não é número ê amigo,
não está preso a contrato. j
Trata diretamente com os diretores.
Só faz locação, por isso é melhor 5
Direção de Romulo C.Mota e Cecília A.Mota 5

Av. Alte Barroso, 91 grupo 212/220
Tel.s 240-1744
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Valor de aluguel no mercado

Augusto Alves Moreira
Advogado e Presidente da ABADI

Dispõe 
o artigo 49, § 4o,

da Lei 6649/1979 e mais
recentemente o artigo 17, § Io
da Lei 8178, de 113/91, que
não tendo havido acordo, na
locação de imóveis residen-
ciais, o tocador ou locatário,
após três anos de vigência do
contrato, poderá pedir a revi-
são judicial do aluguel a fim
de reajustá-lo ao preço de
mercado.

A aplicação do aludido pre-
ceito legal tem gerado reitera-
das divergências, em relação à
interpretação do verdadeiro
sentido, que o legislador quis
dar na elaboração de seu tex-
to.

Acirrada controvérsia entre
as partes e seus patronos, ex-
tensiva aos julgadores de pri-
meiro e segundo grau, tem
provocado a expressão "não
tendo havido acordo" contida
no aludido art. 17, § Io.

Respeitável corrente, júris-
prudencial tem entendido que
meros reajustes do locativo ce-
lebrados entre as partes con-
tratantes, durante o triênio
anterior, ainda que acima dos
valores resultantes da aplica-
ção dos índices oficiais, sem,
contudo, alcançar o preço de
mercado do aluguel nas datas
de suas celebrações, não eli-
dem o direito do locador de
pleitear judicialmente a revi-
são do preço do aluguel defa-
sado. E certo, porém, que al-
guns juizes monocráticos e
também do órgão colegiado
têm se manifestado contraria-

mente à possibilidade da revi-
são judicial do aluguel, ainda
que o aluguel acordado pelas ¦
partes, nos últimos três anos,
não tenha atingido o seu real
valor mercadológico.

Outro ponto polêmico sus-
citado por reduzido número de
julgadores, tem-se constituído
na exegese correta, do que
vem a ser preço de mercado,
para os fins a que alude a Lei
do Inquilinato, reiterado pelo
art. 17, da Lei 8178191.

Recentemente, foi proferi-
da uma decisão pelo Juízo
Singular da Comarca desta
Capital, conceituando simplo-
riamente que o preço de mer-
cado seria o que viesse a ser
praticado pelas partes.

Nada mais falso. Todos os
que atuam no mercado de lo-
cações de imóveis, notadamen-
te os destinados a fins residen-
ciais, e as próprias partes
envolvidas na relação contra-
tual, sabem perfeitamente que
o preço de mercado na locação
imobiliária só é alcançado,
quando da primeira contrata-
ção, isto é, quando o inquilino
aluga o imóvel pela primeira
vez.

Após o ato da contratação
inicial, todos os entendimen-
tos, ajustes ou acordos, que as
partes venham a acertar, con-
duzern sempre e inexorável-
mente o aluguel muito abaixo
de seu preço real de mercado.
Isto se justifica, porque o in-
quilino já está na posse do
imóvel e tem a seu favor o fato
de a Lei Inquilinária protegê-
lo exageradamente, a ponto de
só permitir ao locador a reto-
mada de seu imóvel, por moti-
vo justificado, como para uso
próprio dele proprietário, des-
de que este resida em prédio
alheio, ou para seus parentes
(ascendentes ou descendeu-
tes), exigindo a lei que sobre-
ditos beneficiários não pos-
suam imóvel residencial
proprio.

Assim, face a indisponibili-

dade permanente e quase per-
pétua do imóvel locado, vê-se
o locador diante da imperiosa
necessidade de acordar com o
locatário, freqüentemente,
reajustes amigáveis em valores
locativos muito inferiores aos
praticados em livre negocia-
ção nos contratos novos.

Parece-nos, assim, injusta
a afirmação de algumas deci-
sões, que situam como valor
de mercado o locativo resul-
tante de simples acordos, pra-
ticados pelas partes, mas que
longe de elevar o aluguel ao
seu real valor mercadológico,
apenas ameniza a catastrófica
perda do poder aquisitivo da
renda no correr da locação.

O julgamento do autor co-
mo carecedor de ação revisio-
nal, sem apreciação do mérito,
com a extinção prematura do
processo, é a negação da Jus-
tiça e do próprio direito.

Melhor seria, nos casos de
ter havido acordo de majora-
ção de aluguel no triênio ante-
rior da locação, que o julgador
aguardasse o resultado da
prova pericial para aferir se o
aluguel arbitrado pelo seu pe-
rito se situa acima ou abaixo
do locativo pago pelo locatá-
rio, para, após então, concluir
pela procedência do pedido do
locador, se apurada mediante
prova técnica aviltamento do
aluguel pago pelo locatário ou
pela rejeição da postulação, se
o valor arbitrado se situasse
próximo ao locativo praticado
pelas partes.

A prestação jurisdicional
deverá sempre se cercar da
preocupação dominante de
bem julgar os pleitos, que são
submetidos ao poder decisório
do Juiz, porque só desse modo
se estará distribuindo a verda-
deira Justiça, não devendo o
julgador dispensar, assim, as
provas indispensáveis a seu li-
vre convencimento sob pena de
cometer involuntariamente in-
justiça e decisões contrárias
ao direito.

VIYENDA CENTER SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DIREÇÃO: AUGUSTO ALVES MOREIRA

• ADVOGADO •
COM MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA

NO RAMO IMOBILIÁRIO

Sr. Proprietário: Atualizamos a preço de mercado os
aluguéis defasados: residêncial, salas ou lojas.

Departamento Jurídico especializado em retomadas,
revisionais de aluguel e renovatória de contrato;

Acordo não impede ação revisional de aluguel;
O Promovemos redução de reajuste anual para se-

mestral na própria ação revisional;
Fixação de aluguel provisório até 80% do valor de
mercado na ação revisional;

Comprador de Imóvel ou proprietário de Imóvel em
usufruto pode retomar através de denúncia vazia;

ADMINISTRAMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO E CONDOMÍNIOS
- INTERMEDIAMOS VENDA DE IMÓVEIS -

„ RUA DA QUITANDA, 30 GRUPO 402/406. TEL.: 224-8887 ]
ABADI113 SEDEPR6PRIA CRECIJ 918 Ji

PROSERVEl.r-™

<Bngenha^

Pintura • Empastilhamentos

Tratamento Concreto Aparente

Revestimentos Especiais

Lavagem de Fachadas

FINANCIAMENTO PRÓPRIO PARA CONDOMÍNIOS

Tel. (PBX) 201-0629

"TRES 
PONTOS"

• J OBRAS E REPAROS LTDA.

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CISTERNAS

Orçamento sem compromisso

252-5433

Tradição Administradora

que inspira confiança, NACIONAL S/A

desde 1935
Administração de Condomínios
Locações • Venda de Imóveis

CEWnTRQ : Av. Presidente Antonio Carlos, n« 615 — ?? anHar _ pibt fTõTT^TTTTr
^ Jgy Visconde de Plrajâ „.550 sobrelola. 3QsT^ !n"! ZZZS
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577-3424

577-2362

PROMOÇÃO

Cobrimos qualquer oferta
e sorteamos uma parcela

Quem trabalha com as grandes
construtoras tem melhor preço
e qualidade

Pinturas em geral
Regularização e trat. de con-
creto
Reformas condominiais

Rio de Janeiro/São Paulo

GRUPO

CIM-ELDORADO

DIREÇÃO

JOAQUIM LISBOA CHAGAS FILHO

E

ENIOSÃO PAULO PAÚRA

iS • LOCAÇÕES • VENDAS • SEGUROS

Quandc(duas empresas, com mais de
15 anos de experiência no mercadò
imobiliário, se unem, o resultado não
poderia ser outro se não:

EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E ALTO PADRÃO DE SERVIÇO

- VENHA SE BENEFICIAR DESTA UNIÃO -

CENTRO TAQUARA
A.. Churchil. 94 Grs. 504 , 505 Nelson <>^943 Loja B

220-1017 • 220-1317 423-3228 • 423-3230

Irimãr

| PREDIAL RIO MAIOR ADMINISTRADORA DE BENS UDA.

20 ANOS

PRESTANDO 60HS SERVIÇOS A «05 E PROPRIETÁRIOS

| ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

Estacionamento e seus problemas

Georges de
Moraes Masset

Presidente do SECOVI/RJ

Econs-tante o
número de
reclama-
ções e pro-
testos con-
tra os
carros mal
estaciona-
dos, em fila
dupla e até mesmo em calçadas
de grande movimento de pedes-
tres, atravancando o ir e vir das
pessoas por força desse chama-
do abuso.

Não resta a menor duvida
que o avanço às calçadas pelos
maus motoristas é um desres-
peito que merece severas san-
ções e recriminações por todas
as camadas da sociedade que
perdem o seu legítimo direito
de caminhar no seu lugar pro-
prio.

As críticas são permanentes
e não admitem qualquer tipo de
defesa, uma vez que o lugar do
automóvel é na rua e não na
calçada.

Bairros como Ipanema,^ Le-
blon e Copacabana não dão, a
quem queira exercer qualquer
atividade, após a abertura do co-
mércio, oportunidade para esta-
cionar seus veículos, porque to-
das as áreas em que e permitido
estacionar estão lotadas.

O Govemo tem sido cruel.
Todas as vezes que aborda o
assunto fala somente em punição
e em reboque dos carros para o
Detran e o Taz com certo orgulho
de quem está punindo um infra-
tor incorrigível, mesclando nes-
sas oportunidades um aparato
policial e da imprensa, como se
estivesse enfrentando uma qua-
drilha de seqüestradores ou de
traficantes de tóxicos.

Enfim, é um verdadeiro apa-
rato que enche de orgulho seus
organizadores que deveriam ser
exatamente os responsávejs pe-
la solução ou minimização do
problema.

O que o Governo estadual
ou municipal tem feito para so-
lução do problema de estacio-
namento? Nada, senão o de co-
locar placas privativas para
aqueles privilegiados que rece-
bem permanentemente oenesses
das autoridades. !

Essas mesmas autoridade,
que se beneficiam dos estacio-
namentos privativos são exata-
mente aquelas que têm a ousa-
dia de multar e mandar rebocar
os carros mal estacionados.

É preciso que algo seja feito
no sentido de que espaços para
estacionamento de veículos se-
jam criados, através de incenti-
vos fiscais, construção de edifi-
cios-garagem, aproveitamento
de terrenos baldios, praças e
parte dos calçadões, como o de
Copacabana, cuja ocupação
pelos pedestres nao atinge 1/3
de sua dimensão.

O Governo tem bastante
criatividade para resolver, que-
rendo, o problema que não e só
do pedestre, mas, também, dos
motorista que ficam em total
desamparo por parte daqueles
que deveriam procurar uma so-
lução razoável para o discutido
abuso, cuja responsabilidade
começa pela inércia dos pode-
res competentes.

Esperamos que o Governo
pelo menos dê uma demonstra-
ção de que a falta dê lugar para
estacionamento de veículos
com segurança é preocupante.

Sindicatos sem legitimidade

A 
propósito da mudança da
legislação que permitiu a

criação de novos Sindicatos, fa-
ce ao artigo 8o, inciso II, da
Constituição Federal, está ha-
vendo certo abuso por parte de

pessoas cujas manifestações são
sopitadas por interesses incon-
fessáveis, que tem criado uma
série de problemas entre empre-
gados e empregadores.

Essas novas e espúrias entida-
des, no afã de conquistarem^ o
terreno fértil da legitimidade, vêm
oferecendo condições insustentá-
veis aos empregadores, a que os
legítimos Sindicatos não podem
aderir, ficando, assim, à margem

de um lícito processo de negocia-
ção, onde os interesses de um e de
outro são permanentemente mes-
ciados pela procura do justo
equilíbrio que deve comandar es-
ta relação.

Já tivemos a oportunidade de
excluir um sindicato cartorial, sem
qualquer legitimidade, cuja única
bandeira que apregoava para de-
clarar sua existência, era um man-
dado de segurança onde o Judi-
ciário o autorizou a abrir conta na
Caixa Econômica Federal, rece-
bendo um número de código.

É evidente que isso não é o
bastante para autorizar o fun-
cionamento de uma entidade ao

CONSULTORIA E ASSESSOR1A JURÍDICA.

Rua Arquias Cordeiro, 324 Grupos 211 a 214

Rua Frederico Méier, 19

í SUA SEGURANÇA ESTÁ AMEAÇADA I

Controlador de Rondas CR 55-10

a
Enquanto seu vigia dorme, sua segurança esta ameaça-
da e você está perdendo dinheiro. Não deixe que seu
vigia durma no ponto! Instale um CONTROLADOR DE
RONDAS em seu condomínio ou empresa. _SISTEMAS ELETRÔNICOS~ DE atendimento lida.

SgTH-S 1 Brasília: CLN 108-BI. B- Sala 212
Cep 70744-Tel.:(081)274-#«82
No RJ: Engenheiro Jack
Tel.: 551-6701 / FAX 552-1272

arrepio do inciso ll do Art. 8o
da Constituição Federal, eis que
na base territorial já existia ou-
tro sindicato representativo da
categoria.

Esse estranho e confuso com-
portamento não se limita ao
Município do Rio de Janeiro,
porque outros aventureiros já
estão se apresentando em Petró-

polis, perseguindo uma repre-
sentação que não lhes cabe, con-
turbando uma relação sadia que
deve prevalecer entre emprega-
dos e empregadores.

No entanto a Justiça há de

prevalecer como já ocorreu em
outras oportunidades.

CONSERVAÇÃO
DE BOMBAS

DE

ttWliê C0ND0MÍÜ,°

I PLANTÃO DIA E NOITE
PABX286-504C

ABADI
A segurança dos

síndicos e proprietários
II 1^-

II L-i- '

——¦

AÍ.VS p"!J» r«multorta Imobiliária Ltda. VHKteff

RIO - NITERÓI - PETRÓPOLIS-SÀO PEDRO D ALDEIA RIO - NITERÓI - PETRÓP0LIS -SA0 PEDRO D ALDEIA RIO - NITERÓI - PETRÓPOLIS - SÂ0 PEDRO D'ALDEI
.- s- _r /%/MkinAMíMinc Rua México, 111 - s/902/3 Creci J-2205

ADVOGADUb ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS Rio de Janeiro - RJ Abadi 318
Despejos, Renovatórias. Revisões de aluguéis -Rio Niterár, Petrópolis e-São Pedro daAIdeia Tels::~240-8121 220-6380 ------
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Paulo César Leal
Advogado e

Diretor da ABADI

Dada a
expressa
previsão,
no Art. 24
da Lei das
Desapro-
priaçòes
(Decreto-
Lei 3.365/
4 1 ). da"audiência
de instrução e julgamento", há quementenda ser inadmissível, nas ações de
desapropriação, o julgamento anteci-
pado da lide, previsto no art. 330, n° I,
do CPC. Tratar-se-ia, ai, de simples
aplicação do princípio, segundo o quala lei especial deve prevalecer sobre a
lei geral.

Há mesmo quem veja, na não rea-
lização da audiência, causa bastante
de nulidade absoluta, decretável até
mesmo de oficio, havendo inclusive
decisões judiciais nesse sentido.

A questão não é pacifica, existindo
outros julgados, segundo os quais o
julgamento antecipado da lide não
constitui por si só ofensa ao rito pro-cedimental expropriatório, havendo
necessidade de que a supressão da au-
diência tenha realmente acarretado
prejuízo para as partes.

A nosso ver, e tendo em vista,
notadamente, o fundamental principioda economia processual, realmente
não se justifica que, não havendo pro-vas a produzir em audiência, ainda
assim se tenha de realizá-la, sob pena

Julgamento antecipado em

ação de desapropriação

ABADI 7

de nulidade. absoluta da sentença, ín-
dependentemente da efetiva ocorrên-
cia de prejuízo para as partes.

Com efeito, a Lei das Desapro-
priaçòes (Decreto-Lei 3.365) é de 21
de junho de 1941, ou seja. de época em
que ainda vigia o Código Processual
de 1939. Refere-se, é certo, em seu dito
Art. 24, â "audiência de instrução e
julgamento", a proceder-se "na con-
formidade do Código de Processo Ci-
vil". Mas também estatui que. "feita a
citação, a causa seguirá com o rito
ordinário" (Art. 19). estabelecendo
ainda: "No que esta lei for omissa
aplica-se o Código de Processo Civil"
(Art. 42).

E óbvio que a audiência referida
no art. 24 da Lei das Desapropriações
só poderia ser a "audiência de instru-
ção e julgamento" que o Código de
i 939 (arts. 296 e 297) previa, sem ex-
ceção, para todas as causas sujeitas ao"processo ordinário" de então (bas-tando não fosse o caso de "absolvi-
ção" ou "cessação da instância").

Parece óbvio que a menção, no De-
creto-Lei 3.365/41, à audiência de ins-
trução e julgamento, não está lá como
a "tipificação em separado" de ato
processual peculiarmente indispensá-
vel, ou necessário, ou apenas útil, á
própria dinâmica excepcional do pro-cedimento expropriatório. Tanto mais
que, como é sabido, o Decreto-Lei
3.365/41 visava, justamente, a agilizar e
a simplificar o processo judicial das
desapropriações, onde o "mérito" da
causa se reduz à fixação do valor em
dinheiro do bem a expropriar.

A referência do art. 24 do Decreto-
Lei 3.365/41 está lá como simples re-

missão, de regresso, a ato cuja indis-
pensabilidade decorria então da indis-
pensabilidade típica do mesmo ato
dentro do próprio rito do procedimen-to ordinário traçado no Código de 39,
então subsidiariamente aplicável.

Ora, o atual Código de Processo
Civil já não prevê, ao contrário do
anterior, a obrigatoriedade da audiên-
cia de instrução e julgamento no proce-dimento ordinário. Abre, ao contrário,
e entre outros, os atalhos ensejados
pelas hipóteses do art. 330, n° I.

E esse atual procedimento ordiná-
rio que subsidiariamente se deve apli-
car agora ao procedimento especial de-
sapriatório, inclusive por força do art.
273 do CPC.

As normas processuais, como todos
proclamam, têm caráter instrumental,
não constituindo fim em si mesmas e
devendo sua aplicação, pois, governar-
se sempre pelo fundamental princípioda economia processual: o máximo de
resultado na atuação da lei substantiva,
com o mínimo dispêndio de tempo e de
atos meramente burocráticos por partedos agentes processuais envolvidos.

Parece enfim que não há como cogi-
tar-se da nulidade absoluta (de oficio)
de sentença, pelo simples fato de ter
sido proferida, em ação de desapropria-
ção, mediante julgamento antecipado
da lide, isto é, sem a realização da
audiência de instrução e julgamento.

Nulidade, é claro, poderá haver em
sentença assim prolatada, mas depende-
rá, tal como sucede no rito ordinário,
não só de requerimento do interessado,
mas também de realmente achar-se 1
configurado o cerceamento de defesa
ou outro prejuízo efetivo para as partes
ou para a instrução probatória.

INbe !tisAN 
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269-6969

É a solução do seu problema
com pulga barata, rato, cupim

DESENTUPIMENTOS

Você sabia?
Qus de actao com ¦ lei, o

adquirem# da qualquer Imóvel,
residencial, não imldendai, ou
comercial, pode retomá-lo, por

denúncia vazia?
O que vocêeaá esperando pararealizar a aquisição de seu imóvel, amelhor aplicação financeira?

Procure aG8S Admhltfraçfe d* Bens Lida.e o seu diretor Geraldo Beire Sknúaaorientará como agir judicialmente.

I ABADI 312 - ABAMI - CRECI • J - 2 082 • BNl 81 IRua da Assembléia, 41/7»
Telefone: 224.4940
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MAPA IMÓVEIS LT DA.
• 18 Anos •

Atendimento
personalizado

Administração de condomínios (opcional: Total ou parcial)Administração de imóveis c/assessoria jurídicaCompra, venda e avaliação
AVa Erffnl0 Braga. 255-Gr. 901 -PBX 252-2447/224-7686ZONA SUL - Av. N. S. Copacabana. 441 -s/Lj. 302 - PBX 255-8699CRECI J-499 ABADI 225 SECOVI-RJ 148

I Blii ROCIS ~ 1
apministwacAo [

CONDOMÍNIOS
LOCAÇOES - VENDAS
TEL:

Av. Franlclin Roosevelt, 84/903

Bulhões Carvalho da Fonseca

TRADIÇÃO — CONFIABILIDADE — PONTUALIDADE ^KPER}ÊNOA>RA 
°E BE^S

LOCAÇÃO — CONDOMÍNIOS — APART HOTÉIS
COMPRA E VENDA

t ^ ^ 4 Rua de Quitanda n" 19 Sobre Lo|a (sede PRÓPRIA) Tel.: 224-7292 (ks) ABADI - 453 CRECI 2725
- •'* " '' "' 
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Sr. Síndico

Confiança e crédito conquistados ao longo de 10
anos de tradição, fizeram da CR PROJETOS E ENGE-
NHARIA, uma empresa experiente, capaz e segura.
Hoje temos o nosso próprio padrão de qualidade para
os serviços que executamos. Por isso, quando pensar
em obras, consulte-nos. Com certeza encontraremos a
solução para o seu problema.

Telhado
Impermeabilização

(Sistema Texsa)
Reformas em geral

Construção
Recuperação estrutural
Pintura de fachadas

QUEM 
É LÍDER, FAZ

AUXILIADORA PREDIAL RIO S.A.
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E BENS

TraTessado Ouvidor, 32-Centro-Tels.: 242-1424 e 297-6633 R. 2211 e 2289

CR PROJETOS E

ENGENHARIA LTDA
ORÇAMENTO GRÁTIS

m

L 

FINANCIAMENTO PRÓPRIO B
Av. Almirante Barroso. 63 Gr. 505/6 — Centro

Tels. 220-4595/240-3657 H
ASSEM AP N° 004 ¦¦¦
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8 ABADI

R. M. ARAÚJO - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

COMPRA, VENDA E AVALIAÇÃO
( RECl J ?9:k» AHApl 4/~»

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143 — LOJAS IO, 20 E 38
DO 2° PAVIMENTO TELE-PABX — 235-5182

Sr. Síndico

ARQO ENGENHARIA LTDA. • PINTURAS
Construções. Instalações e Projetos

• RECUPERAÇÕES PREDIAIS • FINANCIAMENTO PRÓPRIO

Tel.: 253-5455/253-0232

cab

ADIBRÃS
ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE BENS S/C.

CINCO FORTES RAZÕES PARA VOCÊ ESCOLHER
O QUE EXISTE DE MELHOR EM ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS

1o
S 2o

24 ANOS DE EXPERIÊNCIA E SOLIDEZ
TANTO NOSSA MATRIZ (CENTRO) COMO
NOSSA FILIAL (COPA) FUNCIONAM EM IMÔ-
VEIS PRÓPRIOS.

o - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO PRÓPRIO
§ 4° - SÓ FAZEMOS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

• COMPRA E VENDA
5o - DEPARTAMENTO JURÍDICO

MATRIZ: TflAV. 00 PAÇO, 23—SOBRELOJA -
TEL: 224-6863 (P8X)

FILIAL: R. BARATA RIBEIRO. 383 — 8/302
TELS.: 235-7548/ 235-1093

AMIGO SINDICO,

SUAS PREOCUPAÇÕES

ACABAM AGORA.

A solução de
todas as questões
do seu condomínio
está ao seu alcance,
aqui e agora.

Veja as vantagens
que lhe oferecemos:

1 
Atendimento
porta-a-porta.

2 
Entrega e coleta
de documentos

diversos.

M I £-}
3 

Pagamento dos
salários dos

funcionários
no próprio prédio.

4 
Melhor
qualidade por

menor custo.

ADMINISTRADORA NOVO RIO, UM PASSO À FBENTE
Nà ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. *

Administradora de Imóveis NOVO RIO Ltda.Condomínios, Locações, Compra e Venda de Imóveis ~
Rua Alcindo Guanabara, 17/21 • 14? andar - M: 220-4147 • Sede própria §
Fülal: Estrada do Galeão, 766 • Grupo 304 — - Ibl.: 396-7805 5

Rio de Janeiro - RJ

Coisas da locação

Só 
quem vive os problemas

diários da locação pode saber
e entender certas coisas da locação.
O dia a dia, a celebração de um
contrato, os meses e anos com o
inquilino e o fim da locação e de-
volução do imóvel são coisas que
nos divertem quando não nos dão
dor de cabeça.

Por exemplo, quando se anun-
cia um imóvel para alugar, como a
procura é grande e a oferta peque-
na, em geral, o candidato chega
logo cedinho à Administradora pa-
ra preencher formulários e ser o
primeiro.

Se não consegue ser o primeiro
ou mesmo sendo, com medo de
perder a vez e o imóvel de que ele e
a esposa ou vice-versa gostaram
porque é bom mesmo ou porque é
o único, ele vai em busca de algum
padrinho, algum amigo que possa
interferir e pedir para ele a prefe-
rência. As vezes até consegue.

A primeira coisa que ele faz é
preencher a proposta, com todos os
elementos exigidos e a prova cabal e
insofismável de que ganha o bastan-
te para alugar o imóvel pelo preço
pedido. Se houver alguma contesta-
ção sobre a renda porque ela é insu-
ficiente, ele logo retruca que, além
do seu salário, tem mais o da esposa,
de um ou mais filhos, da mãe ou de
mais alguém que ajuda. Na verdade,
o candidato à locação consegue pro-
var que, se o problema é renda, ele e

sua família podem perfeitamente
pagar o aluguel pretendido. Por
mais absurdo que seja o preço pedi-
do e os encargos.

O imóvel ele viu, mas, com tanta
pressa que nem observou os defei-
tos, a pintura, a torneira que não
funciona, o aquecedor que não
acende, etc. Ele quer o imóvel, custe
o que custar, a qualquer preço, por-
que não existe outro ou porque ele
só pode pagar aquele. Em resumo,
ele assina qualquer contrato, acei-
tando que o imóvel está impecável,
pintado, com sinteco, etc. e só de-
pois que está morando é que vai se
dar conta de que não era bem assim.
Mas, para entrar, ele até está dis-
posto a pagar algo mais.

Decorridos os anos, a inflação
devora o aluguel e o locador que
vive daquela renda, que precisa de
atualizar o preço para continuar
vivendo, chama o inquilino e lhe
pede uma atualização do aluguel.
Neste momento, ocorre exatamen-
te o contrario do que aconteceu

3uando 
ele era candidato e preten-

ia o imóvel, O proprietário pre-
tende o preço de mercado, mas, se
contenta com uma melhoria. Mas,
o locatário argumenta que não po-
de, que seu salário não aumenta
faz anos, que sua mulher não tra-
balha, seus filhos estudam, etc. etc.
e ele acaba provando, por todos os
meios e modos que não tem condi-
ções de pagar mais do que aquilo
que está pagando ou, quando mui-

to, uma pequena parcela a mais. E
a locação prossegue.

De repente chega ao fim a loca-
ção. O inquilino adquiriu um imó-
vel, vai mudar-se para outra cida-
de, o proprietário pediu para uso
próprio ou para uso de um filho
etc. e aí vem outro drama. _

Ele entrega o imóvel e é feita a
vistoria. Neste momento, o pro-
prietário verifica que o imóvel está
sendo devolvido sem pintura, sujo,
quebrado, torneiras vasando, piso
danificado, pregos nas paredes, en-
fim, em péssimo estado de conser-
vação.

O proprietário apresenta o re-
sultado da vistoria ao ex-inquilino
e pede providências. É aí que ele
vai dizer e provar por todos os
modos que aquilo não é possível
porque, ele deixou o imóvel em
melhores condições do que se en-
contrava quando lhe foi feita a lo-
cação, que todos aqules defeitos
apontados já existiam e até mais e
que ele locatário foi quem ainda
melhorou o imóvel.

Em locação, o pior momento é
justamente aquele final de locação,
quando o inquilino devolve o imó-
vel. Em geral — ou quase sempre
existem problemas entre locador e
locatário, resultando em vistoria
judicial, processo etc.

Mas, tudo isto faz parte do con-
vívio entre locador e locatário, en-
fim, são coisas da locação.
(R.C.M.).

Ciclo de Conferências no Jockey Club
Professores da projeção de Caio

Mário Silva Pereira, Yussef Said Caha-
li, Silvio Rodrigues, Gustavo Tepedino,
Sérvio Túlio Santos Vieira, Humberto
Theodoro Júnior, Nagib Slaibi Filho, J.
C. Pestana de Aguiar, Sulvio Capane-
ma e Amoldo Wald estarão participan-
do do ciclo de conferências sobre obri-
gações e contratos, no Instituto de
Estudos Jurídicos, no auditório do Joc-
key Gub do Brasil (Av. Presidente An-
tonio Carlos, 501/10° andar, Rio), nos
dias 1°, 3,8,10,15,17,22,24,29 e 31 de
outubro deste ano.

A direção dos trabalhos está a cargo

de Paulo César de Almeida Sodré, e a
coordenação geral, de James Tuben-
chlak e Ricardo Silva de Bustamante,
com divulgação da empresa MARKA
Promoções e Eventos. Todas as confe-
rências terão início às 18h30min e serão
seguidas de debates. As inscrições pode-
rão ser feitas até 20 de setembro ao
preço de CrS 80 mil para profissionais e
CrS 75 mil para acadêmicos, mas, até o
dia 30 deste mês, haverá descontos com
o pagamento antecipado de CrS 75 mil
para profissionais e CrS 70 mil para
acadêmicos.

Mais informações e inscrições na

Secretaria do Simpósio, Av. Franklin
Roosevelt, 137/12° andar, tel. 220-8870,
telex (021) 23.819 e 36.833 e Fax (021)
262-5173. O pagamento da taxa de ins-
crição deverá ser feito através de cheque
nominal à MARKA Promoções e
Eventos Ltda., acompanhado de ficha
de inscrição.

Segundo informa BRAZILIAN
PROMOTION CENTER Turismo, é
extensa a programação, abrangendo os
mais variados campos do Direito, atra-
vês do Módulo Obrigacional e do Mó-
dulo Contratual, onde se destaca loca-
ção.

0 FUTURO DAS

ADMINISTRADORAS

DE FUTURO
Num mercado tão concorrido como o de administração imobiliária,
os melhores serviços são a garantia de melhores resultados. Fazer
parte do futuro deste mercado significa oferecer serviços dinâmicos
e confiáveis atendendo às crescentes exigências dos clientes. A
Rhodes presta toda a consultoria necessária para informatizar sua
administradora com os sistemas de administração de aluguéis, con-
domínios e folha de pagamento. Peça informações adicionais ou
uma demonstração sem compromisso.

RHODES

Sistemas e Consultoria Ltda.

Rua das Marrecas, 39
Cob. 02 - Cinelândia, RJ

Tel.: (021)262-9349

QUEIROZ

CONCEIÇÃO

AV. TREZE DE MAIO. 33
GR 504 CENTRO—RJ

TELS.: 262-4684 • 262-4448
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Por que o brasileiro não tem casa própria?
Lu iz Oswaldo Norris

Aranha
Consultor de Empresas,

ex-presidente da Light
e ex-secretàrio Nacional de Energia

E* 
flagrante o déficit de moradias
no Brasil, fator que se transfor-

ma na causa primeira do processo de
favelização observado nas grandes
cidades. Evidente que este problema
tem outras raizes profundas, arraiga-
das na arcáica legislação da proprie-
dade da terra, nas inadequadas pos-
turas municipais e nos tumultuados
sistemas de transporte, entre outras.
Porém é claro que, através de uma
política habitacional competente,
grande parte das deficiências seria
eliminada.

O setor habitacional é um mos-
truário gritante da incompetência do
governo federal nos últimos anos.
Centralizou o sistema financeiro es-
pecífico, deu-lhe pompa através do
BNH e levou-o à falência. Gastou
enormes montantes do orçamento fe-
deral com poucos resultados em in-
fra-estrutura urbana e ridículas in-
corporações de conjuntos
habitacionais populares. Desarticu-
lou totalmente a canalização natural
de investimentos para a construção
de imóveis, pela seguida adoção de
congelamentos dos aluguéis.

O resultado prático é que hoje,
além da secular falta de moradias,
não há qualquer perspectiva de cap-
tar recursos para financiar a constru-
ção de novos imóveis, com vistas a
oferecê-los à população, para com-
pra ou aluguel, sob prestações men-
sais compatíveis com o nível salarial
vigente. Medidas urgentes precisam
ser tomadas, pois a recuperação da
economia brasileira passa, em grande
parte, pelo setor de construção civil,
além da natural preocupação com o
crescente problema social.

A demagogia que sempre enco-
briu a incompetência administrativa

0 ENDEREÇO
CERTO EM IMÓVEIS

LOCAÇÕES
CONDOMÍNIOS

COMPRA E VENDA
INCORPORAÇÕES

LOTEAMENTOS
E LEGA UZAÇAO

DE IMÓVEIS
Avenida Presidente Vargas, 482
Grupo S08 — CEP 20071— RJ

Telefone PBX (021) 233- 3S22

FILIAL EM
ANGRA DOS REIS

Avenida Raul Pompéia, 35 - S/L
Te!. <0243) 65-2211

CONSERVAÇÃO
DE BOMBAS

DE
CONDOMÍNIO"PLANTÃO 

DIA E NOITE
PABX286-5040

V7.1

do Brasil não pode mais sobreviver,
se realmente há o desejo de construir
uma grande nação. Há que encarar
os problemas de frente e resolvê-los
com coragem. Para que o brasileiro
tenha acesso à casa própria, além de
se demandar uma economia crescen-
te e de pleno emprego, é preciso insti-
tuir (ou reviver) certos mecanismos
para que as poupanças se canalizem
para a construção civil e para que
haja compatibilidade entre os custos
das obras e os orçamentos dos indiví-
duos.

Em primeiro lugar, é preciso esta-
belecer formas que incentivem os in-
vestidores a aplicar em imóveis, que
ofereçam rentabilidades pequenas e
prazos longos para o retorno do ca-
pitai. Isto só é possível através da
segurança. O juro representa, em sua
maior parte, o risco do negócio, bem
como a aplicação especulativa, ro-
dando rapidamente o capital investi-
do, é conseqüência direta do hori-
zonte nebuloso. Em se estabelecendo
regras estáveis a longo prazo, no to-
cante aos lucros imobiliários e rendi-
mentos de aluguéis, será possível o
retorno dos investidores para o setor.
E obvio que não se pode pensar, de
forma alguma, em congelamentos e
medidas similares que apenas expro-
priam a renda dos senhorios em fa-
vor dos inquilinos.

Cabe também reativar o setor
bancário na direção do mercado
imobiliário. Pela matemática finan-
ceira constata-se a importância do
juro na fixação das prestações. Quem
tiver a curiosidade de verificar, den-
tro da sistemática do extinto BNH, o
significado de cada prestação, con-
cluirá que há 20 anos de prazo e pela
tabela price a 12% ao ano, no início
quase não ocorrem amortizações,
servindo as mensalidades pratica-
mente só para cobrir os juros. E fun-
damental que os mecanismos para
financiamento de imóveis residen-
ciais repousem em juros baixos, da

ordem de 6% ao ano no máximo, e
correção monetária igual ao reajuste
dos salários.

Mesmo que se criem condições
favoráveis para o mercado imobiliá-
rio, os recursos financeiros serão evi-
dentemente polarizados na direção
das camadas de população com ren-
da mais elevada. Para os mais neces-
sitados se justifica maior participa-
ção do Estado, seja em termos de
desenvolvimento tecnológico, estabe-
lecendo projetos e materiais de cons-
trução que levem a custos mais redu-
zidos, seja quanto a obter áreas de
terras baratas e propícias condições
de infra-estrutura que direcionem os
usuários para os parques habitacio-
nais a serem construídos.

Finalmente, é necessário dar
grande apoio financeiro à infra-es-
trutura urbana em geral, com obras a
serem executadas pelos governos dos
Estados e Prefeituras. Mas não cabe
nenhuma tutela, devendo-se dar au-
tonomia a essas unidades para reali-
zarem seus investimentos, com os er-
ros e acertos naturais. Os
mecanismos de financiamento devem
partir do Governo federal, mas se-
riam melhor canalizados pela rede
bancária em geral, sem necessidade
da criação de organismos específicos.

Em resumo devem ser estabeleci-
das regras estáveis e sólidas, deixan-
do-se ao mercado a tarefa da regula-
mentação. O Governo deve agir
apenas para suprir as deficiências
técnicas e financeiras das camadas
mais pobres da população, bem co-
mo para injetar recursos a serem usa-
dos na construção de obras de infra-
estrutura. Talvez não se consigam
dar casas a todos os brasileiros em
curto prazo, o que de qualquer forma
seria impossível, mas certamente se-
rão criados os caminhos para que, ao
longo de um tempo razoável, haja
oferta de moradia para toda a popu-
lação.

(Transcrito do
JORNAL DO COMMERCIO)

RIOCORP

Administração de Imóveis

Com todo cliente RIOCORP, a mesma his-
tória se repete: pessoas ocupadas que
precisam se valer de uma empresa séria
e altamente especializada para adminis-
tração de seus bens. Daí a RIOCORP. E
não é à-toa: são mais de 30 anos admi-
nistrando cerca de 5.000 imóveis, cui-
dando de todos os detalhes.

• CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

E COMERCIAIS

• LOCAÇÃO • SEGUROS

• COMPRA E VENDA

CENTRO: Av. Pres. Vargas. 409 -15» Tel.. 252-4314!
Copacabana: Rua Constante Ramos 44 salas 907 908
Tels. 235-3822 235-3635

OBRAS COM TECNOLOGIA
_ • Tratamento de concreto aparente

Lavagem de fachadas c/hidrojato
ENGETEST • Recuperação de concreto armado

Pinturas especiais
ENGENHARIA LTDA • Impermeabilizações

Financiamento próprio

Rua Correia de Araújo, 180/182 — Sede própria
Tel.: (021) 399-4702/399-7465 —TELEFAX 399-5553

CEP 22611

IMOBILIÁRIA

SÃO CRISTÓVÃO LTDA.

* Administração * Compra e Venda * Seguros e Advocacia
20 anos de tradição

Sede Própria: R. Capitão Félix, 110 s/lojas 17 e 19
Benfica — Tel.: PABX 264-6263
FILIAL: Av. das Américas, 3333 — 6o - sala 616
Barra da Tijuca — Tel.: PABX 325-9210

0

ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

SR. SÍNDICO
PROJETOS? REFORMAS EM GERAL?

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO
ORÇAMENTO GRÁTIS

FACILITAMOS O PAGAMENTO

Tel.: 222-8381
Rua Uruguaiana, 10 grupo 1604 — Centro

Rio de Janeiro — RJ — CEP 20.050

üü 
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administração de bens

Grupo Union Foncière et fínancièrt

-46 Anos-

LOCACÕES-CONDOMÍNIOS

VENDAS

Centro: (021)210-2136 Fax: 262-6145

Barra: (021)325-6067 Fax:325-2219

Avenida Nilo Peçanha, 151/3° Andar

Av. das Américas, 2250 Lj.M
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0——; EMPREENDIMENTOS
oinai imobiliários ltda.

A SUA IMOBILIÁRIA DEFINITIVA
Especializada em administração de imóveis.

Sr. Proprietário: Conheça o nosso novo siste-
ma de aluguel garantido.

Direção: Dr. Marco Antônio Moreira Barbosa
Sede Própria

Av. Brás de Pina, 1.070 Ljs. A, B e C - Vila da Penha - RJ
Tels.: 351 -6330 - 391-9207

¦PGSS^ BOMBAS E

ISP^ MOTORES

QUEIMARAM...

EDIFÍCIO SEM ÁGUA!
Não deixe que a água acabe por causa de uma bomba. A

CIL tem os melhores profissionais com experiência de 20
anos de especialização.

Viaturas dotadas de radiofonia para atendimentos emer-
genciais com técnicos especializados.

A maioria dos defeitos técnicos ocorre em virtude da fal-
ta de uma conservação mensal ou deficiência técnica na1

Vfc-^ta de uma conserv
execução da mesma

Revisão mensal com lubrificação nas partes móveis, ri-
gorosa verificação no quadro elétrico, contactores, quadros,

I e automáticos de comando, motores, rolamentos, esfera, sis
tema jmecâncio, etc.

) * Assine um Contrato de conservação do conjunto de eletro-
I bombas e diga adeus aos problemas.

OU VOCE FICA COM A CIL OU ENFRENTA OS RISCOS.

8
S

CONSERVADORA
INTERNACIONAL LTDA.gen

PIONEIRA EM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA.
Rua Padre Mlguellnho. 42. catumbf

— sede prODria —
TEL.: 221-6364 (PBX)

SÍNDICOS

DESESPERA DOS!...

Os vazamentos aumentaram absurdamente as contas
d'água, esgoto e força.

* As" PIRANHAS DO ASFALTO" (biscateiros, autônomos,
curiosos, etc), mancomunados com porteiros e faxineiros invadiram
o Edifício e cobram preços extorsivos dos Sfndicos e Condônimos

para realizarem consertos hidráulicos.

As "PIRANHAS DO ASFALTO " aplicam 07 (sete)
golpes nos moradores e síndicos.

* Um pequeno filete d'água de 1,5 mm de diâmetro desperdiça em
24 horas 2.800 Litros (torneiras, válvulas de descargas, etc.),

dado este fornecido pela CEDAE.

Assine um Contrato de Manutenção Hidráulica
conosco e diga adeus a todos estes problemas.

OU VOCÊ FICA COM A CIL OU CORRE OS RISCOS

I 
CONSERVADORA
INTERNACIONAL LTDA

PIONEIRA EM MANUTENÇÃO HIDRAUUCA
Rua Padre Miguellnho. 42. Catumbi

— seae própria-
TEL.: 221-6364 (PBX)

Respeito à Constituição

Manoel da Silveira Maia
Advogado

Os 
con-

-tratos,
com prazo de-
terminado, re-
guiam-se pela
lei vigente á
epóca de sua
celebração,
fundando-se
no principio
de que a lei do
contrato é a
de sua formação. Este é o único entendi-
mento jurídico correto. Celebrado o contra-
to. os interessados ficam sabendo as regras.

Em matéria locaticia, por se tratar de lei
de ordem pública, vencido o prazo contra-
tual. ex-vi legis, prorroga-se a locação com
todas as condições do contrato findo. No
pacto locaticio. temos duas regras: a) firma-
do o contrato, estando ele vigindo. as cláu-
sulas e condições nele previstas são obriga-
tórias para os contratantes; b) vencido o
prazo contratual e com a prorrogação da
locação por tempo indeterminado, vigora a
lei e não mais o contrato.

Ocorrendo as condições do item o, lei
nova não pode atingir o contrato, mesmo
que ela contenha dispositivo de efeito ime-
diato e geral. O contrário seria desrespeitar
o Artigo 6o da Lei de Introdução ao Código
Civil, que encerra: "A lei em vigor terá efeito
imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julga-
da." Esta regra da irretroatividade da lei
está contida em todas as Constituições, ex-
cetuandoade 1937.

A esse respeito, o grande Clóvis Bevilá-
qua, comentando o Artigo 3o da Lei de Intro-
dução ao Código Civil, antes da redação
dada pela Lei 3.238/57, in Código Civil, vol. 1.
pág. 77, edição 1959. disse: "0 direito quer
que o ato jurídico perfeito seja respeitado pelo
legislador e pelo intérprete na aplicação da lei.
precisamente, porque o ato jurídico ê gerador,
modiftcador ou extintivo de direito. Se a lei
pudesse dar como inexistente ou inadequado o
ato jurídico perfeito, já consumado segundo a
lei vigente ao tempo em que se efetuou, o
direito adquirido, dele oriundo, desapareceria
por falta de titulo ou fundamento.

Assim, a segurança do ato jurídico perfeito
é um modo de garantir o direito pela proteção
concedida ao seu elemento gerador''

Dentro desse entendimento, lei nova,
mesmo versando sobre locação, não pode
atingir os contratos em vigor, sob pena de
infringir garantia individual, elencada no

Art. 5° XXXVI da Constituição, que reza:"a lei não prejudicará o direito adquirido, n
ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Recentemente, o Congresso Nacional
aprovou e o presidente da República san-
cionou a Lei 8.178, de 1/3,91. rezando o
Artigo Io o seguinte:-"Nos contratos de
locação em geral será observado o disposto
neste artigo: § 1° o valor do aluguel referente
ao mês de fevereiro de 1991 será calculado:
a) mulliplicando-se o valor desde o último
reajuste pelo índice de remuneração constan-
te do anexo desta lei. correspondente ao dia
em que o pagamento era devido."

Intérpretes desavisados e desconhecedo-
res do direito vêm sustentando que na expres-
são locação residencial em geral estão abran-
gidos os contratos por prazo determinado.
Ora. a lei não os excetuou, nem precisaria,
porque se trata de garantia constitucional.
Seria afirmar o óbvio. A alínea a do Artigo 15
desmente os que querem incluir, na regra do
citado dispositivo, os contratos em vigor.
Basta examinar que o parâmetro é a data do
último reajuste. Ora, quanoto aos contratos
em vigor que, à data da lei, não tinham sido
reajustados, que então fazer com estes con-
tratos? Tomar por base a data do contrato?
Não, porque não está previsto na lei.

Por ocasião do "Plano Verão", em si-
tuação idêntica pretendeu-se aplicar a lei
nova aos contratos em vigor e a resposta
dos tribunais foi imediata, repudiando tal
entendimento, como se infere das ementas
ora transcritas:"LOCAÇÃO RESIDENCIAL - ALU-
GUEL - REAJUSTE - LOCAÇÃO EM
CURSO — APLICAÇÃO DO ART. 14
PARÁG. Io DA LEI 7730/89 — IMPOSSI-
BILIDADE.
O ato jurídico perfeito não pode ser efetua-
do por norma posterior, ainda que de or-
dem pública. No curso do contrato de loca-
ção por prazo determinado é inadmissível
aplicar-se o disposto no parágrafo Io do
Art. 14 da Lei 7730, de 31/1/89, porque o
contrário importaria em violação ao dis-
posto no Art. 5o n° XXXVI da Constituição
Federal e art. 6o da Lei de Introdução ao
Código Civil." (Apel. n° 10148/90, 51 C.
Cível do T. de Alçada-RJ — Rei: Juiz
Amaury Arruda — DJ. 30.04.1991)."LOCAÇÃO — Aluguel — Contrato por
prazo determinado — Celebração antes do
advento do Plano Cruzado — Ato Jurídico
Perfeito — Não incidência da lei nova em
relação ao reajuste.
DECLARATÓRIA — Interpretação de
cláusula contratual — Admissibilidade,
ainda que para tanto seja necessária tam-
bém a interpretação da lei — Inteligência
do Art. 4o do CPC.

1. Cabe ação declaratória para interpreta-
ção da cláusula contratual, ainda que. para
tanto, seja necessária também a interpreta-
ção da lei. 2. O Dec. 02.592/86 é ilegal,
porque, dispondo sobre atualização de alu-
guéis de imóveis não residenciais, excedeu
os limites do Dec.—Lei 2.284/86, que não
previa a providência. 3. O Dec.—Lei 2.284/
86 não modificou o valor dos aluguéis ajus-
tados em contratos, cujo prazo de vigência
ainda não terminara, porque não podia
atingir o ato jurídico perfeito." (Acórdão
da 8" C. Cível do T. Alçada de São Paulo.
Apel. n° 221.638-3 — Rei. Juiz NARCISO
ORLANDI, in RT 656/149).
"LOCAÇÃO — Aluguel — Contrato por
prazo determinado — Celebração antes do
advento do Plano Cruzado — Ato jurídico
perfeito — Não incidência da lei nova em
relação ao reajuste — Aplicação do art.
153, § 3o, da CF — Declaração de votos
vencedor e vencido.

O contrato de locação por prazo deter-
minado celebrado antes do advento do Pia-
no Cruzado com cláusula de reajuste amol-
dada á lei vigente é ato jurídico perfeito que
a lei nova não pode atingir por atuação
retroativa, sob pena de violação da norma
insculpida no § 3o, do art. 153 da CF".
(Acórdão da 5* C. Civel do T.A. São Paulo.
Apel. n° 210.160-7 — Rei. Juiz Ricardo
Brancato, in RT 635/246).

"LOCAÇÃO — Contrato — Prazo de-
terminado — Aluguel — Cláusula de rea-
juste — Pretendida aplicação retroativa da
Lei 7.069/82 — Inadmissibilidade.

Nos contratos de prazo determinado são
livres e plenamente eficazes as estipulações
quanto ao valor do aluguel e seu reajusta-
mento, sendo inadmissível a aplicação retroa-
tiva da Lei 7.069/82, a despeito de sua carac-
terizaçâo como lei de natureza pública,
cogente e imperativa, somente sendo possível
sua aplicação após o vencimento do contrato,
quando, então, não enfrenta mais o ato júri-
dico perfeito". (Acórdão da 2* C. Civel do
T.A. São Paulo — Apel. n° 167.860 — Rei:
Juiz Walter Moraes, in RT 585/144). "Cone-
ção monetária. Cláusula contratual. Lei su-
perveniente (Lei 6.899). Legitima a conven-
ção das partes sobre a correção monetária de
obrigações pecuniárias resultantes do contra-
to, não pode a lei posterior (Lei 6.899) sobre-
por-se ao que foi estipulado pelas partes, pois
se trata de ato jurídico perfeito. Recurso
extraordinário de que não se conhece". (R.E.
101.230-7 — SP Ia Turma — Rei: Min.
Rafael Mayer, in RT 589/260).

Esperamos que a Constituição não seja
ferida e todos passem a respeitá-la, única
garantia do Estado Democrático.

Revisão de aluguel não sofre realinhamento
O tocador, após três anos de vigência da

locação ou do último acordo, tem o inafas-
tável direito de revisar o aluguel do prédio
que lhe pertence, ajustando-o a preço de
mercado. Esta era a regra do artigo 49 da
Lei 6.649, 79. a qual encontra-se reproduzi-
da na Lei 8.157 de 3/1/91.

O exercício do direito é uma faculdade
do locador. mas, se ele o exerce com o
objetivo de ajustar o valor do aluguel ao
preço, lei alguma pode interferir no seu
direito com a finalidade de reduzir o alu-
guel, seja a pretexto de plano econômico ou
de lei que tenha por fim realinhar o aluguel
aos moldes de lei extravagante.

As leis locaticias são de ordem pública,
tolhendo às vezes a liberdade das partes na
celebração do contrato. Tratando-se de revi-

são de aluguel, principalmente com a senten-
ça trânsita em julgado, as leis cogentes não
podem atingir a decisão judicial sob pena de
sucumbir o direito adquirido e a coisa julga-
da. garantias constitucionais asseguradas no
artigo 5o, XXXVI. O direito do locador em
ajustar o aluguel do imóvel de sua proprieda-
de, a preço de mercado, uma vez exercido,
constitui o seu resultado, um direito adquiri-
do não podendo qualquer lei ordinária res-
tringir ou reduzir o seu direito, sob pena de
ferir o principio constitucional do direito ad-
quirido. o qual consiste em receber o aluguel
a preço de mercado e não o resultante de um
realinhamento ou deflação.

Há ainda a coisa julgada. A sentença
definitiva estabelecendo o aluguel a preço
de mercado é imutável e em razão disso não
pode ser alterada por motivo de norma

imperativa subseqüente. O valor fixado na
decisão transitada em julgado não sofrerá
modificações, sob pena de ferir a garantia
constitucional da coisa julgada.

O locador, após o prazo previsto em lei,
adquire o direito de ajustar a preço de merca-
do imóvel de sua propriedade, locado a ter-
ceiro. Exercido o direito, nada poderá impe-
dir a consecução do mesmo. Estabelecido o
aluguel sem caráter definitivo, tem-se a coisa
julgada, também imutável frente à lei deter-
minadora de realinhamento do aluguel.

Encontrado o aluguel de mercado, lei
subseqüente não poderá reduzi-lo, seja a titu-
lo de deflação ou realinhamento. não só pelainexistência de inflação imbutida, para res-
guardar obediência ao principio constitucio- '
nal do direito adquirido e da coisa julgada. ,

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO EMPRESARIAL
ALUGUEL E VENDAS
Tel.: (021)240-1812

AV ALMIRANTE BARROSO, 63/2314CENTRO • RJ

SISTEMAS

IMOBILIÁRIOS
L0CACÀ0 DE IMÓVEIS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
PGT0. EM CRUZEIROS OU
EM CRUZADOS NOVOS.

a «. A. * A«.«í >

Todo Síndico sabe!
Obras no condomínio, sem
dor de cabeça.' só com as
empresas filiadas à ASSE-
MAP - Associação das
Empresas de Manutenção
Predial das Empresas de
Manutenção Predial do Rio
de Janeiro.

Tel.: 220-1346
á» ftlfe—
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CONVENCAO NACIONAL

DAS ADMINISTRADORAS

DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS

PROMOÇÃO:

FENADI
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ADMINISTRADORAS
DE IMÓVEIS
REALIZAÇÃO:

SECOVI-MS
SINDICATO DA HABITAÇÃO

De 20 à 23 de Outubro de 1991 - Campo Grande- MS.

Informações:
ABADI — Rua do Carmo, 6 — 8o andar
Tel: 221-2858 — Fax (021) 242-9802

Tn <tmrnpç •
BAVÁRIA VIAGENS E TURISMO LTDA.
Praça Pio X, 55 sala 205
Tel.: 253-3567 — Fax 253-7284 (021)
Telex: (021) 34 361
Reg. Embratur 02600-0041-5
Cep. 20040 — RJ

A ÁGUA DO SEU CONDOMÍNIO PODE

ESTAR CONTAMINADA

UeouncÃ A PARQUÍMICA FAZ

• ANALISE DE A6UA POTÁVEL
Tratamento # TRATAMENTO DE ÁGUA DE

de Agua Ltda. , OESINFECCÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS E CAIXAS D AGUA

malmhi

I

i\ Kt.EVADORF.S
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O MELHOR EM CONSERVAÇAO
REPARO, MODERNIZAÇÃO.
ESPECIALIZADA NAS MARCAS

SHEPARDEINDUCO

RUA FONSECA TELES. 117 - RIO • RJ

MONFER 325-8833

Fechamentos p/Condomínios
ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FE-
CHAMENTOS EM FERRO PARA CONDOMÍNIO

Orçamentos sen
compromisso

3x SEM JUROS
Acabamentos ex-
clusivos

Pintura Especial
Vários Modelos

rv

°! 
m

0| 
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o i Masset

o

o

o

o

o

o

Administradora de
Imóveis Masset Ltda.

35 AHOS

LOCAÇÕES E CONDOMÍNIOS
COMPRA E VENDA

SEGURANÇA E TRANQÜILIDADE
É O QUE LHE OFERECEMOS

R. Debret, 79 - 2o e 4o
Tel.: 240-1323 e 240-2023/PBX

ABADI 03 SECOVI 94 CRECI J 330

?
SAINT GERMAIN

Reformas e pinturas
de prédios

Promoção: Desconto
especial p/os 20

primeiros condomínios.

533.0574

* EXECUTAMOS COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS *

• Projetos • Telhados • Pinturas • Reforma geral • Impermeabilização com Manta
n. • Instalações: hidráulica - elétrica - esgoto • Fechamento com grande de ferro

A

ARAKAKl ENGENHARIA LTDA.

SERIEDADE - COMPETÊNCIA - DEDICAÇÃO

R. Silveira Martins n-110 loja "O" TEL.: 285-4049

H11M

I Fechamentos p/Condommios I
I ESPECIALIZADA EM FAB RI CACAO E INSTALACAO DE FE- I
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O ABADI ATIVIDADES

Preço de locação não residencial
Recebemos da Chefe da Secretaria de

Administração do Tribunal de Justiça,
Ivonete Lima e Silva, a Circular 7/SA-
91: "Solicito a V.Sa. com a máxima bre-
vidade possível, os préstimos dessa Asso-
cíiição no sentido de informar o preço
base do metro quadrado de locação de
imóvel não residencial, correspondente
às áreas a seguir mencionadas, objetivan-
do avaliação deste Tribunal quanto à

revisão de contrato de locação, onde se
encontra instalada serventia do Poder
Judiciário. As informações servirão para
se fixar o valor da taxa de ocupação de
cartórios particulares instalados dentro
do prédio do Palácio da Justiça. Local
para avaliação: área que cubra a Rua
Primeiro de Março, até a Rua da Alfân-
dega, voltando pela Avenida Rio Branco
até a Rua Santa Luzia".

A solicitação está sendo atendida.

Convênio Caixa Econômica/ABADI
Recebemos da Caixa Econômica Fe-

deral o ofício ENGER/RJ 105/91, assi-
nado por Marco Eugênio de Moura Ri-
beiro:"Tendo em vista os serviços desen-
volvidos pela Engenharia Regional da
CEF, e considerando os interesses em
aprimorá-los bem como dinamizá-los, vi-
mos pelo presente expressar a nossa real
intenção de estreitarmos o relacionamen-

to entre a CEF e essa respeitável Entida-
de. Sendo assim, aguardamos pronuncia-
mento por parte de V.Sa. no sentido de
procedermos um trabalho em conjunto e
também efetivarmos na medida do possí-
vel convênios que atendam os objetivos
em comum."

Estão adiantados os entendimentos
com a CEF.

Palestra de Sylvio Capanema
O professor emérito de Direito Civil

da UERJ e da Cândido Mendes, Sylvio
Capanema de Souza, convidado pela
ABADI, fará palestra no dia 22 deste
mês, às 18h30min, sobre aspectos gerais
da nova Lei do Inquilinato. Os associa-
dos não podem perder os ensinamentos
do mestre, não só pelo seu grande saber

juridico, como pela atualidade da maté-
ria. Recomendamos aos associados que
confirmem sua presença junto à Secreta-
ria da ABADI, com urgência possível,
tendo em vista a capacidade limitada do
auditório e o interesse de ouvir e rever
aquele Sócio Honorário da ABADI.

Simpósio preparatório para a CONAI
— A ABADI promoverá, na primeira
quinzena de setembro próximo, um sim-
pósio preparatório, propiciando às asso-
ciadas a apresentação de teses sobre lo-
cação, condomínio e administração
imobiliária em geral. As teses que forem
aprovadas durante a realização do sim-
pósio serão remetidas à 7a CONAI (Con-
venção Nacional das Administradoras de
Imóveis), que se realiza em Campo
Grande, capital de Mato Grosso do Sul,
de 20 a 23 de outubro.

É necessária a presença dos associa-
dos não só para debaterem as teses pro-
postas como para apresentarem traba-
íhos relacionados com o evento,
colaboração imprescindível ao êxito da
iniciativa, para a qual deverão estar vol-
tados, também, os novos associados, tra-
zendo suas experiências e oferecendo
subsídios a serem discutidos no simpó-
sio.

Conferência de magistrado
O Juiz-Titular da 9a Vara Civel da

Comarca da Capital e Livre Docente de
Direito Processual Civil, professor Luiz
Fux, fez conferência ontem, no auditório
da ABADI, sobre "Aspectos Processuais
da nova Lei do Inquilinato". Grande

número de associados compareceu, pela
importância e atualidade do tema abor-
dado e pelos méritos do conferencista,
que muitos esclarecimentos prestou so-
bre a matéria.

Novas associadas da ABADI
No último dia 16, foram entregues

certificados de associadas da ABADI às
seguintes empresas: Empreendimento
Imobiliário Morada, de Volta Redonda;
Adpartem — Adm. Part. e Empreendi-
mentos Ltda.; Alcir Francesconi Imóveis
Ltda.; Rio-Lar Imob. e Adm. de Bens
Ltda.; Organização Bonfim Ltda.; Uni-
lar de Volta Redonda Empreend. Imob.

Ltda.; Pimenta Imobiliária Ltda.; Neves
Imobiliária Ltda.; Pesset Imóveis Ltda.;
Adm. de Bens Anirose Ltda.; Lume Imó-
veis Ltda.; Gran-Piramidal Imob. Ltda.;
R. B. Negócios Imobiliários S/C Ltda.;
Geminni Empreendimentos Imob. Ltda.;
Imobiliária Adbel Ltda.; e Ascon-Asses-
soria, Consultoria e Participações Ltda.

Pesquisa de aluguéis no Rio

São as Administradoras de Imóveis
filiadas à ABADI que promovem as pes-
quisas de aluguéis mensais, com os dados
de suas atividades mensais, que orientam
as ações revisionais na Justiça e indicam
os valores de novos aluguéis no Rio. As
associadas fornecem as informações so-

bre os imóveis alugados durante o mês
— residenciais, comerciais e outros —,
seguindo orientação de circular sobre o
assunto para um completo serviço de
informações, encaminhados aos mem-
bros do Poder Judiciário, peritos, pro-
prietários de imóveis locatícios etc.

Consultas de inquilinos sem ônus
Os inquilinos têm à disposição, gra- com a Lei do Inquilinato^ contratos de

tuitamente, na sede desta Associação, locação, índices de aluguéis ou outras
tias lOh às 13h e das 14h às 17h, um dúvidas. Devem assim procurar o De-
advogado para consultas relacionadas partamento Jurídico da ABADI.

Boletins da COAD para consultas

Pesquisa orienta ações de revisão na Justiça

A pesquisa de aluguéis de julho/91 encontra-se a
disposição dos associados, peritos e membros do Poder
Judiciário, juizes, promotores e defensores públicos, aos
quais a distribuição e gratuita. Proprietários de imóveis
e advogados poderão adquirí-la também na secretaria
da ABADI. Ela serve, sobretudo, como fator básico
para o arbitramento do aluguel provisório nas ações de

revisão de aluguel residencial. Apresenta valores dos
aluguéis por bairro, ruas e composição de cada imóvel,
como preços máximos, médios e mínimos, acompanha-
da de relatório detalhado das fontes em que se basea-
ram. Quem lida com o mercado imobiliário tem necessi-
dade de consultar a pesquisa e pode adquirir o seu
exemplar na ABADI.

Valores de Aluguel
ANDARARl/GRAJAÜ

SI. qt. conjugado  68.970,
SI. qt  85.910,
SI. 2 qts  200.000,
SI. 3 qts  230.000,
SI. 4 qts  290.000,

BANGU/CPO. GRANDE
SI. qt. conjugado  70.000,
SI. qt  90.880,
SI. 2 qts  100.000,
SI. 3 qts  110.000,
SI. 4 qts  120.000,

BARRA/RECREIO
SI. qt. conjugado  92.560,
SI. qt  180.000,
SI. 2 qts  300.000,
SI. 3 qts  450.000,
SI. 4 qts  500.000,

BOTAFOGO/HUMAITÁ
SI. qt. conjugado  100.000,
SI. qt  180.000,
SI. 2 qts  200.000,
SI. 3 qts  234.740,
SI. 4 qts  305.000,

GÁVEA
SI. qt. conjugado  82.280,
SI. qt  117.370,
SI. 2 qts  220.220,
SI. 3 qts  251.680,
SI. 4 qts  330.000,

ILHA DO GOVERNADOR
SI. qt. conjugado  59.290,
SI. qt  100.000,
SI. 2 qts  180.000,
SI. 3 qts  200.000,
SI. 4 qts  220.000,

IPANEMA
SI. qt. conjugado  118.580,
SI. qt  200.000,
SI. 2 qts  220.000,
SI. 3 qts  420.000,
SI. 4 qts  450.880,

IRAJÁ/V. ALEGRE
SI. qt. conjugado  50.000,
SI. qt  100.000,
SI. 2 qts  120.000,
SI. 3 qts  139.800,
SI. 4 qts  158.500,

LJEIRAS/COS. VELHO
SI. qt. conjugado  81.070,
SI. qt  124.630,
SI. 2 qts  191.180,
SI. 3 qts  300.000,
SI. 4 qts  335.000,

MADUREIRA
SI. qt. conjugado  80.000,
SI. qt  95.000,
SI. 2 qts  120.000,
SI. 3 qts  130.000,
SI. 4 qts  139.890,

MÉIER/LINS VASC.
SI. qt. conjugado  60.000,
SI. qt  110.000,
SI. 2 qts  160.000,
SI. 3 qts  220.000,
SI. 4 qts  230.000,

RAMOS/LEOPOLDINA
SI. qt. conjugado  43.560,
SI. qt  82.280,
SI. 2 qts  124.630,
SI. 3 qts  153.670,
SI. 4 qts  185.000,

CASCADURA/P1EDADE
SI. qt. conjugado  41.140,
SI. qt  99.825,
SI. 2 qts  102.000,
SI. 3 qts  110.110,
SI. 4 qts  130.000,

CENTRO
SI. qt. conjugado  75.020,
SI. qt  90.000,
SI. 2 qts  130.000,
SI. 3 qts  154.880,
SI. 4 qts  160.000,

COPACABANA/LEME
SI. qt. conjugado  120.000,
SI. qt  180.000,
SI. 2 qts  250.000,
SI. 3 qts  550.000,
SI. 4 qts  600.000,

FLAMENGO/CATETE
SI. qt. conjugado  100.000,
SI. qt  180.000,
SI. 2 qts  380.000,
SI. 3 qts  395.000,
SI. 4 qts  450.000,

JACAREPAGUÁ
SI. qt. conjugado  52.030,
SI. qt  120.000,
SI. 2 qts  200.000,
SI. 3 qts  220.000.
SI. 4 qts  330.000,

JARDIM BOTÂNICO
SI. qt. conjugado  85.910,
SI. qt  130.680,
SI. 2 qts  200.000.
SI. 3 qts  400.000,
SI. 4 qts  435.000,

LAGOA
SI. qt. conjugado  78.045,
SI. qt  154.880,
SI. 2 qts  220.000,
SI. 3 qts  300.000,
SI. 4 qts  320.000,

LEBLON
SI. qt. conjugado  121.000,
SI. qt  200.000,
SI. 2 qts  280.000,
SI. 3 qts  400.000,
SI. 4 qts  450.000,

SAN. TERESA/GLÓRIA
SI. qt. conjugado  59.290,
SI. qt  85.000,
SI. 2 qts  110.110,
SI. 3 qts  157.300,
SI. 4 qts  167.000,

SÃO CRIS/BENFICA
SI. qt. conjugado  55.000,
SI. qt  63.500,
SI. 2 qts  75.000,
SI. 3 qts  90.000
SI. 4 qts  98.000,

TIJUCA/R. COMPRIDO
SI. qt. conjugado  70.180,
SI. qt ' 130.000,
SI. 2 qts  200.00,
SI. 3 qts  230,000,
SI. 4 qts  250.000,

URCA
SI. qt. conjugado  87.120,
SI. qt  104.060,
SI. 2 qts  148.830,
SI. 3 qts  196.020,
SI. 4 qts  180.000,

METRAGEM MÉDIA: Sla, quarto conjugado: 20m2,
sala, quarto: 30m2; sala 2 quartos: 60m2; sala, 3 quar-

tos; 90m2; sala e 4 quartos: 120m2. Os valores da ta-
bela correspondem às metragens médias mencionadas.

A ABADI dispõe de coletânea com-
pleta sobre Jurisprudência especializada
dos boletins da COAD. Eles podem ser

consultados pelos associados, através de

pedidos à secretaria.

REAJUSTAMENTO DE ALUGUÉIS-JULHO DE 1991

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS EM GERAL L j ...
Os aluguéis residenciais, nos termos do art. 15 da Lei n° 8.178 de 01-03-1991 foram alinhados no mes de fevereiro

de 1991 de acordo com a Tabela prevista na própria Lei. Esses aluguéis permanecerão inalterados ate setembro
de 1991.
CONTRATOS COM PRAZO DETERMINADO, EM VIGOR (ATO JURÍDICO PERFEITO), INCLUSE
RESIDENCIAIS, LOCAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS E COMERCIAIS.
Se o contrato não prexê índice substituto do BTN, deve haver negociação entre as partes. Nao havendo negocia-
ção, deve ser adotada a TR, nos termos do art. 6o, II da Lei n° 8.177/91.
ALUGUÉIS EM BTN (ATÉ FEVEREIRO/91)
Aluguéis em BTN até fevereiro e não havendo previsão contratual de índice substitutivo, aplica-se a TR dos meses
de fevereiro/91 (7%), março/91 (8,5%), abril/91 (8,93%), maio/91 (8,99%) e junho/91 (9,40%)

PERCENTUAL MULTIPLICADOR
Mensal 10-05% 1.1005
TrimestraÍ":r. 31,22% 1.3122
Quadrimestral 42,94% 1.4294
Semestral 65,94% 1.6594
Anual 294,17% 3.9417
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Correção Monetária dos Débitos Judiciais

\x\Jt3 ^^5/- 1

Geraldo Beire Simões
Advogado e Secretário da

ABADI

OCon-selho
da Magis-
tratura do
Rio de Ja-
neiro baixou

Provimen-
to n° 02/91,
para regular
a correção
monetária
dos débitos
judiciais
apurados ou a apurar, enquanto pen-
dentes os processos, existentes ou não
em depósitos bancários, inclusive os de-
finidos como sendo à vista, cujos débi-
tos "deverão ser corrigidos e atulizados
com base nas taxas mensais adotadas
como remuneração básica para as ca-
demetas de poupança em cada mês.

Significa dizer que os débitos judi-
ciais serão corrigidos a partir de 1/2/91,
com base nas taxas mensais que forem
adotadas como remuneração básica pa-
ra as cadernetas de poupança em cada
mês, ficando de fora os juros, que são
creditados juntamente com a correção
monetária. Todavia, o importante a ser
ressaltado no texto do aludido Provi-
mento n° 02/91 ê quando regula o mo-
diis faciendi relativo aos débitos venci-
dos até a extinção dos BTNs ocorrida,
também, em 1'2/91.

Nesse passo, dispõe o Provimento
sob foco que "os débitos vencidos até a
extinção dos BTNs serão atualizados em

de fevereiro de 1991 pela variação
acumulada do valor nominal das
ORTNs, OTNs e BTNs apurada desde
o mês dos seus vencimentos até 31/1'
91".

Como ocorre essa "variação acumu-
lada do valor nominal" desses títulos?
Qual a legislação reguladora dessa va-
riação?

Para as devidas respostas há que se
regredir no tempo e verificar-se: de
quando em quando cada qual desses
títulos da dívida pública vigorou; qual o
ordenamento legal a que se subsumi-
ram.

Antes do mais, sabe-se que a ORTN
não era indexador; a OTN não era inde-
xador e o BTN não era indexador.

Eram meros títulos da divida públi-
ca. Indexadores _propriamente ditos
eram o IPC — índice, de Preços ao

CONSERVAÇÃO
DE BOMBAS

DE

EéUVtf C0ND0Mi5J10

PLANTAO DIA E NOITE
PABX286-5040

MANDATARIO

MOURA JÚNIOR
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Escritório Jurídico espe-
cializado para ser o seu
representante para o RJ
e cidades vizinhas com as-
sistência técnica profissio-
nal carteira de locação.

' Av. Nilo Peçanha, 50 Or. 1518.
Tel.: (021) 262-2821.

Edifício De Paoll. Cep.20.044ABADI 407;

Consumidor, editado pelo IBGE, e, de-
pois, o IRVÉ — índice de Reajuste dos
Valores Fiscais, também editados pelo
IBGE.

O IPC foi criado pelo art. 5a do Dec.
Lei 2.284/86 para aferir "as oscilações
do nível geral de preços em cruzados",
cujo IPC foi mantido pelo art. 5o do
Dec. Lei 2.290/86, e funcionou como
indexador para determinar a variação
do valor nominal da ORTN, depois
OTN e finalmente BTN até o advento
da MP 189. de 30/5/90.

O IR VE foi criado pelo art. Io da
aludida MP 189 de 30/5/90 para atuali-
zar o valor nominal do Bônus do Te-
souro Nacional (BTN) no primeiro dia
de cada mês, de acordo com metodolo-
gia estabelecida em Portaria do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.

A MP 189 foi sucessivamente reedi-
tada pelas MP 195 de 30/6/90; MP 200,
de 27/7/90; MP 212 de 29/8/90; MP 287,
de 28/9/90, até que foram convertidas na
Lei 8.088, de 31/10/90, em cujos diplo-
mas estão repetidos que o valor nominal
do BTN seria atualizado pelo IRVE.

, Por sua vez, de acordo com a autori-
zação legal (art. l° da MP 189 de 30/5/
90) foi baixada a Portaria 368, de 26/6/
90, do ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, dispondo que caberia ao
IBGE realizar o cálculo do IRVF, utili-
zando "a mesma metodologia, popula-
ção objeto, amostras de informações e
estrutura de ponderações definidas para
a apuração do IPC calculado pelo IB-
GE".

Em suma, do que foi dito até aqui: I
— a ORTN, a OTN e o BTN não eram
indexados mas meros títulos governa-
mentais; II — os indexadores desses
papéis públicos eram o IPC-IBGE que
vigorou de l° Março de 1986 até 30 de
maio de 1990 e, depois, o //?K£-IBGE
que vigorou de Io de junho de 1990 até
31 de janeiro de 1991. Anote-se que
todos os valores nominais desses títulos
eram mensalmente dados ao conheci-
mento público através dos Comunica-
dos Codif, sendo certo que no item 2 da
Portaria n° 62, de 20/4/89, do Ministério
da Fazenda, mencionados nos aludidos
Comunicados Codif estava expressado:
"mensalmente, a Secretaria do Tesouro
Nacional — STN — divulgará os valo-
res atualizados do BTN, tomando por
base a variação verificada no índice de
Preços ao Consumidor — IPC do mês
anterior.

Posteriormente, foram divulgadas as
fixações dos índices do IRVE, através

da Portaria 375, de 28/6/90, do Ministé-
rio da Economia, Fazenda e Planeja-
mento, e das Resoluções da Presidência
do IBGE n° 14, de 31/7/90; n° 16, de
31,8/90; n° 23 de 28/9/90; n° 27, de
30/10/90; n° 32, de 29/11(90: n° 37, de
31/10/90, e, n° 05 de 31/11/91, que foi a
última dessas Resoluções editadas, já
que o BTN foi extinto, a partir de 1/2/
91, pelo art. 3o da MP 294, de 31/4,91,
convertida na Lei 8.177, de 1/3/91.

Diante dos expressos termos do
Provimento n° 02/91 do Conselho da
Magistratura (RJ), que determina que"os débitos vencidos até a extinção dos
BTN's serão atualizados em Ia de feve-
reiro de 1991 pela variação acumulada
do valor nominal das ORTN's: OTN's
e BTNs apuradas desde o mês dos seus
vencimentos até 31/1/91", e da antes
apontada legislação reguladora do cál-
culo e divulgação dos indexadores IPC
e depois IRVE que reajustavam os va-
lores nominais dos aludidos títulos
ORTN, OTN e BTN, esperamos que
sejam incluídas nos cálculos a taxa de
variação do IPC de janeiro de 1989, no
percentual de 70,28%, e a taxa de varia-
ção do mesmo IPC de março de 1990,
de 84,32%, pena de não ser cumprida a
antes invocada legislação.

Anote-se que o Provimento n° 02/
91, do Conselho da Magistratura, veio
espancar a relutância daqueles que dei-
xaram de cumprir a lei, e dar razão aos
magistrados que, em diversas decisões,
determinaram fossem considerados nos
cálculos judiciais as referidas taxas per-
centuais verificadas no IPC em janeiro
de 1989, de 70,28%, e em março de
1990, de 84,32%, como, por exemplo,
aquelas proferidas no Agr. Instr. n°
285/90 da 4a Câm. Civ. TARJ pelos
juizes Miguel Pachá, Semy Glans e Ro-
berto Wider; na Ap. Civ. 447.255/3 da
2a Câm. Civ. do ITACSP pelos juizes
Bruno Netto e Serra Rebouças; no Agr
Instr. n° 130.938-1 da 7a. Câm. Civ. do
TJSP pelo desembargadores Souza Li-
ma, Leite Cintra e Rebouças de Carva-
lho; e na Ap. Civ. 156075-2 da 17" Câm.
Civ. do TJSP pelos desembargadores
José Cardinale, Nigro Conceição e Oet-
term Guedes.

De parabéns, pois, o Conselho da
Magistratura, demonstrados, assim,
não permitir que os empedernidos de-
vedores judiciais beneficiem-se com o
descumprimento de suas obrigações,
enriquecendo-se sem justa causa, à eus-
ta dos seus credores, que dependem de
demoradas prestações juridicionais para
fazerem valer os seus créditos.
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LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

; DIREÇÃO. MANOEL DA SILVEIRA MAIA
DESPEJOS • RENOVATÓRIAS • REVISIONAIS • ACORDOS

INVENTÁRIOS E ALUGUEL PROVISÓRIO
Fç«. ou™ m»«, a—o». íwt—1 HfilL.s 221*4428 c 222-4239

e
HEB MMCL M PROJ. LTDA

REFORMAS E CONSTRUÇÕES • PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS • PROJETOS E LEGALIZAÇÕES

-MANUTENÇÃO PREDIAL-
Rua Santa Luzia, 799 - Gr. 603 - Tel.: 220-1675.

MACABU

M

ASSESSORA DE BENS MÓVES LTDA
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
LOCAÇÃO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

DIREÇÃO:
Adfeon Macabu

e Augusto Macabu
EXTRATO COMPUTADORIZADO SIMPLIFICADO ENVIADO NO INlOO DO MÊS
• COMPETÊNCIA • EFICIÊNCIA • IDONEIDADE

PBX.: 285-7147
Rua do Catete, 311 — Gr. 601/603

SEDE PRÓPRIA — CRECI J-8S5  ABADI 371

ADMINISTRADORA

IMÓVEIS CIPA

A CIPA É A ÚNICA ADMINISTRADORA

QUE INSTALA UMA FILIAL

DENTRO DE SEU PRÉDIO.

ÍS®0

PABX:

292-0133i532-1070

GRUPO CIPA • 36 Anos de tradição

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS • SEGURO • TURISMO
.RUA MÉXICO. 41 - CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ.,

X ADIIJISTIADOli h
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UM PASSO A FRENTE EM

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS,

CONDOMÍNIOS E HOTELARIA.

¦ ATENDIMENTO PERSONALIZADO.
| LOCAÇÃO COM ALUGUEL GARANTIDO
I ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA.
I ADVOCACIA IMOBILIÁRIA
E TRABALHISTA.

I SERVIÇO DE RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO E TREINAMENTO DE
PESSOAL.

I PROGRAMA DE RECREAÇÃO EM
CONDOMÍNIOS, EDUCAÇÃO FÍSICA,
ARTE EM EDUCAÇÃO.

rT|

¦ 
Mn_p

220-6797

i

Rua México. N° 74 — 10° Andar

Centro — Rio — RJ.

Abadi 144
Creci 110.404
Embratur — 02904.212
Secovi/RJ —133
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14 ABABIi

PROTEJA SEU PATRIMÔNIO. SÓ ENTREGUE O SEU IMÓVEL OU CONDOMÍNIO A UMA

ADMINISTRADORA da abadi. veja abaixo relação DEALQUMÀS associadas.

ZONA
CENTRO

A CONFIANÇA IMOBIUA-RIA ADMINISTRADORALTDA — Um nome que indi-ca uma realidade — Av PresVargas. 1 146/9° (Metrô —
Est Pres Vargas) Tel 263-7588 CRECI J-423 ABADI087.

A CIPA — é a única adminis-tradora que instala uma filialdentro do seu prédio. Sistemainédito linha direta 36 anos detradição Rua México. 41 sobre-loja Tels PABX 292-0133 e532-1070 CRECI J-1372 ABA-Dl 33
ACIR ADMINISTRAÇÃO S.A.— Administração de condomí-mos. imóveis compra e venda.Rua Álvaro Alvim, 27/SLoja. Te-lefone: 220-9020 ABADI 12CRECI J Secovi-RJ.
ACRIL ADMINISTRADO-RA DE IMÓVEIS LTDA —
Direção Adão de Carvalho Ri-beiro Av Almte Barroso, 91salas 1007/8 — Tel 240-1923ABADI 11 — CRECI J-690.

ADACO — ADMINISTRA-DORA E CORRETAGEMLTDA — 15 anos adminis-trando com segurança e efi-ciência Av. Nilo Peçanha 26Grupo 1109/ 10 Tel GTE224-4144 — ABADI 90 CRE-Cl J-1547.
ADILAR ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — Admi-nistra imóveis e condomínios, fazcompra e venda. Direção HolienNunes de Lima. Rua WashingtonLuiz. 51 /Loja A Tel: 232-0679ABADI CRECI-J.
ADISA ADMINISTRADORADE IMÓVEIS LTDA —
Completa assistência Jurídicaa proprietários Locação con-domínios. Seguro e vendasRua México. 111/407 Tel KS262—7558 ABADI 477 CRE-Cl J-2793.

ADMINISTRADORA CIMLTDA — Atendiemento do-miciliar e personalizado Av.Churchill, 94/504 Tel. 220-1017 ABADI 262 CRECI7156.
ADMINISTRADORA DEIMÓVEIS MASSET LTDA.35 anos de bons serviços.Tranqüilidade e segurança éo que lhe oferecemos. RuaDebret, 79 — 2° e 4° andares.Tel. PABX 240-1323 — SE-COVI - RJ 94 — ABADI 03 —
Creci J 330.

ADMINISTRADORA LEALCom assistência do escri-tório de advocacia do Dr Pau-Io Leal Compra, venda loca-
ção de imóveis Av RioBranco, 156 Grupos 604/5Tel PBX 262-3373 ABADI 44CRECI J 402.

ADMINISTRADORA NA-CIONAL S/A — Tradição queinspira confiança desde 1935 AvPresidente Antonio Carlos, 615/2° andar PABX 224-3646AGÊNCIA TOP CENTER RuaVisconde de Pirajá 550 salas302 e 306 PABX 239-1745ABADI 19 CRECI J 489.
ADMINISTRADORA QUA-TRO MARIAS LTDA — Efi-ciência e tradição. Administra-
ção de imóveis, compra e venda.Rua Rodrigo Silva, 18/2° An-dar Tel. 221 -8869. ABADI 594.CRECI J-Sevoci-RJ.

ADMINISTRADORA RIOFLAT SERVICE — Locaçõese condomínios, administraçãohoteleira, conta bancária indi-vidualizada com rendimentode overnight. recreação nasáreas condominiais. Rua Mé-xico, 74 — 10° andar Tel.220-6797 (PABX) CRECI J-359 ABADI 114.

BAP ADMINISTRAÇÃO DEBENS LTDA. 48 ANOS DETRADIÇÃO — Condomínio— Locação e Vendas Av. Nilo
Peçanha, 151/3° Andar Tel.
210 2136 (PABX) FAX 262-6145 Av. das Américas. 2.250Loja M Tel. 325-6067
(PABX) FAX 325-2219 Dept°de Marketing — 240-0214CRECI J 587 — ABADI 30.

BULHÕES DE CARVALHODA FONSECA ADMINIS-TRADORA DE BENS LT-DA. — Rua da Quitanda, 19S/L Tel. PBX 224-7292 CRE-Cl J-2715 — ABADI 453 Se-de Própria.
CENTRAL ADMINISTRA-DORA DE IMÓVEIS LTDA.— Av. Treze de Maio, 23 —
gr. 1712 Tel. 240-1148 —
ABADI 148 — CRECI J-1628.

CHERMONT & ASSOCIA-DOS — Consultoria Partici-
pações Ass Imob S/C Ltda. —
Av. Presidente Vargas, 583/
1420 Tel. 221-4470 CRECI JABADI 500.

CIA. GUANABARA ADMI-NISTRADORA DE IMÓ-VEIS E CORRETAGEM DESEGUROS — Com assistên-cia jurídica de Aloysio Pinhei-ro de Vasconcelos. Rua daAssembléia, 10 Gr. 1612. Se-de própria. Tel. 221-2848CRECI J-1447 ABADI 74.
CONSPAR ADMINISTRA-
ÇÃO DE BENS LTDA. —
Celso Lisboa Rua do Rosário173 9° andar Tel. 224-9100ABADI 374 CRECI J 1403.

EDUARDO PACHECO AD-
MINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA — Rua da Lapa 200/Sala
406 Tels 252-9657 e 252-
9587 ABADI 481

FARGOU IMÓVEIS LTDA.Administra locações e con-domínios — Compra e vendaAssistência Jurídica. Ruada Assembléia, 36 — sis. 403/404 Tels.: 221 -8958 e 232-7994 —ABADI 589.

FCM — EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA —
Direção Carlos J. Machado. AvAlte. Barroso, 91 grupo 1002.Tel. 533-0164 CRECI J 1281ABADI 284
GBS ADMINISTRAÇÃO DEBENS LTDA — Direção Ge-raldo Beire Simões Administra-
ção, avaliação, venda, seguros.
Advocacia Imobiliária acordos,
revisões judiciais renovatórias,despejos, retomadas. Rua daAssembléia. 41 — 7° Tel 224-4940 ABADI 312 CRECI J-2082.

ADMINISTRADORA WAL-TER — 25 anos de Bons Ser-viços Administração. Locação evendas de imóveis SegurosDept° Jurídico sob direção DrsWalter Garcia Ferreira, CarlosEduardo Lopes D'Ornellas e Jo-sé Adilson N Costa — Rua SenDamas. 117 219/ 221 Tels 240-0838 240-6788 240-0687CRECI J 1475 ABADI 313.
.t *jk jj *-r

IMAGEM — IMOBILIÁRIAE ASSESSORIA GERAL DEEMPRESAS LTDA — RuaMéxico, 45 — 6° andar Tele-fone 240-8077 ABADI 328 —
CRECI J-1067

IMOBILIÁRIA ORIAL LTDAAv. Pres. Vargas, 482 Gr508 Tel PBX 233-3522 Loca-
ção — Condomínio — comprae venda — incorporação —
loteamento — avaliação —
aforamento — legalização —
advocacia imobiliária — ABA-Dl 472 CRECI J 2747

IMOBILIÁRIA NOVO MUN-DO LTDA — Av. Nilo Peça-nha n° 12 sala 403 Telefone222-2012 — ABADI 336CRECI J.
IMÓVIL ADMINISTRADO-RA DE BENS IMÓVEIS LT-DA — Se o seu problema éimóvel procure a IMÔVIL —

Av. Pres Vargas, 417-11° —
Tel 224-8901 — ABADI 001CRECI J-224.

LEGAL IMÓVEIS LTDA. — Lo-cação, compra e venda. DireçãoWalter F Santos. Rua São José,
90 Grupo 812/813. Tel. 242-
0836 ABADI 302 - SECOVI 181- Creci J 1631.

MARCA IMÓVEIS LTDA —
Rapidez e Segurança na Ad-mimstraçáo ou Venda do seuimóvel. Rua Primeiro de Mar-
ço. 23 1204 Centro — Tel252-7087.

MARVA ADMINISTRADO-RA DE IMÓVEIS LTDA. —
Direção Rômulo CavalcanteMota. Renovatórias, revisões,
acordos, despejos, retomadas.
Av. Almte. Barroso, 91. 240-1744 ABADI 25 CRECI J-1275.

OLIVEIRA LOPES IMÓVEIS— Há 15 anos administrandocondomínios, locações e ven-dendo imóveis — Rua da As-sembléia, 68/3° and. Tels.242-0595/224-1640. ABADI121 CRECI J 732.
PREDIAL CANADENSE —

Mais de 30 anos de bons ser-viços e tradição. Av. RioBranco, 185 Grupos 1812 e1813. PABX 533-1312 e533-1131. CEP 20040. SedePrópria. ABADI 101 - CRECIJ-1469 - Secovi RJ 175.
PREDIL IMÓVEIS — 25 anosde bons serviços prestados.Rua da Quitanda, 187 LojaS/Loja 1°, 2° e 3° andares.Tel. 223-1352 ABADI 06CRECI J-607.
QUEIROZ CONCEIÇÃO -
Locações compra e venda.Seguros Assessoria Jurídica.Av. Treze de Maio, 33 Gr.504. Tel: 262-4448. CJ 3234.ABADI 383.

SÃO JOSÉ. ADMINISTRA-
ÇÃO DE BENS E ASSES-SORIA LTDA. — Rua Gon-çalves Dias. 56 301. Tel221 -5646 ABADI 298 CRECIJ-1717.

STOCKLER IMÓVEIS AD-MINISTRAÇÃO E PARTI-Cl PAÇÕES — 17 anos debons serviços. Rua do Ouvi-dor 104 8o andar. Tel. 224-5925 CRECI J-559 ABADI216.
TRADICY TAUNAI — LO-CAÇÕES IMOBILIÁRIAS LT-DA. Tradição, eficiência, con-fiabilidade. Av. Rio Branco.156 sala 528 PBX 262-8630Avenida Central ABADI 348CRECI J 2523
VÍTOR PAIVA CONSULTO-RIA IMOBILIÁRIA — Admi-nistra locações e condomi-nios, compra e vende imóveis.Atua no Rio, Niterói. Petrópo-lis e São Pedro da Aldeia. RuaMéxico. 111. s. 902/2°. Rio

Tel. (021) 240-8121 CRECIJ-2205 ABADI 318.
VIVENDA CENTER SERVI-
ÇOS IMOBILIÁRIOS LT-DA. — 25 anos de expe-riência no ramo imobiliárioRua da Quitanda, 30. sis.402/6. Tel. 224-8887 ABADI113. CRECI J-918.

ZONA
SUL

A CIPA — É a única administra-dora que instala uma filial dentrodo seu prédio. Sistema inédito li-nha direta. 36 anos de tradição.Rua México. 41/S.Loja. Tels:292-0133 e 532-1070. ABADI33 CRECI J-1372.

ALVINO IMÓVEIS — Admi-nistração venda e assessoria
jurídica. Despejos, renovató-rias escrituras e contratos. Av.Copacabana. 540 Grupo 603.Tel.: 237-5763 e 236-3818CRECI J 1589 ABADI 525.

BENS E IMÓVEIS ADMI-NISTRADORA LTDA —
CONDOMÍNIOS E LOCA-
ÇÕES — Rua Figueiredo Ma-
galháes, 286 Gr. 911 /12. Tel.:255-5633 CRECI J ABADI504.

CM IMÓVEIS ADMINISTRA-
ÇAO COMPRA E VENDA LT-DA. — Av. Copacabana.1.226/Grupo 601. Tel: 227-7742e 287-7047 CRECI J-2613.ABADI 372.

ESTASA — EMPRESA DESERVIÇOS TÉCNICOS EADM. S/A — Locação, condo-minio:.compra e venda — O me-lhor atendimento — Eficiência— Rapidez — Idoneidade —
Rua Almirante Tamandaré, 66-3o and. — Flamengo — Tel.
(PABX)' 20S-1798" CftEtl 'J,
1431. ABADI 067
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IMOBILIÁRIA SOLMAR LT-DA. — Condomínio — Loca-ções — Compra e Venda. RuaVisconde de Pirajá, 156 sis.610/11. Tel.: 267-6894 e267-6792 ABADI 053. CRE-Cl J 638.

IMOVENDAS EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILlA-RIOS LTDA. — A tranqüili-
dade e a garantia dos síndicose proprietários. Rua MinistroViveiros de Castro, 51 — 3° e4° andares. Tel.: PBX 275-9149 CRECI J 1348 ABADI436.

LUCRUM ADM. DE BENS— Entregue-nos seu imóvel e
comprove a qualidade dosnossos serviços. R. Viscondede Pirajá. 414 Grs. 1119/20
Tel.. 521 -2944 CRECI J1800. ABADI 270.

MACABU ASSESSORIA DEBENS IMÓVEIS — Rua doCatete. 311 Gr. 601 2° Tels.285-7147 e 205-0249 ABA-
Dl-371 CRECI J-855.

PREDIAL CANADENSE —
Mais de 30 anos de bons ser-viços e tradição. Av. RioBranco. 185 Grupos 1812 e1813. PABX 533-1312 e533-1131. CEP 20.040. SedePrópria. ABAD1101 — CRECIJ-1469- Secovi -RJ 175.

PREDIAL LEME LTDA —
Condomínio, locação anual etemporada. Compra e vendaAv. Princesa Isabel. 7 Ijs 9.14 e 15 tel. PABX 275-5449CRECI J-383 ABADI 92.

SYMA IMOBILIÁRIA LTDA— Consulte-nos Rua Francis-
co de Sá, 23 Gr. 907 tel.
PABX 267-3344 CRECI 205-A ABADI 294.

R.M.ARAÚJO ADMINIS-
TRAÇÃO DE IMÓVEIS LT-DA — Compra, venda, lo-cação, avaliação eadministração de imóveis.Rua Siqueira Campos. 143 lo-
jas 19. 20 e 38 do 2° pavi-mento. Tel. PABX 235-5182.

SANTA RITA ADMINIS-TRADORA DE IMÓVEISLTDA — Locação, condomi-nio, vendas. Av. N.S. de Co-
pacabana. 1085 Grs. 213 e214 SEDE PRÕPRIA Tel.521-4983 e 521 -6590 CRECI1043 ABADI 369.

ZONA
NORTE

ALMAR EMPREENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS LTDA— Rua Mendes Tavares. 19 -
Vila Isabel. Tels: 577-1123 —
577-1124 — ABADI 308.
CRECI J 2893.

CENTRIMÓVEIS LTDA — RuaBarão de Mesquita, 518/Lj. B.Tel: 288-8343 CRECI J-605.ABADI 086.
NOVA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. LOCA-
ÇAO - CONDOMÍNIO - COM-PRAS E VENDA - ASSESSO-RIA JURÍDICA — Praça SaensPena, 55 Grupo 610 - Tijuca. Tel.:284-1440 e 284-1601 Creci J2951 ABAD1179.
ESTASA EMPRESA DE SER-VIÇOS TÉCNICOS ADMINIS-TRATIVOS S.A. — Locação,condomínios, compra e venda.Trabalhe com quem está pertode você. O melhor atendimento.Eficiência, rapidez, idoneidade.Rua Domingos Lopes. 410/Loja
110, Madureira. Tel. 350-0592.ABADI 067 CRECI J-1431

ILHA DO
GOVERNADOS

PREDIAL MÉXICO — Condo-mínio - aluguel - compra e ven-da e assessoria jurídica. Estradado Galeão, 994 Grupos 119,122 e 220 Tel: 393-8299/ 393-7400/ 393-8499'ABADI CflBCIJ 267
*»-<***¦ t!' l "V J% «.* i ¦»

DEMAIS
BAIRROS
DA CENTRAL

ACAD ASSESSORIA CON-TABIL E ADMINISTRATI-VA LTDA. — Rua ArquiasCordeiro. 324 salas 307 e 708Tels.: 281 -5197/281 -7049
CRECI J ABADI 466.

ADMINISTRAÇÃO SARAI-VA DE IMÓVEIS LTDA. —
Av. Cônego Vasconcelos 82salas 201/214 Tels.: 331-0503 331-8680 CRECI J2110 ABADI.

BLÉNI — ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — RuaFelipe Cardoso 131/201 203Tel . 395-0785 CRECI J-1656ABADI 182.
CONTAPLAN — CONTABI-
UDADE E PLANEJAMEN-
TO LTDA. — Direção SérgioMeirelles Carneiro. 14 anos
prestando bons serviços. Av.Braz de Pina 24 Grupo 403Tel.: 208-1088 CRECI J-A-BADI 434.

CLASSIFICADOS JB
580-5522 An uncie
por telefone de 2a a
6a feira para todas as
edições até às 18 ho
ras.
IMAB IMÓVEIS MADUREI-RA ADMINISTRAÇÃO DEBENS SOC. LTDA. — RuaDagmar da Fonseca, 106 —

sala 201. Tel.: 390-1943CRECI J-1552 ABADI 96.

IMOBILIÁRIA FERNANDESLTDA. — Administração decondomínios, locações e As-sessoria Jurídica. Acordos, re-visões de aluguéis, retomadas,renovatórias e despejos. Av.Ernani Cardoso. 84 grupos201 - 203 — Cascadura PBX269-3249 — ABADI 238 —
CRECI J 1.254.

IMOBILIÁRIA SÃO CRISTÔ-VAO LTDA. — 20 anos de tra-diçâo — administração, compra evenda, seguros e advocacia. Se-de própria. Rua Capitão Fêlix,110 S/Lojas 17 e 19, Benfica. Tel.
(Pabx) 264-6263. Filial: Av. dasAméricas. 3333/6°/Sala 616,Barra. Pabx.: 325-9210. ABADI249. CRECI J-0249 .Secovi-RJ.Direção Jaime José Alves Teixei-

JV CAMPOS CORRETA-GEM & ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — R.Divisória 10 sala 302 Tel.:350-2344 CRECI J 3027ABADI 499.

MABE — ADMINISTRA-
ÇAO DE IMÓVEIS LTDA.— Direção de Henrique Leit-man. Rua Maria Freitas, 42sala 304 Tel. 390-1851 CRE-Q J-2823 ABADI 347.

PRIMAR PREDIAL RIOMAIOR ADMINISTRADO-RA DE BENS LTDA. —
Compra, Venda. Administra-
ção de imóveis e condomí-nios. Rua Arquias Cordeiro.324, Grupos 211/212/213/214 Telefone 281 -0597 CRE-Cl J ABADI 052.

LEOPOLDINA

ADMINISTRADORA USBOALTDA — Administrando com se-riedade, eficiência e idoneida-de. Administração de imóveis ecompra e venda. Rua AntenorNavarro, 69. Tel. 260-5261.ABAD1131. CRECI J.

SÉRGIO MENDES ASSES-SORIA IMOBILIÁRIA —
Experiência e tradição de 27anos na administração de.imóveis. Rua Baturité n° 46 —
Bonsucesso. Telefone 280-4646 — ABADI H7 CR€CI'J1350. ¦»

NITERÓI

COLUNA IMOBILIÁRIA LT-DA. — Locação, compra,venda, permuta e avaliações.Departamento Jurídico. RuaLuiz Leopoldo Pinheiro, 572Grupo 501. Centro — Ed. Tra-
jano Rebello. Tels.: 722-3960/717-5581 e 718-4682.CRECI J 1471, ABADI 160.

FONTE ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS — Rua JoséClemente, 24 — CRECI J432— ABADI 107 Tel. 719-5353
J B IMÓVEIS LTDA. — Tra-dição desde 1967, direçãoJADIR BRUNO —Av. AmaralPeixoto, 334 conj. 515 Tel.:
719-7600 CRECI 3132 ABA-Dl 490.

OFIR ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA. — Administra,compra e vende seu imóvel. Atua
no Rio, Niterói. Búzios e Fribur-
go. Praia de Icarai, 211/Loja 4.
Telefone: (021) 710-4253. ABA-Dl 573 CRECI J 2763.
S. R. EGITO IMOBILIÁRIA
LTDA. — Administração deimóveis residenciais, 16 anos
de experiência e bons servi-
ços. Rua José Clemente. 73
Grs. 403/404. Tel.: 719-3998ABADI 194 CRECI J 009589

VILLAFORTE ADMINIS-TRAÇÃO E CONSULTO-RIA LTDA. — Direção Dra.Celina Pereira, Rua Barão doAmazonas, 572 Gr. 802 Tel.:717-2929 Filial Icarai RuaGavião Peixoto, 343 Loja 104Tel.: 714-2099 714-0746CRECI J 1923 -ABADI 449.
VÍTOR PAIVA CONSULTO-RIA IMOBILIÁRIA- Admi-nistra locações e condomi-nios, compra e vende imóveis.Atua no Rio, Niterói, Petrópo-lis e São Pedro da Aldeia. RuaMéxico, 111 s 902/2°, RioTel: (021)240-8121 CRECIJ-2205 ABADI 318.

CAXIAS
S. J.MERITI
N. IGUAÇÚ
NILÓPOUS

ADMINISTRADORA IMO-BIUARIA CAMELO LTDA.— Administração de Lotea-mento compra venda e loca-
ções Av. Mal. Floriano. 1798salas 201 /2 Nova Iguaçu Tels.767-7956 e 767-9124 ABA-Dl 385 CRECI J-850.

TICOM ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — Re-tomadas, despejos, renovató-rias e revisionais residenciale comercial. Av. Nilo Peçanhan° 245 sala 204 Telefones771 -2934 e771-8213. ABA-Dl 524. CRECI J 3111
VISÃO ADMINISTRAÇÃODE IMÓVEIS LTDA. — RuaMarechal Deodoro, 629/202.Tel. 771-6124. CRECI J1534. ABADI 327

PETRÓPOUS
TERESÓPOUS
FRIBURGO

ADJUVE-ADMINISTRADORA VERITAS S/C LT-DA. — Administração. Com-pra e venda de imóveis. Rua16 de Março, 38 S/L — Tels(0242) 430196 e 42-1712CRECI J-849 ABADI 329.
ADMINISTRADORAGOLDMAN LTDA. — Ad-ministraçào de Condomínios,Locações, Compra e Venda.Tradição e eficiência compro-vadas Rua Barão do Amazo-nas, 46 Tels (0242) 42-3872e 42-3873 ABADI 508 —CRECI J-1461
CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2a a6a feira para todas as ediçõesaté às 18 horas, para as edi-ções-de domingo e 2a feira atéàs 20 horas de sexta-feira.

JUDICE ARAÚJO IMÓVEISLTDA. — Rua Raul de Leoni,168 — Centro. Tel
(0242)42-2885 ABADI-512CRECI J.

NOVA FRIBURGO - CENIFADMINISTRADORAAluguel e venda de imóveis.
Sr. Proprietário: departamentoespecializado em direito imo
biliário. Direção: Delcio MaiaCerejo e Therezinha Henri.

VÍTOR PAIVA CONSULTO-RIA IMOBILIÁRIA — Admi-nistra locações e condomí-nios, compra e vende imóveis.Atua no Rio, Niterói, Petrópo-lis e São Pedro da Aldeia. RuaMéxico, 111 s. 902/2, Rio.Tel. (021)240-8121 CRECIJ—2205 ABADI-318.
CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anuncie por telefone de 2* a6a feira para todas as ediçõesaté às 18 horas, para as edi-
ções de domingo e 2a feira atéàs 20 horas de sexta-feira.

REGIÃO
DOS LAGOS

e a a s. a. * * a m ir fA -a» ¦=» »- * t p*.o s.v *

ADJUVE-ADMINISTRA-DORA VERITAS S/C LT-DA. — Administração, com-pra e venda de imóveis. Av.Assunção, 698 Tel.(0246)43-1844 CRECI J-849.

ANGRA
DOS REIS

IMOBILIÁRIA ORIAL LTDA.— Av. Raul Pompéia. 35 s/Ij.Tel. (0243)65-2211 LocaçãoCondomínio, compra e venda,incorporação loteamento,avaliação, aforamento, legali-zação, advocacia, imobiliária.ABADI-472 CRECI J-2747.

MACAÉ

MACAÊ — IMOBILIÁRIAMACAENSE — Compra,vende e administração deimóveis, áreas industriais, fc-zendas, sítios, casas, aparta-mentos e terrenos direção lo-rodeme Machado Av. RuiBarbosa, 999. Centro, juntoao Bradesco Tels. (DDD)-0247 62-3518 62-3090 e 61 -1879 CRECI 2042 ABADI570

IGUARA GRANDE
S. PEDRO
D* ALDEIA

VÍTOR PAIVA CONSULTO-RIA IMOBILIÁRIA — Admi-nistra locações e condomi-nios, compra e vende imóveis.Atua no Rio, Niterói, Petrópo-lis e São Pedro da Aldeia. RuaMéxico, 111, s 902/2°, Rio.Tel. (021) 240-8121 CRECIJ-2205. ABADI 318.

PARACAMBI

SAMER ADMINISTRADO-RA DE BENS LTDA. — Ad-ministração, compra e venda,legalização e assistência juri-dica. Praça Pres. CasteloBranco, 90 Centro Tel. (783-2933) CRECI J-2598 ABADI418

REZENDE

RESENDE — MENDES RO-CHA LTDA. — Planejamentoe vendas Adm Galeria do Edi-ficio APM Loja I Telefone 54-1907 e 54-3830 Resende RJCREC11.159 ABADI 214
att», C.-S- £-í I KHCP.t s.i£ ft-BC C-.L
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Artigo 69 da nova Lei do Inquilinato

Celso Anicet Lisboa
Advogado

A 
cobrança das diferenças de
aluguel devidas pelo réu (ou

ex-réu) da ação revisional rege-se
por duas regras distintas, conforme
o aluguel revisado seja de imóvel
residencial ou comercial.

Na primeira hipótese, tais dife-
renças não são devidas - e, por-
tanto, não poderão ser cobradas -
antes do trânsito em julgado da
sentença (§ 3o do art. 53 da Lei do
Inquilinato, a meu ver, ainda em
vigor, não obstante a recente Lei
8.178/91). Sabe-se, por outro la-
do, que, em nosso direito, uma
decisão só adquire a autoridade
de coisa julgada depois que se es-
gotarem todos os recursos cabíveis
contra ela, conforme dispõe o art.
467 do Código de Processo Civil,

CONSERVAÇÃO
DE BOMBAS

9* DE

II CONDOMÍNIO
PLANTAO DIA E NOITE

donde se conclui que mesmo na
pendência de agravo de instru-
mento contra a decisão que dene-
gou recurso especial e/ou extraor-
dinário, as diferenças de aluguel
vencidas no correr do processo
não poderão ser cobradas.

Isto, entretanto, não ocorre
quando o aluguel que se quer rever
judicialmente é o de imóvel comer-
ciai. Aqui, tais processos regem-se
pelo Decreto 24.150/34 e, subsidia-
riamente (tal como na Lei 6.649/79),
pelo Código de Processo Civil. Quer
isto significar que não existe neste
sistema a cláusula restritiva do § 3o,
in fine, do art. 53 da Lei 6.649/79,
podendo o locador, mesmo na pen-
dência de recurso especial (ou, mais
remotamente, extraordinário), co-
brar, via execução por título extra-
judicial ou na ação de despejo por
falta de pagamento, as aludidas di-

ferenças (aplica-se á espécie o art. 27
§ 2o da Lei 8.038/90).

No projeto da Lei do Inquilina-
to recentemente aprovado pela Câ-
mara. o sistema que disciplinará o
processo da ação revisional será
único, quer o imóvel seja residen-
ciai ou comercial.

A par desta e de outras inova-
ções, pretende-se dar fim, pelo me-
nos no que respeita às causas rela-
cionadas com a locação predial
urbana, aos recursos meramente
protelatórios, ou seja, os que são
interpostos visando retardar a so-
lução da lide, tarefa para a qual
conta o legislador com a regra ge-
ral que suprime o efeito suspensivo
da apelação (art. 58, V).

A persistir, contudo, a atual re-
dação do art. 69 do Projeto, tal
intento não será alcançado, pelo
menos no que tange às diferenças de

aluguel apuradas no curso do proce-
dimento em primeira instância.

Explica-se: é que neste passo re-
pete-se a fórmula do § 3o, infme, do
art. 53 da Lei 6.649/79, de nada
adiantando a regra geral insculpida
no art. 58, V, do Projeto. Existem
duas normas que conflitam entre si:
uma geral retirando o efeito suspen-
sivo da apelação (art. 58, V); outra
especial determinando que 

"as dife-
renças (...) serão exigíveis a partir do
trânsito em julgado da decisão, que
fixar o novo aluguel" (art. 69).

Assim, e em face de conhecido
princípio hermenêutico que deter-
mina que a lei especial prefere a
geral, conclui-se que, no particu-
lar, a sentença só será eficaz
quando transitar em julgado,
evento que ocorrerá quando não
houver mais nenhum recurso in-
terponível contra ela (art. 467 do
Código de Processo Civil).

LEGAL IMÓVEIS
e

WALMAR

Consultoria

Imobiliária Ltda.
Novo Endereço:

Rua São José, 90
Grupos 81 2 e 81 3

TEL.: 242-0836
CONDOMÍNIOS
LOCACÕES
COMPRA E VEN-
DA DE IMÓVEIS
AVALIAÇÃO
SEGUROS
DEP° JURÍDICO

ABADI 302 —SECOVI 181
CJ —1631

Nogali
Administradora de imóveis Ltda.

PABX286-5040
AV. RIO BRANCO N.° 156'

CONDOMÍNIO
LOCAÇÃO
COMPRA E VENDA
SEGUROS
ASSESSORIA JURÍDICA

SALA 1808 - FONE: 262-3441
ABADI - 656 • CRECI - J-3640

ABADI

A segurança dos síndicos e proprietários

COMPRAMOS

EMPRESÁRIOS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO IMOBI-
LIÁRIA, AMPLIANDO SUAS ATIVIDADES, DESEJAM
COMPRAR ADMINISTRADORA OU CARTEIRA DE CON-
DOMÍNIO E LOCACÃO NO RIO DE JANEIRO. TRATAR
COM Dr. JOSÉ CLÁUDIO, NO HORÁRIO COMERCIAL

SIGILO ABSOLUTO
TEL.: (0242) 43-8870/42-7808 * FAX.: (0242) 31-1403

UNIBNMCO

O Banco Das administradoras

O Único Banco Associado a Abadi

O UNIBANCO é a única instituição financeira que

possui uma agência especializada no atendimento às

administradoras de imóveis e condomínios.

Conheça as vantagens de seus serviços exclusivos na Rua

do Ouvidor, 91 Sub-solo.

Conheça os serviços que só o 
UNIBIXNCO

, pode prestar às. administradoras.h l . í. > t t
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Palácio Da 
Justiça Dos Síndicos E Locadores.

Certas administradoras por aí vivem de fazer falsas promessas de rendas ex-
trás e serviços inéditos por custos irreais. Cuidado para não cair de inocente.
Você pode acabar pagando caro. AIMÓVIL não promete nada. Cumpre. Des-
de 1948, ela atua como advogada na defesa dos direitos e interesses de seus
clientes, funcionando até mesmo como elo na solução de eventuais questões
entre condôminos. A IMÓVIL coloca à sua disposição serviços totalmente in-
formalizados para agilizar a administração do seu condomínio. O FAST SER-
VICE IMÓVIL, é a IMÓVIL presente no seu condomínio. E, através da Ficha
de Compensação Bancária, você pode fazer o pagamento da sua cota con-
dominial em agência de qualquer banco. Na hora de escolher sua adminis-
tradora, faça como muitos clientes que estão conosco desde nossa fundação.
Confie na IMÓVIL. Seja qual for o seu caso.

*

IMOVIL Administradora de Bens Imóveis Ltda.
Av. Presidente Vargas, 417-11 Mel.: PBX (021) 224-8901 - Rio - RJ.
ABADIN? 001 • CRECI: J. 224

Não troque o certo pelo duvidoso. Só entregue seu
imóvel ou condomínio a uma administradora filiada à ABADI

As administradoras de imóveis filiadas à ABADI. além de
oferecer-lhe segurança e tranqüilidade, também lhe oferecem

qualidade na prestação dos seus serviços.

AQUI COMEÇA A DOCE VIDA

DE WH SÍNDICO

^çATLÀNTDAIr ^ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
A- —

It ^ V^£

Jf

depto.de recursos humanos
especializado em treinamento
de pessoal para condomínios.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
t LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

DEP. JURÍDICO — TRABALHISTA E CÍVIL
LEGALIZAÇÃO DE TERRAS E PROPRIEDADES
CONVENÇÕES - REGISTRO EM CARTÓRIO

•INCORPORAÇÕES

MATRIZ - Av. 13 de Maio, 23 /17o Andar
Centro - Tel. 240-9696 - PBX - Sede Própria
FILIAL - Rua Siqueira Campos, 168 - Lj. A
Copcabana - Tel. 255-8125 - PBX

ABAD1111 - CRECI J 1573 - SECOVI - RJ 178

Tobias Pinheiro é nome

de escola no Maranhão
Na última reunião da Academia Brasileira de

Literatura, na primeira quinta-feira deste mês,
presidida pelo desembargador Abeylard Pereira
Gomes, o escritor Álvaro Faria solicitou que se
registrasse em ata a noticia publicada na coluna
ABADI Informativo, de O Globo, sobre a home-
nagem prestada ao acadêmico Tobias Pinheiro,
editor do ABADI, que foi à Cidade do Brejo,
Maranhão, para descerrar a placa de inaugura-
ção da Unidade Escolar Tobias Pinheiro, no
Bairro do Bandolim. Ali nosso editor nasceu e
viveu os primeiros anos de menino, o que deu
motivo a seu livro Menino do Bandolim, editado
pela ARTENOVA em 1977.

Um trecho do livro explica: "A Cidade do
Brejo, terra onde nasceu o senador do Império
Cândido Mendes de Almeida, é a antiga Aldeia
dos Anapurus. Há três séculos, ali viviam os
Muypurás, tapuias que uma Ordem Régia de
1722 mandou exterminar. Trata-se de antigo mu-
nicipio maranhense, a 12 quilômetros do Rio
Parnaiba, emancipado em 11 de julho de 1870.
Dali foi prefeito, no fim do século passado, José
Ignácio de Sousa Pinheiro, meu avô, cearense do
Riacho do Sangue, e meu tio, Rosendo de Sousa
Pinheiro, farmacêutico e homem de letras, foi
membro da Oficina dos Novos, de São Luís."Nos chapadões do Brejo e no Porto da Re-
partição (onde se repartiram as tropas na luta
pela Adesão à Independência, em 1823), foram
travadas batalhas memoráveis. Lá o balaio Antô-
nio Bentevi praticara atrocidades, entre 1837 e
1841, inclusive martirizando a avó do senador
Cândido Mendes, dama ilustre, dona de sesma-
rias no Maranhão e no Piauí, que viera de Portu-
gal com a comitiva de Dom João VI. Brejo foi a
última cidadela dos balaios, como nos ensina o
saudoso ministro Astolfo Serra, em A Balaiada."Foi também no Brejo que se criou o primeiroclube abolicionista do Maranhão, em 1882, peloentão promotor público Benedito Leite, vindo da
Escola do Recife, que se tornou ídolo da terra,
como senador da República e governador do Es-
tado. Lá se embalaram os sonhos da Abolição."

O novo Brejo
A festa dos 121 anos de emancipação do

Brejo, cujo prefeito é o engenheiro agrônomo
Francisco Caldas — novo líder regional que des-
ponta com apreciado know-how —, contou com
a presença do governador Edison Lobão, do
ex-governador João Alberto de Sousa, da depu-
tada federal Roseana Sarney, secretários de esta-
do como o médico João Bosco, a educadora Yá
Pinheiro de Rezende e sua filha, psicóloga Maria
Eugênia Rezende, de Piripiri, Piauí, irmã e sobri-
nha do homenageado.

Brejo tem progredido nos últimos anos: Dio-
cese. seminário, hospital, maternidade, ruas pavi-mentadas, agências do Banco do Brasil e do
Banco do Estado, ruas asfaltadas, influente co-
mércio e pequenas indústrias, progresso que se
firma com a dinâmica do jovem prefeito e sua
mulher, secretária de Saúde, a médica Carlota
Caldas.

Foi num clima de festa que o governadorEdison Lobão lembrou suas atividades na reda-
ção do Diário de Noticias, onde trabalhou ao lado
de Tobias Pinheiro, na equipe comandada peloembaixador João Portella Ribeiro Dantas, hoje
diretor da Associação Comercial do Rio de Janei-
ro. E a deputada federal Roseana Sarney, em seu
discurso para os brejenses, assinalou: "Desde me-
nina ouvia falar em Tobias Pinheiro, companhei-
ro de meu pai na juventude, e somente hoje tenho
a satisfação de conhecê-lo, quando o povo do
Brejo lhe presta homenagem, dando-lhe o nome a
uma escola, marcando sua presença na cidade."

presidente da ABADI e sua diretoria congra-
tulam-se com o homenageado, por duas vezes
redator do JORNAL DO BRASIL e, hoje, reda-
tor do Jornal do Commercio, além de editor res-
ponsável pelas publicações desta Associação.

Tobias Pinheiro (E) em noite de autó-
grafos, ao lado do poeta Homero Homem,
seu confrade na Academia Brasileira de
Literatura, recentemente falecido
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CONSULTOU O SPI?

240-6499
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